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 DIALEZING OVER DE GESCHIEDENIS VAN HET MUNTWEZEN. 

Maandag 11 februari 20.00 uur, De Bron, Buizerdlaan 1 (Doorslag). Dia-
avond over de `Geschiedenis van het muntwezen'. 
De heer drs. A.A.J. Scheffers, conservator van het Nederlands Muntmuseum in Utrecht, verzorgt 
deze boeiende lezing. Die historie is - net na de invoering van de euro en de verdwijning van de 
gulden - uiterst actueel. 

DIALEZING OVER DE GESCHIEDENIS VAN MOLENS 
 
Tijdens de jaarvergadering van maandag 25 februari zal de heer G.J. Pouw een dialezing verzorgen 
over de `Geschiedenis van molens in de provincie Utrecht, met name in Nieuwegein'. De heer 
Pouw is vrijwillig molenaar en adviseur bij de restauratie van windmolens. 
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ONZE HISTORISCHE KRING: SPRINGLEVEND OF NIET?  

Door FER MARTENS 

 
U heeft het vaak gelezen: oproepen om vrijwilliger te worden, mee te doen met onze activiteiten 
of nog nieuwsgieriger te worden naar de wisseltentoonstellingen op de hooizolder van ons 
Museum Warsenhoeck. Het kost blijkbaar moeite mensen aan de gang te zetten voor de Kring. 
Toch zie ik op vele, vaak onverwachte plekken, opeens veel interesse voor het verleden, van 
`gisteren' tot heel lang geleden. Bijvoorbeeld om familienamen op te sporen of om te begrijpen 
waarom dingen zijn zoals ze zijn. 
 
Ik werk in nogal wat gemeentehuizen en stadhuizen door heel Nederland heen. 
Vaak is men nieuwsgierig naar wat je doet of waar je lid van bent. Als ik dan vertel dat ik in een 
bestuur van een historische vereniging zit, zijn opeens collega's ook lid van vergelijkbare clubs. 
Mensen komen spontaan boeken en tijdschriften aanbieden van hun dorpen, rijden met je mee 
naar die ene historische plek waar een groot klooster heeft gestaan of naar de eerste baksteenoven 
van Nederland. 
Op dat moment besef ik dat veel mensen trots zijn op hun geschiedenis, op hun monumenten en 
oude plekken. 
 
En dat besef is nog steeds groeiende in ons land. Dat besef voltrekt zich via heel andere wegen 
dan wij denken. Terwijl tien jaar geleden er gewoon huizen gebouwd werden boven op 
interessante archeologische plaatsen, zijn die nu door het verdrag van Malta beschermd. De 
'Belvedère-nota' verplicht gemeenten die plaatsen te onderzoeken en zonodig te respecteren. En 
als dat niet gebeurt, dan wordt er eenvoudigweg niet gebouwd. 
 
Er is een toenemend besef om ons erfgoed veilig te stellen. Daarvoor zijn vaak andere motieven 
dan die van ons. Wij doen het uit interesse voor het verleden. De Belvedère'-gedachte gaat vooral 
uit van de duurzaamheid van onze samenleving en dus het voorkomen van schade door de 
ingrepen van nu. En of dat nou om een beestje, een potscherf of een mooie boom gaat: we roeien 
onvervangbare dingen niet meer uit. Dat is gewoonweg een vorm van beschaving. 
 
Dat moet ons vertrouwen geven voor de komende tijd. Onze medestanders zijn talrijker dan wij 
denken. En zitten op plekken die wij niet altijd in beeld hebben. 
 
In Nieuwegein valt nog veel werk te verzetten. Of het om nou om een fort gaat, om de Hollandse 
Waterlinie of om een huis, plek of geschiedenis: de Nieuwegeinse samenleving lijkt niet altijd 
echt geïnteresseerd in te zijn in haar verleden. Maar wij hebben veel meer medestanders in 
Nieuwegein dan wij denken. Daar kunnen wij hulp van krijgen. Laten wij daarom gaan werken 
aan een duurzamer Nieuwegein! 
 

Ik wens u een heel goed 2002 toe. 

Eer Martens, voorzitter 
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WIE ECHT KERMIS WILDE VIEREN MOEST IN VREESWIJK ZIJN! 
 KIJK op KERMIS (2) 
 
In de vorige Cronyck de Geyn beschreef Jonna Dommerholt in haar KIJK op KERMIS de 
oorsprong van de kermis. Sinds de Middeleeuwen boden jaarmarkten en ker(k)missen burgers 
vertier en vermaak. In het tweede, afsluitende, deel blijft ze dichter bij huis. Onder meer niet 
behulp van verhalen van mevrouw Lien Valkenburg-van Rossum graaft ze in de historie van de 
kermissen in Vreeswijk en jutphaas. Leuke herinneringen komen dan weer boven. En `euveldaden' 
werden - ook toen - redelijk breed in de regionale pers uitgemeten. 
 
Door JONNA DOMMERHOLT 

was aanleiding voor de Raad om op 22 mei 
1866 te besluiten de kermis, die op 18 juni zou 
beginnen, niet door te laten gaan in verband 
met besmettingsgevaar. De kermis werd 
geschorst, doch ook het jaar daarop ging de 
kermis om dezelfde reden niet door. In 1868 
besloot de raad de kermisviering in jutphaas 
definitief af te schaffen. Of dat te maken had 
met gezondheidsaspecten, met de godsdiensti-
ge 
opvattingen over de uitspattingen tijdens de 
kermisweek of met beide is niet bekend. 
Onvermeld is ook hoe de inwoners van de 
gemeente tegen de afschaffing aankeken. 
Niet iedereen was het er mee eens dat er geen 
gemeenschappelijk feest meer gevierd werd 
in jutphaas. Dat blijkt uit een aanvraag in het 
voorjaar van 1869 aan de gemeenteraad om 
een harddraverij met paarden te mogen 
houden. De organisatoren vragen daarbij om 
een subsidie van f1.80,-. Gezien het belang van 
het vermaak voor de ingezetenen besluit de 
raad de aanvraag goed te keuren en 
verstrekt een subsidie van fl. 50,-. 
Na de oorlog hield elke wijk z'n eigen 
buurtfeestje met wat kermisspelen. Op de hoek 
van de Wilhelminastraat en de Schoolstraat 
werd een dansvloer aangelegd. Op het 
Kerkveld kwam een paal met een staalkabel te 
staan, waar een motorfiets op z'n velgen tegen 
op reed. Jutphasers die echt kermis wilden 
vieren moesten naar Utrecht of naar 
Vreeswijk. 

Jutphaas en Vreeswijk behoorden tot de 
plattelandsgemeenten waar de kermisvieringen 
door de bewoners zelf werden georganiseerd.
Veel gegevens hierover zijn niet bewaard
gebleven, zeker niet van de vieringen in de 
zeventiende en achttiende eeuw. Pas in de
negentiende eeuw verwijzen notulen van de 
gemeenteraad - zeer schaars - naar de 
kermisviering in jutphaas en krantenartikelen
in het Utrechtsch Dagblad uit begin vorige 
eeuw naar het wel en wee van de kermis in 
Vreeswijk. 
 
Jutphaas 
In jutphaas is er kermis gevierd tot 1865, 
vermoedelijk op het Kerkveld. 
Welke spelen daar precies gehouden werden 
is dus niet bekend. We kunnen aannemen dat
het dezelfde waren als die in andere 
plattelandsgemeenten. 
In de negentiende eeuw blijken er ook
attracties `uit den vreemde' op de kermis 
aanwezig te zijn. Althans dat valt op te maken 
uit de notulen van de gemeenteraad van 16 juni 
1853. In dat jaar streken kermisluiden met hun 
handel een week voor de aanvang van de 
kermis in jutphaas neer. Ze verzochten de 
gemeenteraad twee weken te mogen
blijven staan. De raad ging daarmee niet
akkoord. De lieden mochten een week blijven 
en dienden voor de aanvangsdatum van de 
officiële kermis de gemeente weer verlaten te
hebben. 
De cholera-epidemie die in 1866 en '67 
Jutphaas en Vreeswijk in haar ban hield, 
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Vreeswijk 
De Vreeswijkse kermis werd tot aan het 
begin van de vorige eeuw in het najaar 
gehouden en duurde vijf dagen. Na de Eerste 
Wereldoorlog verhuisde de kermis naar juni; 
de kermis mocht maar drie dagen duren op 
verzoek van de kerkelijke autoriteiten. 
Het Raadhuisplein, de Oude Sluis tot aan de 
Kleine Brug en het stukje Dorpsstraat 
tegenover de Oude Sluis werden omgetoverd 
in een echte kermis met feestelijk verlichte 
tenten en kramen, en veel muziek van 
stoomorgels en een draaiorgel. Na schooltijd, 
rond vier uur, ging de kermis open. Om 
wat meer te weten te komen over de 
kermisviering in het verleden vroeg ik 
mevrouw Lien Valkenburg-van Rossum, lid 
van de Historische Kring, naar haar 
herinneringen uit haar kindertijd, die meer 
dan zeventig jaar achter haar ligt. Zij verhaalt 
over mensen die het hele jaar spaarden om 
goed kermis te kunnen vie 

ren. Sommige gezinnen kochten alleen of 
samen een jong varken, mestten dat vet en 
verkochten het vlees. De helft van de 
opbrengst was bestemd voor de kermisvie-
ring. De andere helft was voor het huis-
houden, de spaarpot óf ze behielden een 
deel van het varken zelf, legden dat in het zout 
en aten het op in de winter. 
 
Op het Raadhuisplein in Vreeswijk, voor het 
huidige restaurant Poelzicht, stond een 
fietsenmolen, waarop vooral jongemannen 
hun spierkracht toonden. 
De molen begon langzaam te draaien maar 
voerde het tempo op en de fietser moest in 
datzelfde tempo meefietsen om niet om te 
vallen. Ook stond er een zweefmolen met wel 
20 bakjes, waarin de jongelui met ware
doodsverachting plaatsnamen, want hoe hoger 
de bakjes kwamen, des te schuiner ze 
kwamen te hangen. Je moest je dus goed 
vasthouden aan de stang wilde je er niet 
uitvallen. 

De hedendaagse jeugd vermaakt zich vooral bij attracties, die hard, snel en boog gaan. 
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Zweverig 
Altijd op dezelfde plek voor het gemeentehuis, 
dat vrijwel naast het restaurant stond, 
kwam de draaimolen te staan. Het was een 
stoomcarrousel met muziekorgel. Ieder jaar 
kreeg Lien Valkenburg een abonnement, dat fl
.1,25 of 1,50 kostte en waarmee ze, na 
schooltijd, drie dagen lang naar hartelust kon 
draaien. Ze kon kiezen tussen 
schommelschuitjes die bijna het tentdak 
raakten, wiegende paarden of `ker-
kenbankjes' met fluwelen kussens, afgezet met 
kralen en franjes en een met gouden krullen 
versierd schot. „Zo kitscherig als wat," zegt 
ze nu, maar "als kind vond je het prachtig, je
waande jezelf in de hemel." De schuitjes 
hadden haar voorkeur. Ze draaide daarin 
zoveel rondjes dat ze er de volgende dag op 
school nog zweverig van was. "Het was maar 
goed dat de kermis maar drie dagen 
duurde, anders was ik vast ziek geworden 
van al dat geschommel en gedraai", vertelt ze 
lachend. In enig jaar was onder het reuzenrad,
dat naast de draaimolen stond, een koektent 
neergezet. Het was geen succes. De mensen 
werden nog wel eens misselijk in het rad en 
de koektent moest al gauw een andere plaats 
zoeken. 
Bij de Oude Sluis stond een kraam waarin je 
met een schepnetje visjes kon vangen, hoe 
meer visjes hoe groter de prijs. De hoofdprijs 
was een teddybeer. Het Raadhuisplein werd 
afgesloten met diverse kramen, waarin 
oliebollen, poffertjes en wafels te koop waren 
of zuurstokken, kaneelstokken, noga en 
allerhande andere snoeperijen. Oliebollen 
zijn al eeuwenlang een kermistraktatie en op 
elke kermis te koop, maar ook toentertijd al 
vrij prijzig vooral voor de grote gezinnen. 
Veel huismoeders bakten ze daarom zelf. 
Aan het einde van het Raadhuisplein stond de 
tent van Abel Hoegee, die prachtige poppen 
verkocht. Richting Kleine Brug stond een 
schiettent en een afgesloten tentje van de 
waarzegster, ook die attracties mochten op 
geen kermis ontbreken. Lien Valkenburg 
heeft zich nooit de toekomst laten 
voorspellen. Het mocht ook 

Deze fraaie draaimolenpaarden zijn nog wel te 
zienop de moderne kermissen, maar ze 
worden zeldzamer. (Illustratie uit `Onze 
Folklore). 

niet van de pastoor, dat was duivelswerk. Het
Hoofd (De Kop) van jut 1) stond ook op het 
Raadhuisplein, evenals de kraam waarin men 
kon koekslaan (-hakken). In Liens 
herinnering was het een gewone ontbijtkoek 
die in een slag overlangs doormidden moest 
worden gehakt. Voor het Rad van Avontuur 
kon je lootjes kopen à 25 cent het stuk, een 
hoog bedrag in die jaren. De prijzen waren 
kitscherig. Doch de winnaars, trots met hun 
prijzen, deden voorkomen alsof ze alle 
rijkdom van de wereld gewonnen hadden. In 
het midden van de jaren twintig van de 
vorige eeuw kwamen er steeds meer ker-
misattracties bij. Eerst kwam de 
Dorpsstraat er bij, daar kwamen gokau-
tomaten te staan. Nog weer later werd 
uitgeweken naar de Handelskade, waar 
onder andere de tent met de botsautootjes 
werd opgetrokken. 

 
7



 

Andere wereld 
Lien Valkenburg vond, als kind, de kermis 
heerlijk. Het betekende een paar dagen
leven in een totaal andere wereld. De klanken 
van stoomcarrousel, zweefmolen en reuzenrad
mengden zich met die van het draaiorgel, de 
luide stemmen van de kermislieden die publiek 
lokten en het gelach en geroep van de 
kermisgangers. Er kon even een kijkje
genomen worden in een andere wereld dan de 
dagelijkse in het zo rustige dorp. 's Avonds bij
donker als de lichtjes de kermis nog
feestelijker maakte, gingen de kinderen naar
huis en namen de jongelui de kermis over. Luid 
zingend en arm in arm trokken ze van kroeg 
naar kroeg en dat waren er nogal wat in die 
tijd. Bij het café van Henk Pouw aan de 
Dorpsstraat konden ze dansen in de 
achterzaal. Dronkemansruzies kwamen 
natuurlijk voor, evenals vechtpartijen om een
meisje, maar dat gebeurde ook buiten
kermistijd. In alle cafés was levende muziek. 
Over het draaiorgel vertelt Lien Valkenburg
een mooi verhaal. Bil' de Spuisluis woonde een 
kleermaker, die tevens ouderling van de kerk 
was. Hij was fel gekant tegen de kermis en stak 
dat niet onder stoelen of banken. Op een keer 
huurden jongelui in kermistijd het draaiorgel en 
lieten dat een dag lang draaien voor het huis
van de kleermaker. Die had geen winkel met 
etalage, maar zat direct voor z'n raam te
werken en werd zodoende overweldigd door 
de klanken. De man moet horendol geworden
zijn! 
 
De Vreeswijkse kermis in 
krantenberichten 
De kijk op de kermis was sinds de Reformatie
maar weinig veranderd. De uitspattingen en de 
losbandigheid waren in de twintigste eeuw nog
even onwelgevallig, de kermis was `een poel
des verderfs' en de predikanten en pastores 
keerden zich tegen de kermisviering of de 
duur daarvan. Zo ook in Vreeswijk. 
Dat blijkt uit een verzoek (rekwest) aan de 
gemeenteraad d.d. 7 september 1903, van de 
Gereformeerde Gemeente en ondersteund door 
de Nederlands-hervormden en de rooms-
katholieken om de duur van de kermis te
beperken (van vijf naar drie 

dagen) en `de kermis met twee dagen in te 
krimpen en deze te doen eindigen op 
Donderdagavond, in plaats van 
Zaterdagavond. Hiertegen zijn door ver-
scheidene ingezetenen bezwaren ingebracht en 
men hoopt algemeen, dat het genomen 
Raadsbesluit door Gedeputeerde Staten NIET 
zal worden goedgekeurd'. 
Een aantal middenstanders legde zich niet 
neer bij de verkorting van de kermisdagen. Het 
betekende voor hen een groot verlies aan 
inkomsten. De koffiehuishouders stuurden op 
15 september een rekwest naar de 
gemeenteraad met het verzoek de vijf ker-
misdagen te handhaven. Ook een aantal 
ingezetenen deed dat. Beide rekwesten, die niet 
voor behandeling in aanmerking kwamen 
omdat ze ongezegeld waren, werden ter 
raadszitting wel voorgelezen. Ze stonden in 
nauw verband met het verzoek van de kerken, 
waarin dringend werd verzocht de kermis met 
twee dagen in te korten en dit verzoek in te 
willigen. Een en ander werd - ondanks het niet 
gezegeld zijn van de stukken - langdurig 
besproken. Met vier tegen drie stemmen werd 
uiteindelijk besloten de kermis met twee dagen 
te verkorten en dit besluit aan de goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten te onderwerpen. Op 
22 september 1903 verschijnt het volgende 
bericht in de krant: `De kermis NIET ingekort. 
Vele ingezetenen en neeringdoenden zullen met 
genoegen vernemen dat door Gedeputeerde 
Staten de goedkeuring ONTHOUDEN is van 
het besluit van den Raad 

 

In Nieuwegein wordt de kermis de laatste jaren 
opgebouwd op de parkeerplaats aan de Brinkwal. 
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d'r uit", en dat er geen mishandeling heeft 
plaatsgehad. Het Openbaar Ministerie hield de 
zaak nog even aan om eerst Menthen te horen 
en stelde de zaak uit tot maandag 18 
november. Op die dag getuigde de heer 
Menthen dat hij niets kon getuigen, want hij 
had van de ruzie niets gezien. De uitspraak 
luidde tenslotte dat vrouw E drie gulden 
boete moest betalen of zes dagen hechtenis 
moest ondergaan. Voor welke straf vrouw E 
koos is helaas niet vermeld. Over 
kermisperikelen in 1913 staat in de kranten 
niets vermeld. In 1914 begint de Eerste 
Wereldoorlog en vijf jaar lang vindt de kermis 
geen doorgang. 
Maar... op 4 september 1919 verschijnt het 
volgende berichtje in het Utrechtsch Dagblad:
 
Vreeswijk. - Weer kermis. - Ook in deze 
gemeente zal dit jaar weer kermis worden 
gehouden, nadat 5 jaren lang door de tijds-
omstandigheden deze niet door kon gaan. 
Arme centen, die zoveel beter konden worden 
besteed!! 
Tijdens de kermisweek in 1922 gooien `bal-
dadigen' de ruiten in van de woonschuit van 

dezer Gemeente, waarbij gunstig werd 
beschikt op het verzoek van den kerkeraad
der GEREFORMEERDE KERK om de 
KERMIS met twee dagen te verkorten en te 
doen eindigen op Donderdagavond in plaats 
van op Zaterdagavond." 
 
De gemeenteraadsleden die hadden ingestemd 
met de verkorting van de kermisduur
ondervonden daar narigheid van. In de
nacht van 25 op 26 september werden bij
enkele raadsleden ruiten ingegooid. 
 
Gespogen 
Lien Valkenburg vertelde al over de ruzies 
tijdens de kermisweek. 
Op 11 november 1912 haalde een dergelijke
ruzie het Utrechtsch Dagblad omdat de aan-
gelegenheid tot voor de Utrechtse arrondis-
sementsrechtbank werd uitgevochten. De 53-
jarige vrouw F. kreeg in het café van
Menthen ruzie met vrouw v.H. Vrouw F. 
moet toen volgens getuigenverklaringen naar 
de andere vrouw hebben `gespogen' en haar 
een stomp in de rug hebben gegeven. Een 
andere getuige verklaarde dat de kastelein 
gezegd had: „Als jullie ruzie willen, dan 

Sinds jaar en dag zijn de botsauto's vast onderdeel van de kermis. 
De officiele benaming van de attractie is 'autoscooter'. Zeventig jaar terug reden kermisgangers ook al rond in 

die botsauto's. Deze foto toont de wagens van Tjakko de Vries, een Nederlandse pionier op dit gebied. 
In nummer 7 zit De Vries zelf. (Illustratie uit `De Autoscooter').
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De guldens (nog héél even) en de euro's 
zullen op de kermissen blijven rollen. Of de 
kermis in deze tijd nog een `must' is, zoals 
vroeger is een vraag. Dat de kermis blijft is 
zeker! 
 
Noot:  
1) Hoofd (Kop) van jut: een slagwerktuig 
waarop ferme jongens hun kracht konden 
beproeven. Zie ook Cronyck de Geyn, juli 
1998. 
 
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 (vel dank voor hun 
bijdrage) 

de burgemeester. "Z. Ed. Achtb. had 
geweigerd vergunning te geven voor 
muziek in de cafés. Vandaar ontstemming,
die zich op niet te verdedigen wijze ken-
baar maakte. De Politie is versterkt om
eventueel herhaling te voorkomen. 
 
Na 1922 valt er over Vreeswijkse kermis-
perikelen niets meer te lezen in de door
Jan Schut verzamelde krantenberichten. De 
Vreeswijkse kermis was gezellig en kende 
een gemoedelijke sfeer. Natuurlijk vonden er
ruzies plaats, maar nooit met ernstige 
afloop. 
Na de Tweede Wereldoorlog werd de sfeer 
op de kermis anders, dat kwam zowel
door het grote aanbod van nieuwe attracties, 
als het veranderende gedrag van de mensen.
 
Flitsender 
Amusement is op de kermis hoofdzaak
geworden en dat zal wel altijd zo blijven. Er 
zullen steeds meer attracties komen die de 
jeugd een `kick' geven, alles moet sneller, 
hoger, spannender, in een woord 'flitsender'.
De `euveldaden' tijdens de kermisviering -
door kerkelijke instanties en gelovigen 
verwerpelijk geacht - vonden en vinden ook 
buiten kermistijd plaats. Agressie, zinloos 
geweld, dronkenschap overmatig eten en 
overspel is van alle tijden. 

 PLANNEN VOOR STAMBOOM-ONDERZOEK? 
 
Stamboom-onderzoek vergt kennis van systematieken en wat kennis van archiefonderzoek. 
Voor beginnende genealogen worden door Piet van der Straten in ons Museum Warsenhoeck 
twee avonden georganiseerd om belangstellenden de eerste kennis van het genealogisch 
onderzoek bij te brengen. Ter sprake komen algemene kennis over genealogie en de opzet van 
een stamboom, met gezinsbladen, kwartierstraten en 10 jarige tafels. Ook wordt aandacht 
geschonken aan toegankelijkheid van archieven en het verwerken van gegevens. 
De twee avonden voor echte beginners worden gehouden op 7 en 14 februari 2002 van 20.00 
tot 22.00 uur. De avonden zijn gratis en alleen toegankelijk voor leden van de Historische 
Kring en hun gezinsleden. Gestreefd wordt om de groep niet groter te laten zijn dan 10 
personen. 
Opgave telefonisch bij Piet van der Straten, telefoon: 030 - 6 0 3  91 6 4  
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WIM HAGEMANS SCHENKT AQUARELLEN AAN MUSEUM 
 
De Utrechtse kunstenaar Wim Hagemans heeft een deel van zijn collectie aquarellen 
geschonken aan verschillende musea, waaronder het Historisch Museum Warsenhoeck, de 
Oudheidskamer Vreeswijk en het Stadsmuseum IJsselstein. Ook musea in Wijk bij Duurstede, 
Haarlem, Vleuten, Utrecht, Zutphen en Zeist kregen kunstwerken. 
 
Aan het Historisch Museum Warsenhoeck schonk de kunstenaar elf aquarellen van historische 
plekjes in Nieuwegein. De aquarellen geven een beeld van de historische boerderij Zuilenstein, 
de wipwatermolen Oudegein, het fort jutphaas, het Elisabethshofje, de Plofsluis, het Kerkveld en 
het theehuisje van Rijnhuizen. De afmetingen van de aquarellen variëren van 31 x 40 cm. tot 38 
x 55 cm. Voorlopig zijn ze opgeslagen in het archief van de Historische Kring in ons museum. 
 
De kunstenaar Wim Hagemans is op 2 november 1922 in Utrecht geboren. In die stad woont 
hij nog; in de Jacob Catsstraat heeft hij zijn atelier. De kunstvormen waarmee hij zich, na op 
33 jarige leeftijd als autodidact te zijn begonnen, uitte waren olieverfschilderen, aquarellen, 
grafieken en tekeningen. Hij volgde meerdere opleidingen en kreeg aanwijzingen van 
kunstenaars uit Blaricum en Utrecht. Ook werd hij lid van de Kunstenaarsgroep De Ploeg in 
Amersfoort, de Schilders van Kromme Rijn in Utrecht en de Utrechtse Aquarel Kring. 
 
Werken van Wim Hagemans zijn aangekocht door onder meer de gemeenten Velsen, Naarden, 
Rhenen, Amersfoort, Schoonhoven, Vianen, Montfoort, 's Graveland, Zeist, Zutphen en 
Oudewater. Hij exposeerde vele malen, ook buiten onze landgrenzen en verkocht werken in 
België, Duitsland, Luxemburg, Engeland en Canada. Na een abstracte periode keerde 
Hagemansterug naar zijn oude liefde: het aquarelleren. Speciaal het in aquarel weergeven van 
ruimte, zoals de wadden, polders, rivierenlandschappen en stadsgezichten, kreeg zijn voorkeur. 
In 1985 viel hem de Artibusprijs ten deel. 

  
Op deze aquarel schilderde Wim Hagemans de 17e-eeuwse boerderij Zuilenstein, 

die noordelijk van de Nedereindseweg staat, ter hoogte van het Kerkveld in Jutphaas. 
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ANTIEKE WANDTEGELS IN SOUTERRAIN HUIS DE WIERS 

Door COR VAN DER KOOIJ 
 
Als vervolg op de eerder verschenen artikelen over het vondstmateriaal dat bij de opgravingen
in en rond Huis de Wiers tevoorschijn is gekomen, wil ik in deze bijdrage aandacht schenken
aan vijf wandtegels die in 1997 in het sterk vervallen souterrain van dit pand voorzichtig van
een der binnenmuren konden worden verwijderd. Deze wandtegels zijn sedert vorig jaar te
bezichtigen in een van de vitrines in de benedenzaal van ons museum Warsenhoeck. 

Als datering voor deze tegels kan de periode 
1700 - 1750 worden aangehouden.. 
Daarnaast werden in en rond Huis de Wiers 
nog diverse fragmenten van tegels gevonden 
of opgegraven, die ongeveer van dezelfde 
ouderdom zijn. Hoewel moeilijk te bewijzen, 
lijken de vijf complete wandtegels door een en 
dezelfde ambachtsman te zijn vervaardigd. De 
afbeeldingen op de tegels in vaktermen
spreekt men van `decoratie' lijken sterk op 
elkaar (zie het illustratiemateriaal bij dit
artikel). 
De vijf bovengenoemde tegels hebben als
decoratie in alle gevallen een boom in de
nabijheid van een huis of kerk, terwijl als
hoekversiering op alle vier hoeken van de 
tegels het zogenoemde spinmotief is gebruikt.
Om de datering van antieke wandtegels te
bepalen gelden enkele richtlijnen, die o.a. 
terug te vinden zijn in het in 1998 uitgegeven 
monumentale werk van jan Pluis met de titel 
De Nederlandse Tegel, decors en benamingen,
(periode 1570 - 1930). Hierin wordt vermeld
dat bijvoorbeeld de dikte van de tegel een niet
onbelangrijk gegeven is voor de datering. 
Vanaf ca. 1570 nam de daarvoor geldende 
dikte van 19 mm. geleidelijk af tot aan ca. 
1680 en bleef daarna vrijwel onveranderd 7 à
8 mm. Dit komt overeen met de dikte van de 
tegels die in het souterrain van Huis de Wiers 
werden aangetroffen. 
Een verdere aanwijzing voor de datering is de 
afmeting van de wandtegel. Tot ongeveer 
1630 hadden, aldus jan Pluis, de van 
decoraties voorziene wandtegels een groter 

formaat dan 130 x 130 mm. De in Huis de 
Wiers aangetroffen tegels blijken exact de 
hiervóór genoemde afmetingen te hebben en 
zijn dus uit de periode daarna. Maar ook de 
kleur en het motief van de decoratie geven de 
nodige aanwijzingen voor de periode waarin 
de tegels zijn vervaardigd. De decoraties op 
het vondstmateriaal van Huis de Wiers zijn 
blauw gekleurd. Tenslotte kan ook de 
ouderdom van een gebouw de nodige 
aanwijzingen geven. 
 
In een beperkt aantal gevallen kan het pro-
ductiecentrum van oude wandtegels nog 
worden achterhaald, maar meestal lukt dit 
niet. Zodoende kan dit ook niet voor het 
vondstmateriaal van Huis de Wiers worden 
vastgesteld. Het ligt wel voor de hand dat de 
fabricage in een van de ateliers binnen de regio 
Utrecht heeft plaatsgevonden. 
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Rond Huis de Wiers zijn door leden van de Historische Kring ook losse tegelfragmenten gevonden, 
die zijn nagetekend. Ook deze tegels vertonen in de hoeken een spinmotief. 

Het bakproces en de fabricage 
Het bakproces van antieke wandtegels kent 
verschillende fasen. De klei waarvan de tegels 
vroeger werden gebakken, werd in een 
houten of metalen vorm (een zgn. tegelraam) 
gedrukt en daarna met de `strijkstok' 
gladgestreken. Dan volgde in de oven de 
eerste fase van het bakproces bij een tempe-
ratuur van ca. 1000 graden Celsius. De klei 
gaat dan over in steen. Het resultaat was de in 
vakterminologie genoemde biscuittegel. Op 
deze nog glansloze tegel werden de glasof 
glazuurlaag en de decoratie aangebracht, 
waarna de tegel opnieuw de oven in ging en 
zijn definitieve uiterlijk kreeg. Het glazuur dat 
op de biscuittegel als een zacht papperig 
laagje werd aangebracht, kreeg na dit 
tweede bakproces zijn glanzende uiterlijk. 
Afhankelijk van de scheikundige 
samenstelling van de glazuurlaag was het 
glazuur na de tweede bakgang doorzichtig of 
ondoorzichtig. 

Door toevoeging van tinoxide aan het glazuur 
kregen de tegels na de tweede bakgang een 
ondoorzichtige witte ondergrond, terwijl 
door de toevoeging van lood de glazuurlaag 
doorschijnend werd. Met name de tegels en 
het aardewerk uit de zestiende en de eerste 
helft van de zeventiende eeuw werden met 
tinglazuur gefabriceerd en beschilderd in 
blauw, groen, geel, oranje en paars. Met deze 
techniek zijn de zgn. Majolicategels 
vervaardigd. De wandtegels die na die 
periode werden vervaardigd - dat zijn dus 
ook de tegels die bij Huis de Wiers zijn 
gevonden - werden in bijna alle gevallen van 
een laagje loodglazuur voorzien. 
 
Wat kan de reden zijn geweest dat tot de 
tweede helft van de 17e eeuw een tingla-
zuurlaag op wandtegels werd aangebracht, 
terwijl daarna bijna uitsluitend met 
loodglazuur werd gewerkt? 
Dat moet ongetwijfeld te maken hebben 



 

   

Drie van de vijf tegeltjes, afkomstig uit het souterrain van Huis de Wiers. De tegels zijn te zien in een vitrine op 

de begane vloer van Museum Warsenhoeck. Opvallend is dat de afbeeldingen sterk op elkaar lijken. 

gehad met het soort klei waarover de tegel-
bakker in die tijd kon beschikken. In de 
periode tot ca. 1650 was de klei waarmee 
werd gewerkt een grauwe massa die dik-
wijls onvoldoende `gewassen' of gezuiverd 
werd. Het resultaat van de eerste bakgang 
leverde dan een biscuittegel op met een grijze 
bovenlaag. Om de op de tegel aangebrachte 
decoratie goed uit te laten komen was het 
noodzakelijk een helderwitte ondergrond te 
hebben en daarvoor was het 
ondoorschijnende tinglazuur een goede 
oplossing. Naarmate de klei zorgvuldiger werd 
gezuiverd en er ook kalk of mergel werd 
toegevoegd, kreeg de biscuittegel van zichzelf 
al een veel witter uiterlijk. Daardoor was het 
niet meer nodig de ondoorzichtige 
tinglazuurlaag aan te brengen. 
 
Decoraties op oude wandtegels 
Het aanbrengen van de afbeelding of deco-
ratie op de nog zachte en weke glazuurlaag 
van de biscuittegel vereiste in vroegere eeu-
wen een speciale, tijdrovende techniek. 
Hiervoor werden zgn. sponsen gebruikt. Een 
spons was een blad papier ter grootte van de 
tegel, waarin de decoratie met kleine 
doorgeprikte gaatjes was aangebracht. Met 
een zakje van beddentijk werd een 
hoeveelheid koolpoeder door deze gaatjes 
heen gestoven, waardoor de afbeelding als 
talrijke kleine stipjes op de glazuurlaag 
verscheen. Vervolgens werden met een fijn 

penseeltje de stipjes uitgestreken tot een
ononderbroken afbeelding. De al voorge-
bakken tegel kon nu met de zachte glazuurlaag
en met de aangebrachte decoratie voor de
tweede maal in de oven worden geplaatst
voor de gladbrand. Om de decoratie een
bepaalde kleur te geven werd keramische verf
gebruikt. Deze verf bestond uit enkele
componenten van het glazuur en een
kleurende metaaloxide. Om bijvoorbeeld een
blauwe kleur te verkrijgen werd kobalt
toegevoegd, terwijl voor het paars mangaan
werd gebruikt. 
 
Voor het aanbrengen van decoraties
bestonden in de zestiende en zeventiende
eeuw nog verschillende andere technieken, die
van land tot land, maar soms ook van plaats
tot plaats verschilden. In de eerste helft van
de zestiende eeuw werd in Spanje de
cuencatechniek toegepast. Met een houten
vorm werd in de zachte klei een aantal
motieven gedrukt. Daarbij werd ervoor
gezorgd dat om elk afzonderlijk vlakje een
opstaand randje bleef staan om te voorkomen
dat bij de gladbrand de verschillende kleuren
binnen de glazuurlaag door elkaar gingen
lopen. Een zelfde soort procédé werd in een
latere periode in Frankrijk ontwikkeld en
aangeduid als de cloisonnétechniek. De
kleimassa werd daarvoor in een mal van gips
of metaal geperst, waardoor de afbeelding in
spiegelbeeld op de tegel 
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verscheen. Om de afbeelding scherp te laten 
uitkomen werd aan de kleimassa `orna-
mentaarde' toegevoegd die van tevoren werd 
fijngemalen. In het begin van de twintigste 
eeuw zijn dergelijke tegels ook in Delft en 
Utrecht vervaardigd. Voor het aanbrengen 
van een keramische decoratie, die speciaal 
moest worden `ingebrand' was na de 
gladbrand nog een derde bakgang nodig, 
waarbij een lagere temperatuur van 750 - 
900 graden Celsius werd aangehouden. 
Utrechtse tegelbakkers 
In het eerder genoemde boek titel De 
Nederlandse Tegel, decors en benamingen,
(periode 1570 - 1930) van Jan Pluis is een 
uitgebreid overzicht opgenomen van de 
vroegere tegelbakkerijen in ons land. Zo 
wordt voor de stad Utrecht o.a. de tegel-
bakkerij St. Marie genoemd die in de periode 
van 1616-1664 aan het Bolwerk was 
gevestigd en daarna tot 1721 aan de 
Bemuurde Weerd. Op de Oudegracht 

bevond zich sedert 1644 het bedrijf van 
Adriaen van Oort, dat - met vele opvolgers -
tot 1844 op dezelfde locatie bleef en daarna 
verhuisde naar het Lucasbolwerk. Van 1644 
tot 1918 was op de Rotsenburg een 
tegelbakkerij gevestigd, waarvan als laatste 
eigenaar J.W. Mijnlieff (1894-1918) wordt 
vermeld. Het bedrijf kreeg toen de naam 
van Faience en Tegelfabriek Holland. `Onder 
de rook van Jutphaas' werd in 1845 aan de 
Jutfaseweg de Muursteentjesfabriek De 
Nijverheid van de gebroeders Ravesteyn 
opgericht. die na een aantal generaties van 
deze familie in 1907 overging naar Frederik 
Willem des Tombe en toen voortgezet werd 
onder de naam Tegelfabriek `Westraven' v/h 
Gebrs. Ravesteyn. In 1918 werd de 
tegelfabriek geliquideerd en met enkele 
werknemers nog enige tijd voortgezet 
op de Amaliastraat in de Utrechtse wijk 
Rivierenwijk. 
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VOOR U GELEZEN IN ................ 
(Overgenomen uit de bundel jutphaas in het nieuws 1930-1934 van J. Schut) 

AANHOUDENDE TELEFOON-MISERE. 

Ondanks klachten blijft de toestand zooals deze 
is. 
Jutphaas, 25 april 1930 - Een directeur van een 
groot autobusbedrijf in deze gemeente (Mr. 
L. de Ruyter van "De Tram en Bargedienst"
- red) had, aangezien zijn woning en kantoor
werden verbouwd 2 April j.l. aan de
telefoondienst te Utrecht van deze verbouwing
mededeeling gedaan, met verzoek om de
telefoon van zijn kantoor over te plaatsen, 
tijdelijk naar het kantoor ingericht in de
garage. Van deze mededeeling was nota
genomen en men zou zoo spoedig mogelijk een
en ander in orde maken. Er verliepen eenige
dagen, maar er verscheen geen monteur. Na 10
dagen belde bedoelde directeur het
hoofdkantoor op, met verzoek, dat nu toch 
ten spoedigste iemand moest komen om de 
telefoon over te brengen. Als antwoord 
werd er gegeven, dat men maar niet één-
twee-drie 'n monteur bij de hand had om dit 
werk te doen. In Utrecht waren ongeveer 5000
abonné's en men kon toch niet, als er des
ochtends werd gebeld, verwachten dat dit des 
middags al in orde was. Ook kwam daarbij,
dat jutphaas een buitengemeente was, die pas
later bediend werd als de gemeente Utrecht. 
Door den directeur werd toen opgemerkt dat
Jutphaas een onderdeel was van de automa-
tische telefoon te Utrecht, zoodat jutphaas en 
Utrecht in dit geval als één moest worden
beschouwd. 
Enfin, er zou spoed achter de zaak worden 
gezet en de telefoon zou weldra in orde zijn. 

N I E U W E  L E D E N  

Deze spoed bestond hierin ................. dat nie-
mand verscheen!! 
De verbouwing was echter aangevangen, er
kon onmogelijk langer gewacht worden en
een electricien uit deze gemeente had netjes de
telefoon uit het kantoor verwijderd en deze
lag netjes ingepakt in het tijdelijke kantoor. Na
eenige dagen verscheen er zoo waarlijk een
monteur, die de telefoon zou overbrengen
naar haar nieuwe plaats. Dit kon echter die dag
niet gebeuren; de volgende dag, een Zaterdag,
zou het karwei, dat slechts een kwestie van
een paar uur was, plaats hebben. 
De volgende dag verscheen er niemand. De
week daarop ook niet. Ja toch, ............. op 
Goede Vrijdag, kwam een inspecteur van de
telefoon bij de directeur informeren, hoe het
toch kwam, dat de telefoon gestoord was.
Men kon in het geheel geen aansluiting
krijgen, er haperde zeker iets aan het toe-
stel!! 
at door den directeur niet bepaald vriendelijk 
aan den inspecteur is verteld wat er 
haperde, is te begrijpen. De inspecteur kon 
zich zoo iets niet voorstellen, zoo iets 
behoort tot de onmogelijkheden. Maar hij zou 
er voor zorgen, dat de directeur ten 
spoedigste weder kon telefoneren; dit was 
een onhoudbaren toestand. We schrijven thans 
de 24ste, maar aan den onhoudbaren toestand 
is nog geen einde gemaakt. 
Weet iemand wellicht de oplossing. De 
directeur is ten einde raad. 

W A.K. Baarssen, Hesselaan 47; M. Cornelisse, Nedereindseweg 20; E.M. Donkers,
Vredebestlaan 16; W van Doorn, Calle Gaicilean, Venezula; M.I.A. Fransen, jan
Asselijnhage 6; A. den Hartog, Pr.Dr. Kramerslaan 7; P.Keller, Vogelwikke 12; C. Kerkhof,
Pr.Dr.Claylaan 20; H.v.d. Mullen, Holterschans 23; H. Niemeijer, Middelmonde 82; J.
Noordhoek, Van Imhoffstraat 9, Utrecht; Y.R. Schaekers-Verhoef, Poortenaarlaan 84; B. Seijger, 
Nedereindseweg 116; B.P.J. Sluis, M. Hobbemahage 21; H. Verhoeven, Vuilcop 8;
Museumjaarkaart: R.G.G. Bruinsma, Othellolaan 20; B. Grobben, De Bruynstraat 21; C.
Hollander, Vloedmonde 68; P. Keller, Vogelwikke 12; J. Peters, Zomertaling 5; Jan Schut,
Wenckenbachplantsoen 29. 
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PRIJS VOOR JONNA 
 
In een vorige uitgave van Cronyck de Geyn 
meldden we het al: Jonna Dommerholt heeft 
een speciale prijs gewonnen. Ze is 
onderscheiden met de L.H. Tholentro fee. Dat 
is een waardering voor de beste filatelistische 
rubriek of bijdrage in de niet-filatelistische 
pers. Jonna beschreef vorig jaar in twee 
artikelen de postgeschiedenis in het algemeen 
en die van Vreeswijk en Jutphaas in het 
bijzonder. Tijdens een copieus diner kreeg 
`onze' publiciste een oorkonde en een zeer 
fraai bord overhandigd. Niet alleen zij 
heeft alle reden trots te wezen. Ook de 
Historische Kring Nieuwegein mag blij zijn, 
dat de buitenwacht een van haar leden in 
het zonnetje heeft gezet voor haar 
prestaties in Cronyck de Geyn. 

BELANGWEKKENDE COLLECTIE ARCHIVALIA GESCHONKEN 
In 1998 schreef de heer H. Dam na een studie van meer dan vijftien jaar het boek `De 
Oude Sluis in Vreeswijk'. Alle resultaten van zijn onderzoekingen, boeken, aktes, 
foto's en tekeningen heeft hij zorgvuldig gerubriceerd bewaard. Er zijn met name 
enkele unieke boeken bij van de historicus-archivaris jonkheer Calkoen en een 
volledig journaal van de sluizenbouw in Vreeswijk tussen 1821 en 1824. 
Op 4 december heeft de heer Dam al deze historisch waardevolle stukken 
in het Historisch Museum Warsenhoeck overgedragen aan de Historische Kring 
Nieuwegein. 
Het is de bedoeling, dat de werkgroep Archief en Documentatie een 
inventarisatie van de stukken maakt en te zijner tijd zult u daarover dan in de 
Cronyck de Geyn meer lezen. 
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HISTORISCH MUSEUM WARSENHOECK WERKT OPNIEUW MEE AAN 'KIS' 

 
Evenals in 2001 zal ons museum ook in dit nieuwe jaar medewerking verlenen aan het 
KIS-project.KIS staat voor Kunst In School. In de periode van 14 januari - 28 februari zullen 
naar schatting 1700 kinderen in schoolverband ons museum bezoeken. 

van de kleuters te combineren met een 
activiteit nabij de kinderboerderij. Door Cees 
van der Mark zijn een aantal vrijwilligers 
geworven, die de kinderen tijdens hun bezoek 
aan ons museum zullen verwelkomen en die 
een oogje in het zeil houden. De 
`maandaggroep' voor onderhoud van het 
museum heeft enkele bouwkundige 
voorzieningen getroffen. De Werkgroep 
Publicaties heeft voor alle kinderen een 
enveloppe klaar met informatie over de 
Historische Kring Nieuwegein en over het 
Historisch Museum Warsenhoeck, waarbij 
tevens enkele herdrukken van oude ansichten 
zijn verpakt. 

De stichting Kunst in School stelt zich tot doel 
om kinderen vertrouwd te maken met kunst 
en vanuit de scholen in de gehele regio
worden daartoe projecten opgezet in 
samenwerking met plaatselijke musea. In 
Nieuwegein is dit jaar een project voor 
kinderen van 4 - 6 jaar, dat de titel `Een kleine
dierentuin' heeft meegekregen. Verspreid door 
het gehele museum worden vele beelden
opgesteld van dieren. De kinderen krijgen na
voorbereidende werkstukken in school, in het 
museum de gelegenheid om met en rond de 
kunstwerken aan nieuwe projecten te gaan 
werken. Er wordt nog gekeken naar
mogelijkheden om het museumbezoek 
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Wim Oudshoorn, een altijd vrolijke en optimistische man en een boegbeeld van onze vereniging. 

HERINNERINGEN AAN WIM OUDSHOORN (1924-2002 )  

Zijn vertrek had Wim Oudshoorn aange-
kondigd: „Ik ga het niet nog eens drie jaar
doen; achttien jaar is genoeg geweest en dan ga 
ik naar de tachtig." In de bestuursvergadering 
van 24 januari jl. presenteerde hij de 
jaarstukken van de vereniging over 2001 en de 
begroting voor 2002. Tot in de puntjes 
verzorgd, zoals we dat die vele jaren van 
hem gewend waren. Tijdens de jaarvergade-
ring van 25 februari 2002 zou Wim afscheid
nemen en zelf had hij zijn opvolger al 
kandidaat gesteld. Opnieuw een onderstre-
ping van zijn uiterste zorgvuldigheid. 
Op 30 januari 2002 legde Wim `s morgens 
zijn muziekstukken op de staander als
voorbereiding op de repetitie van zijn 
Provinciaal Utrechts Seniorenorkest. Zijn 
tuba nog even op de stoel erbij. 
En dan............... luttele minuten later is het 
gebeurd. Wim overleed tijdens de uitoefening 
van liefste hobby, de muziekbeoefening. Het 
bericht bereikt ons nog diezelfde morgen 
en geschokt en vol ongeloof nemen we er 
kennis van. 

Wim Oudshoorn heeft vele tientallen jaren 
van zijn leven naast zijn zorg voor zijn gezin en 
zijn dagelijkse werk, enorm veel betekend in de 
samenleving. Hij vervulde vele 
bestuursfuncties in veelsoortige organisaties. 
Hoe deze altijd levenslustige, vrolijke en 
optimistische man, die zo bijzonder nauwgezet 
zijn functies vervulde, is gewaardeerd, werd 
duidelijk tijdens een prachtig en ontroerend 
afscheid op 4 februari. In de zojuist 
gerestaureerde Hervormde Dorpskerk van 
jutphaas, bezocht door meer dan 300 mensen, 
was een stemmige afscheidsdienst. De 
medewerking aan de dienst door zijn zoons en 
kleinkinderen gaf een extra cachet aan het 
ontroerende gebeuren. Een ensemble van 
de fanfare Kunst na Arbeid, waar Wim tuba 
speelde, zorgde naast het orgel voor muziek 
die een dergelijk afscheid extra ontroerend 
maakt. Op het Noorderveld, waar een zee 
van bloemen het graf dekt, speelde het 
Provinciaal Utrechts Seniorenorkest ter 
gelegenheid van zijn afscheid. 
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Op 14 februari spraken we met zijn 
echtgenote wat na over de voorbije dagen en 
haalden herinneringen op aan Wim. Daarna
mocht de nieuwe penningmeester de zaken 
van zijn voorganger overnemen. Een prachtig 
stuk financiële administratie, b1-gewerkt tot 
de avond van de 29e januari. Nauwgezet tot 
het laatst, alsof Wim verwachtte, wat hem 
zou overkomen. 
 
Achttien jaar met Wim in het bestuur van de 
Historische Kring Nieuwegein. Met een man 
van weinig woorden, die in de bijeenkomsten 
toch altijd nadrukkelijk aanwezig was met z'n 
bescheiden houding, maar uitstekende humeur. 
Met z'n bijzondere belangstelling voor andere 
mensen en zijn fijne gevoel voor humor. 

Het valt niet mee de goede woorden 

te gebruiken bij een afscheid van zo'n 
persoonlijkheid. 
Het valt ook niet mee woorden te vinden om de 
ruim achttien jaar vakmanschap te karak-
teriseren waarmee Wim Oudshoorn zich in de 
Historische Kring Nieuwegein als 
penningmeester tot een boegbeeld van onze 
vereniging heeft gemaakt. 
 
Het valt niet mee afscheid te moeten nemen 
van Wim. Voor de mensen van de Historische 
Kring niet, voor veel anderen niet. Zeker niet 
voor zijn vrouw Grete, zijn zoons, 
schoondochters en kleinkinderen. En toch
................................... Wim, goeie reis en tot 
ziens. 
 
Piet Daalhuizen, 
Vice-voorzitter. 

 Wim Oudshoorn is als penningmeester opgevolgd door de heer S. Hengeveld, die al beoogd 
opvolger was. Hij is onmiddellijk aan de slag gegaan, want die bestuurstaak moest meteen 
vervuld worden. Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 februari werd zijn benoeming 
bekrachtigd. 

 KERKEN EN KASTELENMAAND 2002 
 

De maand juli is ook dit jaar weer aangeduid als de "Kerken en kastelenmaand". 
In en rond Utrecht zijn dan op vaste tijden gebouwen voor bezichtiging geopend, waarbij' 

rondleidingen worden verzorgd. In Nieuwegein is op de zaterdagen in juli (de 6e, de 13e, de 
20e en de 27e) de Nicolaaskerk (Jutpaas) geopend voor bezichtiging van 13.00 - 17.00 uur. 
Om 14.00 uur en om 15.00 uur worden rondleidingen verzorgd. 

 
De neogotische Nicolaaskerk aan de Utrechtsestraatweg is gebouwd in 1874. Het gebouw 
wordt gezien als een prototype van de neogotiek in Nederland, vooral om de oorspronkelijke 
vormen van de gotiek die bij de bouw zijn gehanteerd en de vele symbolieken. Bovendien bevat 
de kerk veel bijzondere kunstwerken uit de 15e t/m 19e eeuw, zoals het 15e eeuwse altaarstuk 
van de Noodhelpers (2 x 4 meter) en het 17e eeuwse orgel dat afkomstig is uit de vroegere 
Nieuwezijdskapel in Amsterdam. Tussen 1990 en 1998 is de kerk volledig gerestaureerd, 
waarmee bijna € 2.-25.000 was gemoeid. 
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Vanaf 1 januari 2001 ging de polder Rijnenburg over van Nieuwegein naar Utrecht. De 

reden: Utrecht wil daar woningen en bedrijven neerzetten. Als het aan sommige politieke 
partijen ligt moeten er 15.000 woningen komen, op een plek waar tot voor kort 

boerderijen in een weidse omgeving stonden. Dit deel van het Groene Hart van Nederland 
zal zijn groene karakter dus volledig verliezen. Hoe is het om als bewoner van de 

Nedereindseweg, waar de lintbebouwing gelukkig niet tegen de vlakte hoeft, niet meer tot 
Jutphaas of Nieuwegein te horen? En al ruim een jaar als Utrechter door het leven te 

gaan? Gerard Veerkamp zocht het echtpaar Marijke (52) en Wim (55) van Schaik op in 
zijn monumentale boerderij aan de Nedereindseweg 543. Maar eerst belicht Piet 

Daalhuizen de historie van Rijnenburg. 

RIJNENBURG, EEN GEBIED MET HISTORIE  

Door PIET DAALHUIZEN 

De polder Rijnenburg heeft een lange historie. Uit een onderzoeksrapport van de 
Stichting RAAP uit 1993 blijkt dat op 132 plaatsen in de polder elementen te vinden zijn 

uit de bewonings- en ontginningsgeschiedenis. Op 31 plaatsen wordt aanvullend 
onderzoek noodzakelijk gevonden en voor 23 terreinen is een beschermde status voorzien. 

De historie van Rijnenburg gaat zo'n 10.000 jaar terug! Ook in de historie van de 
Jutphase ridderhofsteden en buitenplaatsen heeft Rijnenburg enkele `hoofdstukken', 

want in de polder stonden de huizen Rijnestein, Rijnenburg en Everstein. 

De oudste geschiedenis (voetnoot 1). 
In 2002 ligt Rijnenburg op het grondgebied
van twee gemeenten: IJsselstein en Utrecht.
Het wordt globaal begrensd door de 
Ringkade in het noorden, de rijksweg A2 
(Utrecht-Den Bosch) in het oosten, de 
Noord IJsseldijk in het zuiden en de 
Meerndijk in het westen. Rijnenburg is circa 
500 ha groot. Centraal door het gebied loopt 
van oost naar west de Nedereindseweg. 
 
In de warmere tijden tussen de verschillende 
ijstijden is Rijnenburg een gebied met uit-
eenlopende vegetatie, veelsoortige dieren en 
mensen, die er door trokken of zich er langere 
tijd vestigden. Tijdens het zand opzuigen uit de 
Nedereindse Plas, in de tweede helft van de 
vorige eeuw, zijn restanten meegekomen van 
mammoets, bosolifanten, wolharige 
neushoorns en stenen werktuigen van 
mensen. De ouderdom ervan wordt geschat 
op 150.000 - 180.000 jaar. In het Historisch 
Museum Warsenhoeck zijn drie vitrines 
gevuld met deze vondsten. 

Na de laatste ijstijd, zo'n 10.000 jaar geleden, 
zette zich in het begin van het holoceen een 
definitieve klimaatsverbetering in. Als gevolg 
van de permanente stijging van de 
temperatuur smolten de ijskappen die grote 
delen van het noordelijk halfrond bedekten, 
werd de begroeiing dichter, steeg de 
zeespiegel en kregen de rivieren door een 
steeds trager verloop van de afwatering een 
vastere bedding. Door de verminderde 
snelheid van het water neemt de afzetting van 
het meegevoerde materiaal sterk toe. Zand, 
grind, steen, slib en klei worden op de 
oevers afgezet. De zwaarste stoffen komen op 
de rivierbodem terecht of vlak naast de 
bedding. Op deze laatste plaats worden 
dan de dijken gevormd als natuurlijke 
waterkeringen (=oeverwallen). De oever-
wallen zijn bij uitstek geschikt voor 
bewoning. 
De ondergrond is poreus door het grind en de 
steen; goed voor de waterafvoer bij veel 
voorkomende overstromingen. 
De bovenlaag bestaat uit klei en zand en 
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De tweede belangrijke stroomrug in 
Rijnenburg is de jutphase stroomrug, die ook 
van de Houtense stroomrug komt. Ze loopt 
via Fort jutphaas en het Nedereind door 
Rijnenburg naar de Noord-IJsseldijk. 
 
Het oude rivierenlandschap is in Rijnenburg 
uitstekend bewaard gebleven, ondanks de vele 
verkavelingen en bouwactiviteiten. De 
oeverwallen met restgeulen van de 
stroomruggen zijn goed in het landschap 
herkenbaar. Als gevolg van de gunstige 
bodemgesteldheid en waterhuishouding 
werden de oeverwallen in de 
IJzertijd/Romeinse tijd intensief bewoond. Het 
RAAP-rapport geeft een opsomming van een 
bijzonder veel archeologische vondsten, die 
toch werden gedaan zonder uitputtend, 
specifiek onderzoek. De vondsten dateren uit 
een periode van 800 voor Christus tot heden. 
Rijnenburg is al eeuwenlang een intensief 
bewoond gebied. Dat leidt geen twijfel! 

het geheel ligt betrekkelijk hoog. 
Alles wat op de bodem van de rivieren komt,
brengt de doorstroming in gevaar, vooral als er 
een of ander groot obstakel bij is. Wanneer 
op deze manier een bedding droog komt te
liggen, groeien oeverwallen langzamerhand
naar elkaar toe 
en ontstaan de stroomruggen. Uit de 
geschiedenis van jutphaas blijkt, dat de eerste 
bewoners hier nederzettingen op zulke 
stroomruggen bouwden. 
In de polder Rijnenburg liggen meerdere
stroomruggen. Zo loopt er vanuit de 
gemeente Houten een stroomrug is westelijke
richting, die zich in jutphaas splitst in een 
noordelijke en een zuidelijke tak. In het 
gebied Rijnenburg, ter hoogte van boerderij 
Vredestein aan de Achterdijk komen beide
stroomruggen weer bij elkaar en ver volgen dan 
gezamenlijk hun weg in de richting \-an 
Linschoten. Daarom wordt deze stroomrug ook
wel de Linschoter stroomrug genoemd. 

Het statige kasteel Ridderhofstad Rijnenburg in vroeger tijden in de polder. 
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Geschiedenis vanaf het midden van de 
12e eeuw 
Vanaf de 12e eeuw worden de gebieden aan 
weerszijden van de Nedereindseweg in cultuur 
gebracht. Langs deze ontginningsas ontstaan 
dan mogelijkheden voor landbouw en 
veeteelt. Er vestigen zich boeren, en er worden 
huizen gebouwd die later uitgroeien tot wat 
men aanduidt als `kasteel'. 
Het huis, dat het eerst in aktes wordt
genoemd is het Huis te jutfaas. In 1165 komt 
de naam voor in een oorkonde. In de 13e eeuw 
wordt de naam veranderd in 
Rijnestein.(voetnoot 2) 
Het jutphase `stamkasteel', de ridderhofstad 
Rijnestein, heeft gestaan enkele tientallen 
meters ten westen van de rijksweg A2 bij de 
toegangsweg naar de Nedereindseplas. In 1890 
is het kasteel gesloopt. 

 
Enkele honderden meters westelijk van 
Rijnestein stond tussen 1245 en 1774 de
ridderhofstad Rijnenburg. (voetnoot 3). 

 
Het derde met name genoemde huis in 
Rijnenburg is de 'huysinghe ende hofste 

de Everstein', (voetnoot 4) die aan de 
noordzijde van de Nedereindseweg nabij de 
Achterdijk heeft gestaan. Als bestaansperiode 
wordt aangeduid 1394 - 1894. 
 
Het gebied Rijnenburg telt nog vele 
zeventiende- en achttiende-eeuwse 
boerderijen, maar ook kapitale hofsteden uit 
19e en het begin van de 20e eeuw. In de jaren 
negentig van de 20e eeuw maakt de gemeente 
Nieuwegein plannen om de polder Rijnenburg 
te gaan bebouwen. Er moet een gebied komen 
dat wordt aangeduid als een 'eilandenrijk"; 
voornamelijk duurdere woningbouw 
(villa's), hooggelegen op door waterpartijen 
omgeven plangebied]es. Eigenlijk wil 
Nieuwegein er omstreeks 2003 gaan bouwen. 
Deze plannen stroken niet met de 
uitgangspunten van het Rijksbeleid, dat uitgaat 
van een groen houden van Rijnenburg tot ten 
minste 2015. 
Er komt vervolgens een plan tot gemeentelijke 
herindeling en op 1 januari 2001 is 
Rijnenburg niet langer gemeente Nieuwegein, 
maar behoort het gebied tot de stad Utrecht. 

Bronnen: 
(1) RAAP Rapport 81 Rijnenburg / pagina 1, 9 en 11, oktober 1993 / issn 0925-6229; 81. En 
jutphaas ...verleden tijd / 1983 / Historische Kring Nieuwegein / pagina 9-11 / isbn 90-70325-02-0 
(2)Zie Ridderhofstad tot buitenplaats / Historische Kring Nieuwgein /1979/isbn 90-7032501 2 / 
pagina 9-13. 
(3) Zie Ridderhofstad tot buitenplaats / Historische Kring Nieuwegein/pagina 32-39. (4) Zie 
Ridderhofstad tot buitenplaats / Historische Kring Nieuwegein/pagina 64-71 
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MARIJKE VAN SCHAIK: `UTRECHTSE ZAL IK NOOIT WORDEN, 

ECHT NIET' 

Door GERARD VEERKAMP 

boerderij, waar hij een veebedrijf had. 
Lachend zegt ze: „Ik heb altijd tussen de koeien 
gezeten, eerst de dooie later de levende." De 
Van Schaiks waren in het begin van hun 
huwelijk niet de enige bewoners van de 
boerderij. „De oma en opa van Wim - van 
moeders kant - woonden er en wij trokken erbij 
in." 
Hoewel de Van Schaiks uit deze omgeving 

stammen, komt Wim van Schaik uit Wijk bij 
Duurstede, waar zijn vader was gaan 
boeren. Spijt van hun komst naar de 
Nedereindseweg hebben ze nooit gehad. Met 
liefde praat het echtpaar over de periode, dat ze 
hun melkveebedrijf en hun gezin opbouwden. 
Een gezin met drie kinderen, van wie er twee 
nu in jutphaas wonen en de derde naar 
IJsselstein is uitgevlogen. Marijke: „Ik kom 
dan wel uit Voorburg, maar ben door de 
jaren heen met hart en ziel jutphase geworden. 
De kinderen gingen er op school. Die scholen 
waren wel ver weg, net als de winkels. Dat was 
toch een behoorlijk eind 

„Ik Utrechter? Dat is zo'n raar gevoel? Je 
bent dan wel Utrechter geworden, maar je 
voelt je Nieuwegeiner. 
Marijke van Schaik, die samen met haar man 
op een monumentale boerderij aan de 
Nedereindseweg 543 woont, weet het zeker:
„Een Utrechtse zal ik nooit worden, never, echt 
niet. Buiten de Dom kan Utrecht me gestolen 
worden" Haar man Wim valt haar bij :„We 
hebben niets met Utrecht. Of dat gevoel ooit
komt? Ik denk het niet. We blijven gericht op 
Nieuwegein. Misschien zou het anders zijn als
er ook een grootwinkelcentrum in Rijnenburg
zou komen. Dan zou je daar wellicht met de 
fiets naar toe kunnen. Maar dat zie ik voorlopig
nog niet gebeuren." 
De Van Schaiks wonnen als sinds 1967 op de 
boerderij. Marijke van Schaik komt van 
oorsprong niet uit deze streek. Ze groeide op 

in Voorburg als dochter van een slager. Leerde 
Wim kennen, trouwde met hem en ging op 
19-jarige leeftijd wonen op de 

Ook in winterse tijden ligt de boerderij van Van Schaik er fraai bij. 
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fietsen. Langs de Nedereindseweg, die altijd al 
gevaarlijk is geweest. Nu natuurlijk nog
gevaarlijker dan vroeger, toen er minder 
auto's waren. Ze hebben hier altijd veel te hard 
gereden. Als fietser moest je steeds oppassen
dat je niet van de weg werd gereden. In het 
begin hoefde je gelukkig niet zelf altijd naar de 
winkels toe. Dan kwam slager Spruijt of 
Friedeman van de VIVO langs de deur. Met 
een boekje waarin de boodschappen werden 
opgeschreven. Dan kwam Friedeman een paar 
dagen later de weekboodschappen 
langsbrengen." 
 
Winkeltje familie Goes 

Voor de simpele boodschappen, voor
sigaretten of snoep, of andere kleine
huishoudelijke artikelen hoefden de 
Rijnenburgers niet helemaal `naar het
dorp'. Want halverwege de Nedereindseweg
was er het winkeltje van jan Goes. „Vooral zij
was veel in de winkel. Goes was behanger en 
huisschilder. Het winkeltje is al jaren weg. Het 
pand is helemaal verbouwd. Nu wonen er een 
zoon met z'n vrouw in," zegt Marijke. En ze 
vervolgt: „En je had veel grote gezinnen,
want de mensen hier in dit stuk waren vooral
katholiek. Dat kon je ook merken aan het
doktersbezoek. Bij de katholieken kwam
dokter de Groot, de anderen hadden dokter
Willemsen. Dat is tegenwoordig wel anders." 
Wat ook veranderd is, zijn de sociale 
contacten. „Vroeger waren er met name in de 
winter `buurtavonden'. Sommigen doen dat 
nog," aldus Marijke van Schaik. „Dat 
waren praatavonden, dan kwamen
bijvoorbeeld de oude mensen bij elkaar op 
bezoek. Er werd gekaart, koffie en een 
borreltje geschonken. En voor de jeugd had je 
natuurlijk de KPJ-feesten, en andere 
activiteiten van de Katholieke Plattelands
Jongeren." Trouwens die schuurfeesten aan de 
Nedereindseweg zijn er nog. De samen-
stelling van de bevolking is eveneens
drastisch veranderd. „Er wonen heel veel 
nieuwe mensen," roept het echtpaar in koor. 
Marijke verduidelijkt: „De meeste vrouwen 

werken nu overdag buiten de deur. 
De vrouwen vroeger zaten thuis of hielpen, 
zoals ik, `achter'. Je molk mee. Jonge boeren 
zijn weggetrokken, de ouderen blijven zitten. 
Als er een bordje `te koop'staat, weet je dat er 
`vreemden' komen wonen." 
Door de jaren heen is het voorbijrazende 
verkeer een probleem gebleven. Jarenlang 
stonden er zelfgemaakte verkeersborden langs 
de weg, die de autorijders erop wezen, dat er 
op de kinderen gelet moest worden en dat de 
snelheid daaraan aangepast diende te worden. 
Op een enkel kort stuk is de maximumsnelheid 
60 kilometer per uur, op de rest mag het 
verkeer 80 rijden. Een snelheid die geregeld 
dik overschreden wordt. Er is wel een 
actiegroep geweest, die ervoor zorgde dat er 
bulten in de weg kwamen. Maar dat is nooit 
een succes gebleken. De bewoners hadden er 
vaak zelf ook last van. Laten ze hier een 
fietsroute maken, oppert Marijke. Maar 
haar man vindt dat geen oplossing. Want er is 
geen ruimte voor een apart fietspad. Je kunt 
geen kant op, er ligt immers ook nog een 
wetering. En de boerderijen liggen vaak dicht 
op de weg. 
 
Herindeling 
De Nedereinders zijn altijd op jutphaas en 
later Nieuwegein gericht geweest en 
gebleven. Geen Utrecht, geen IJsselstein, geen 

Vleuten/De Meern. „We hebben in 
Nieuwegein alles, de scholen, de bieb, de 
winkels in City Plaza, de kranten De 
Molenkruier en het Utrechts Nieuwsblad, 
waarin ze het nieuws uit hun woonplaats 
lezen en niet uit Utrecht. Met Utrecht krijgen 
ze welkte maken als het om administratieve of 
burgerzaken gaat, zoals de geboorte van een 
kind aangeven of een rijbewijs verlengen 
Vorige maand merkten ze dat bijvoorbeeld toen 
op 6 maart de verkiezingen voor de 
gemeenteraad plaatsvonden. Bij de bewoners 
van de Nedereindseweg viel geen stemkaart in 
de bus, want in Utrecht werd geen nieuwe 
gemeenteraad gekozen. Daar hadden ze dat al 
dik een jaar eerder gedaan, nadat de 
herindeling plaatsvond, 
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waarbij heel Vleuten / De Meern en de
Nieuwegeinse polder Rijnenburg bij de stad
werden getrokken. 
„In het begin was het dikke ellende met de post.
We kregen een nieuw postcode, maar een
geboortekaartje kwam niet aan. Want ja, waar
ligt nou de Nedereindseweg in Utrecht? Dat
is zo verwarrend. Als hier mensen moeten
zijn, dan moet je dat heel goed uitleggen. Als
je Utrecht zegt, kunnen ze het nooit vinden."
Trouwens, regionale instanties weten
kennelijk nog steeds niet goed raad met de
nieuwe situatie. Als je vanuit Nieuwegein de
Nedereindseweg oprijdt, zou je toch een
plaatsnaambordje `Utrecht' moeten
tegenkomen? Wij hebben het in elk geval nog
nooit gezien. 
 
In Rijnenburg moet volgens het Rijk - in de
Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van
minister Pronk - hooguit 5000 woningen
komen. -Maar de gemeente Utrecht heeft
`grootsere' plannen. Verschillende politieke
partijen willen dat er 15.000 woningen neer-
gezet worden. De Utrechtse VVD vindt
bovendien dat vooral mensen met een dikke
portemonnee er dienen te wonen. `Kies voor de
midden- en hogere inkomens' is het advies van
de VVD aan het gemeentebestuur. Volop
verwarring dus over de toekomstplannen. In elk
geval hebben de bewoners in september vorig
jaar de Vereniging Polder Rijnenburg
opgericht. En ze willen het karakter van de
Nedereindseweg niet verliezen. Want het is
heel oude weg van 1100 na Christus, weet
bewoner Ton van Kippersluis. Die willen ze
zoveel mogelijk in de huidige staat behouden.
En extra verkeer kan de weg absoluut niet
aan. Met de spits is het toch al druk, te meer
daar de Nedereindseweg vaak als sluiproute
dienstdoet. De vereniging krijgt daarbij steun
van het Nieuwegeinse gemeentebestuur.
Burgemeester De Vos zei begin dit jaar dat er
geen steen gelegd mag worden in de polder,
voordat de benodigde verkeersvoorzieningen
goed zijn geregeld. Het Nieuwegeinse college
van burgemeester en wethouders is bang, dat
het sluipverkeer 

via de Nedereindseweg (en de Batauweg) zijn 
weg weet te vinden richting de rijksweg A2 
(Utrecht-Den Bosch) en A12 (Den Haag-
Arnhem) en naar de stad Utrecht. De 
Utrechtse wethouder van verkeer deelt de vrees 
van het Nieuwegeinse college. Zij vindt dat over 
de verkeersafwikkleing in de nieuw te bouwen 
wijk strikte afspraken met het Rijk moeten 
worden gemaakt, zowel in planologisch als 
financieel opzicht. 
 
Elke dag genieten in de polder 
Utrechter of niet, Van Schaik blijft er laconiek 
onder. Wim van Schaik: „Je moet nuchter 
blijven. Zover in de toekomst wil ik niet 
kijken. Als het gebeurt, kun je het toch niet 
tegenhouden. Ik laat me in elk geval niet 
frustreren. Ik geniet elke dag, die we 
hebben." En genieten kunnen ze. De boerderij 
is van binnen verbouwd. Enerzijds met het 
gemak van deze moderne tijd, anderzijds met 
een goed oog voor behoud van de mooie 
onderdelen van het vroegere boerderij-
woonhuis. „En kijk eens naar dat prachtige 
uitzicht," zegt Marijke, als we vanuit de 
zitkamer over het erf en de weilanden 
uitkijken. ,,Het buitenleven blijft heerlijk. En 
dit gedeelte rondom ons terrein valt buiten 
de bebouwing. Dus ons uitzicht blijft. Als ik 
hier met m'n fietsje over de weg rijd, dan heb ik 
het perfect naar mijn zin. Nee, ergens anders 
wil ik niet wonen." Haar man Wim weet het 
ook zeker: „Als we gezond blijven, dan krijgen 
ze mij hier nooit weg. En wil ik hier 
uitgedragen worden." 

Marijke en Wim van Schaik poseren trots bij 
hun woning aan de Nedereindseweg. 
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Nieuwe exposities in het museum 
`BRUGGEN EN SLUIZEN' EN EEN NIEUWE KIJK OP `DE TELJERS' 

Een tweede tentoonstelling, gehuisvest in de 
zuidvleugel van het museum op de begane 
grond, heeft als onderwerp de Familie Teljer. 
Deze familie van medici `leverde' in de 19e 
eeuw gemeentelijke heel-, genees- en 
verloskundigen en huisartsen in jutphaas en 
Vreeswijk. De expositie kent drie thema's. 
Eerst zijn geknipte en getekende portretten en 
foto's van drie generaties Teljer tentoongesteld 
en is er informatie met genealogische gegevens 
over de familie uit de 18e tot de 20e eeuw. 
Vervolgens staan enkele medische 
instrumenten uit de 19e eeuw opgesteld en is er 
een vitrine met apparatuur om medicijnen te 
maken en documentatie over de medische 
studies van G.J. en A.H. Teljer, 
patiëntenboekjes en een notitieboekje met 
aantekeningen van G.J. Teljer over de 
behandeling van verschillende ziektes in de 
19e eeuw. Een derde element van de 
tentoonstelling handelt over de cultuurbeleving 
van de familie Teljer en in dat verband worden 
muziek en gedichtenbundels tentoongesteld. 
Er worden ook een portret, een 
dirigeerstok en een muziekpartituur getoond 
van Cornelis Galesloot; bij het op muziek 
zetten van teksten van Teljer werkten beiden 
soms samen. 
 
Dat dokter Willemsen de exposities opende, 
heeft te maken met de huisartsenpraktijk, die 
hij in de jaren vijftig in Jutphaas overnam. Hij 
nam die over van Drs. J. van der Lugt. Voor 
deze huisarts praktiseerden er dr. E.J. 
Idenburg (1876 - ?) en dr. G.J. Teljer (1824 -
1876). 

Op zondag, 24 februari opende tijdens een 
gezellige bijeenkomst de heer K. Willemsen, 
voormalig huisarts in Nieuwegein/Jutphaas,
twee nieuwe exposities. Na de opening
werden de bezoekers rondgeleid. 
Op de eerste verdieping is de fotogalerij van 
Huis de Wiers vervangen door een nieuwe 
serie foto's. De samenstellende 
expositiegroep heeft deze fototentoonstelling de 
titel gegeven van `Bruggen en sluizen in 
Nieuwegein'. Veel plekjes (oud en eigentijds) 
zijn in beeld gebracht door het historische 
fotomateriaal uit de archieven van de 
Historische Kring op een overzichtelijke 
manier bijeen te brengen onder de glasplaten 
van de galerij. De expositie, samengesteld 
door leden van de Historische Kring, geeft 
een boeiend beeld van die specifieke 'water-
weggeschiedenis' van de twee oude dorpen 
jutphaas en Vreeswijk, waaruit Nieuwegein is 
ontsproten. Foto's uit vervlogen tijden en 
hedendaagse prenten laten zien, hoe 
beeldbepalend bruggen en sluizen zijn. De 
fotogalerij loodst de bezoeker vanaf het 
vertrekpunt de Liesboschbrug, de meest 
noordelijke brug, waar eens de stoomtram 
UtrechtVreeswijk uit 1883 over `denderde', 
naar de Beatrixsluizen, die in 1938 in 
Vreeswijk in gebruik werden genomen. Op die 
rit door het verleden en het heden - want 
bijvoorbeeld ook de huidige sneltram is 
gefotografeerd - reist de bezoeker onder meer 
langs de Rijnhuizerbruggen, 
Doorslagbruggen, Geinbruggen, Lagebrug, 
Oude Lekbrug en Kippenbrug in het hart van 
oud-Vreeswijk, onderweg vele sluizen 
passerend. Waarbij hij kan vaststellen, dat de 
beide dorpen karakteristieke plekken hadden 
(jammer genoeg in de verleden tijd!) en in 
enkele gevallen nog hebben. 
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GERARDUS JOSEPHUS TELJER: EEN VEELZIJDIG MENS 

Door PIET DAALHUIZEN 

 
Op 24 februari jl. opende Dr. K. Willemsen in het Historisch Museum Warsenhoeck de ten-
toonstelling over de familie Teljer. Een expositie met drie `gezichten': Genealogie van de
familie Teljer, de medische activiteiten van verschillende telgen van dit geslacht en feiten uit
de cultuurbeleving van de familie. Het geheel geeft een beeld van meerdere generaties, maar
de meest in het oog springende persoon is toch Dr. Gerardus Josephus Teljer, die van 1824
tot 1 januari 1876 heel-, genees- en verloskundige was in het dorp jutphaas. Het familiear-
chief, dat in het bezit is van de Historische Kring Nieuwegein en het door jan Schut in 1999
uitgegeven boek `Leven en werken van de Genees-, Heel- en Verloskundige Dr. G.J. Teljer'
geven informatie over de veelzijdigheid van de mens Gerardus Josephus Teljer. 

G.J. Teljer naar Jutphaas 
Twee stukken uit het familiearchief tonen
aan, dat G.J. Teljer in 1820 van de Provinciale
Kommissie van Geneeskundig Onderzoek en 
Toevoorzicht te Dordrecht toestemming
krijgt om praktijken uit te oefenen als
heelmeester en vroedmeester. Op 1 april 
1821 trouwt hij met Petronella Ooijkaas. (1).
Vanaf begin 1822 vestigt hij zich als 
vroedmeester op het eiland Texel. (2). In zijn
boek heeft jan Schut geanalyseerd op welke 
wijze Teljer naar Jutphaas is gekomen (3): 
Uit de gemeenteraadsnotulen van 21 april 
1824 blijkt, dat de benoeming niet zonder 
slag of stoot tot een goed einde is gekomen. In 
maart 1824 vraagt het jutphase gemeen-
tebestuur toestemming van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht om in de plaats van de 
naar Maurik vertrokken vroedvrouw 
Johanna de jong een vroedmeester te 
mogen aanstellen. Uit de brief van 24 
maart blijkt tevens, dat jutphaas problemen 
heeft met de in het dorp praktiserende 
chirurgijn Johannes Cornelis van Senus, «-ant 
het gemeentebestuur vraagt en passant aan 
Gedeputeerde Staten om ook een chirurgijn te 
mogen aanstellen. De benoeming van een 
mannelijke verloskundige, die in praktische 
zin tevens de opvolger zou zijn van de 
chirurgijn Senus, stuit op bezwaren van 
Gedeputeerde Staten en het gemeentebestuur 
krijgt het advies 

om een vroedvrouw aan te stellen. Het 
Jutphase gemeentebestuur gaat tegen de 
aanbeveling van GS in beroep. In het dorp 
heeft de chirurgijn Senus sinds zijn aantreden 
in 1819 nimmer het vertrouwen van de 
bevolking kunnen verwerven. Dat punt valt 
moeilijk hard te maken en in het beroepschrift 
van het gemeentebestuur worden
 daarom argumenten 
genoemd die feitelijk neerkomen op 
beschuldigingen van foutief medisch 
handelen aan het adres van de 
chirurgijn: " ......... hoezeer regt doende aan het
voormalig grondbeginsel, dat vrouwen liefst
door vrouwen , vooral ten platten lande,
wierden verlost - zulks echter ten onze
opzichten - uitzondering schijnt te meriteeren -
daar hoezeer bevorens van een kundige
vroedvrouw voorzien, de meer buitengewone
gevallen onder ons aanleiding hebben
gegeven, om niet slegts de noodzakelijkheid,
maar ook de ogenblikkelijke hulpe en
nabijheid eener vroedmeester te doen beseffen
- getuigen hiervan zijn het voorgevallene met
de Huisvrouw van E. van den Akker, J.
Janssen, J. van Batum en 
meer anderen............. ". 
 
Op 8 mei 1824 laten G.S. het gemeentebestuur
weten, dat men akkoord gaat met het
aanstellen van een vroedmeester. De reden: De
jutphase gemeentefinanciën zien er zeer
gezond uit! 
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G.J. Teljer reageert op de advertentie in de 
Utrechtsche Courant en in de zomer van 
1824 vestigt hij zich in het dorp jutphaas. Hij 
blijkt ook op 27 juni 1824 een aanstelling te 
hebben gekregen als gemeentelijk 
geneesheer. 
Als de chirurgijn Senus in 1825 naar 
Vreeswijk vertrekt, wordt Teljer om gebleken 
'chirurgikale bekwaamheden' tevens benoemd 
tot dorpschirurgijn van jutphaas. 
 
De activiteiten van de dorpsdokter 
Teljer weet in korte tijd het vertrouwen van de 
jutphase bevolking te winnen en daardoor 
wordt ook buiten de gemeente de 
doortastendheid van de jonge dorpsdokter 
bekend. Hij verwerft goed betalende 
patiënten uit Vreeswijk, IJsselstein, 
Oudenrijn, Hoograven en De Meern. Dat 
blijkt toch het begin te zijn van een conflict 
tussen het gemeentebestuur en de 
gewaardeerde dorpsdokter. In 1839 loopt dat 
conflict zo hoog op, dat het gemeentebestuur 
overweegt de jaarwedde van dokter Teljer, 
250 guldens, in te trekken omdat Teljer te 
lang en te vaak op visite is bij betalende 
patiënten in omliggende gemeenten waardoor 
hij voor de jutphase zieken onbereikbaar is. 
(4). 
Ondanks al die drukke bezigheden in zijn 
medische praktijk, ziet G.J. Teljer kans om 
binnen twee jaar een studie aan de 
Rijksuniversiteit van Utrecht af te ronden. Hij 
promoveert tot doctor in de heel-, genees-
en verloskunde in 1845. (5) 
 
In de 19e eeuw komen de eerste serums 
beschikbaar waarmee mensen kunnen 
worden ingeënt tegen koepokken. Teljer 
beijvert zich om zoveel mogelijk dorpelingen 
tegen de pokken bescherming te bieden. 
Minvermogenden worden gratis door hem 
geholpen. In 1828, 1835, 1842 en 1863 
krijgt hij voor deze belangeloze armenhulp 
gouden erepenningen uitgereikt namens de 
Koning van Nederland. In 1828 is dat Koning 
Willem I, in 1835 Koning Willem II en 
daarna Koning Willem III. 

Zijn de koepokbesmettingen in de 19e eeuw 
al een plaag voor de bevolking; vanaf de jaren 
dertig in die eeuw komen herhaaldelijk 
cholera-epidemiën voor. (6) 
Ook dan ontstaan steeds opnieuw 
conflicten tussen de dorpsdokter en het 
gemeentebestuur over zijn afwezigheid door 
het bezoeken van patiënten buiten het dorp. 
Teljer verweert zich fel tegen de 
beschuldigingen (7) door aan te voeren, dat 
bijzijn aanstelling in 1824 nadrukkelijk is 
afgesproken dat hij ook in aangrenzende 
buurten buiten de gemeente, waar geen 
geneeskundige hulp is, werkzaamheden zou 
verrichten. De verhouding tussen de dokter en 
de gemeente blijft ook om andere redenen 
onder spanning staan. Herhaaldelijk verwijt 
de dokter het gemeentebestuur met 
betrekking tot de bestrijding van de cholera 
laksheid en weinig doortastend optreden. (8).
Het provinciaal bestuur van Utrecht uit zich 
meerdere keren in ongeveer dezelfde 
bewoordingen. Uit diverse stukken blijkt, dat 
jutphaas uitsluitend maatregelen tegen de 
cholera wenste te nemen, die niets kosten! 
Zelfs wordt een verzoek van de dokter om 
vergoeding van medicijnkosten ter 
bestrijding van de cholera bij armen door het 
gemeentebestuur afgewezen. 

  

Getekend portret van G.J. Teljer (1824-1880), 
door hem gesigneerd. Het portret bevindt zich in het 
archief van de Historische Kring Nieuwegein. 
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Een ansichtkaart van het begin van de zoe eeuw. Uiterst rechts op de foto het woonhuis met praktijk 
ruimte van G.J. Teljer aan de Jutphase Dorpsstraat. Het pand is in r9 oz afgebroken en toen is er een 

nieuw huis gebouwd, thans bekend als Herenstraat 3 z. 

De slechte verhouding tussen gemeentebe-
stuur en dorpsdokter wordt onderstreept
door een gebeurtenis tijdens de viering van 
het 40-jarig ambtsjubileum van dokter 
Teljer. De gemeente laat niets van zich 
horen, maar namens de bevolking wordt
wel een cadeau overhandigd dat door pati-
ënten bijeengebracht is. Burgemeester J.L.H. 
Roijen mag als notabel dorpsfiguur een 
pendule, schoorsteenornamenten en twee 
Japanse vazen overhandigen. 
 
Hoezeer Teljer in jutphaas ook wordt
gewaardeerd, er doet zich ook bij hem een -
naar onze maatstaven - uiterst merkwaardige 
gebeurtenis voor. In april 1848 wordt in 
jutphaas een Siamese tweeling geboren. (9).
De twee meisjes, met borst en buik aan elkaar
gegroeid, blijken bij de geboorte al overleden 
te zijn. De tweeling is dan een aantal dagen
voor belangstellenden tegen betaling te
bezichtigen bij dokter Teljer thuis! De 
opbrengst van de `tentoonstelling' komt ten 
goede aan het arme gezin waaruit de 
tweeling afkomstig is. 

Verdere activiteiten van G.J. Teljer 
Tijdens zijn periode in jutphaas heeft dokter 
Teljer niet alleen het proefschrift voor zijn 
doctorstitel geschreven, maar ook enkele 
boekjes. 
In januari 1876 draagt hij bij zijn `honorabel' 
(eervol) (leeftijds-)ontslag één boekje op aan 
het jutphase gemeentebestuur. Dat is duidelijk 
bedoeld als een weerwoord op de 
voortdurende kritiek over het te veel buiten de 
gemeente verblijven van de dokter bij 
patiënten in omliggende plaatsen. Het boekje 
draagt de titel: Het leven van den Arts. (10). 
 
Twee andere boekjes gaan meer over specifiek 
medische onderwerpen. In 1867 verschijnt 
van zijn hand het boekje Geschiedenis eener 
belangrijke cholera-epidemie, welke 
geheerscht heeft te jutphaas in 1866 . (11). 
Daarin doet Teljer nauwgezet verslag van het 
ontstaan van die epidemie in jutphaas, van de 
maatregelen die zijn genomen om de 
epidemie te beteugelen, de zorg voor de 
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een kleintje vervaard was, tonen de dicht-
bundels wel aan; veel gedichten zijn van grote 
omvang. Zo staat in een bundel een gedicht van 
Tollens, dat niet minder dan 28 coupletten telt. 
Het gedicht vertelt het verhaal van `De 
Vadermoorder'. 
 
Teljer zelf schreef ook gedichten; met name 
bij feestelijke gebeurtenissen. En deze 
activiteit komen we vervolgens weer tegen bij 
enkele van zijn zoons. Adrianus Henricus 
Teljer, van 1856 tot 1884 arts te Vreeswijk, 
droeg een zelfgemaakt gedicht voor tijdens de 
viering van het 50 jarig huwelijk van zijn 
vader G.J. Teljer en zijn moeder P. Ooykaas in 
1871. (14). 
De jongste zoon, Dirk Hendrik Teljer, dichtte 
bij gelegenheid van het overlijden van zijn 
vader en droeg dit voor tijdens de 
begrafenisplechtigheid op het kerkhof aan het 
Kerkveld in jutphaas op 13 augustus 
1880.(15). 
 
Wie de informatie over G.J. Teljer met enige 
aandacht doorneemt, moet tot de conclusie 
komen dat deze man met de tot zijn dienst 
staande beperkte middelen, tot enorm veel in 
staat is gebleken. Die conclusie bracht me op 
het idee het gedicht van Dirk Hendrik Teljer 
van 13 augustus 1880 af te drukken: 

slachtoffers en een analyse van het aantal
ziektegevallen per straat/steeg. Ook wordt 
exact aangegeven waar de dodelijke 
slachtoffers zijn gevallen. 
 
Enkele maanden voor zijn overlijden, op 25 
april 1880, verschijnt in de Geneeskundige
Courant (12) een artikel over het boek
Experientia Docet of Ondervinding is de beste 
leermeesteres. De krant vraagt zich af: "Wat
drijft dien ouden man om nog een boekje te 
schrijven?" Teljer geeft zelf het antwoord: ° 
Iemand die een groote reis heeft gedaan en 
alles goed heeft waargenomen, wat hij ontmoet
en gezien heeft, vooral met een 
wetenschappelijk doel, zal er groote 
behoefte aan hebben, hetgeen hij op reis heeft
gezien, waargenomen en opgemerkt aan zijn
vrienden en kennissen mede te deelen. " 
Het boekje blijkt echter vooral bedoeld te zijn 
om ten strijde te trekken tegen de 
opkomende homeopathische geneeskunst! 
 
Leesgezelschappen 
Deze activiteiten als schrijver zijn echter niet 
de enige culturele activiteiten van Teljer. Uit 
stukken in het Teljerarchief van de
Historische Kring Nieuwegein blijkt, dat Teljer 
lid is geweest van zeker twee 
leesgezelschappen: het geneeskundig
leesgezelschap nConcordia res parvae
crescunt te Schoonhoven en - samen met zijn 
vrouw Petronella Ooykaas - van het 
leesgezelschap Tot Oefening en Vermaak. 
(13). 
Bij het laatstgenoemde gezelschap werden 
leesavonden gehouden, maar er werd ook 
voorgelezen. Teljer zelf schreef enkele bundels 
met gedichten van toen bekende dichters. 
Twee van zulke handgeschreven 
gedichtenbundels met verzamelde werken 
bevinden zich in het Teljerarchief van de 
Historische Kring Nieuwegein (inv. codes 24-
25). Dat men tijdens leesavonden niet voor 

 

Handschrift van G.J. Teljer. De afbeelding toont 
de eerste twee coupletten van het gedicht. 

De Vadermoorder, vermeld in een van 
de dichtbundels van Teljer. Het gedicht telt z8 

coupletten en is geschreven door Tollens. 
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Treur, treur, Jutphaas een burger is ontvallen, Een 
man, groot van talent, vernuftig, helder brein, Een 
man, geacht, geëerd, geliefd door allen, ja wel 
jutphaas, Gij moogt wel treurig zijn, Geacht? Ja zie 
de lijkstoet grafwaarts gaan, Uit eerbied is elk luik en 
vensterraam gesloten, en uit zoo menig oog vloeit 
talloos traan bij traan, Men ziet alom langs 't pad 
eerbiedig 't hoofd ontblooten, 
Als eerbewijs en hulde brengt men den laatsten groet,
Heer Teljer is niet meer! Hij was ons waard en goed!
 
Geen eermetaal of ordelint mocht prijken, O 
Teljer! op uwe borst o f kleed! Niet minder 
schoon was altijd u gereed, Den dank van 
schaam'len en van rijken, leeft voort in veler 
hart, 
Gij waart hen lief in vreugd, in smart! 
 
Zie ook de kransen, die de lijkkist dekken, 
Als hulde- en liefdeblijken Van schaam'len en 
van rijken, 

Die ons tot eerbied wekken, Oogst Teljer voor uw 
hulp, 
Den armen in zijn stulp. 
Den rijken in zijn huis o f burgt geboden, In 
leed en nooden, 
Den zegen en het loon, van Hem die allen loont, 
Genade zij Uw deel! Dat dit uw werk bekroont, Dat 
Uwe ziel reeds leven moog daarboven, en eeuwig 
Hem den Heer van dood en leven loven! Ja, dat uw 
geest, mag 't zijn, thans juiche voor Gods troon, 
Door Jezus zelf U 't heil voor eeuwig geboon, Zoo zij 
Uw taak zoo schoon aan 't heerlijk eind gebracht! 
 
Rust, Teljer, rust in vree! Rust Gij, mijn Vriend, rust 
zacht! 
Totdat eens 't Godsgericht, Daar 
aan de Oosterkimme, Ons wenkt 
door 't eeuwig licht, In 't Heilge 
op te klimmen! En jubelen daar 
den lof In 's Heeren Hemelhof! 

 
Een door G.J. Teljer geschreven gedicht als dankbetuiging na de viering van het 50-jarig 

huwelijk van het echtpaar. 
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Voetnoten: 
 
(1) Teljerarchief Historische Kring Nieuwegein, inv. 
code 14. 
(2) J. Schut: Leven en werken van etc. pag. 1. 
(3) J. Schut: Leven en werken van etc. pag. 2. (4) J. 
Schut: Leven en werken van etc.; pag. 10. (5) 
Teljerarchief Historische Kring Nieuwegein, inv. code 
5. 
(6) Zie Cronyck de Geyn okt. 1979, april 1993 en het 
Utr. Nieuwsblad van 7 april 1977. (7) J. Schut: 
Leven en werken van etc. ; pag. 18 e.v.. 

(8) J. Schut: Leven en werken van etc.: pag. 40 e.v.. 
(9) J. Schut: Leven en werken van etc.: pag. 11. (10)
Teljerarchief Historische Kring Nieuwegein. (11)
Teljerarchief Historische Kring Nieuwegein. (12) Jan
Schut; Leven en werken van etc.; pag. 100/101. 
(13) Teljerarchief Historische Kring Nieuwegein, inv. 
codes 10 en 13. 
(14) Teljerarchief Historische Kring Nieuwegein, inv. 
code 14a. 
(15 Jan Schut; Leven en werken van etc. pag. 
242/243. 

 TELJER-PROJECT AANGEMELD VOOR DE CULTUURPRIJS 2002.  
 
Met het schrijven van een artikel in het Utrechts Nieuwsblad van 7 april 1977 begint voor de 
Historische Kring Nieuwegein het Teljer-project. Enkele jaren daarna ontvangt de Kring een 
omvangrijk familiearchief, dat door de Werkgroep Archief en Documentatie vakkundig wordt 
beschreven en opgeslagen. Met behulp van gegevens uit dit archief volgen diverse publicaties. Op 
24 februari 2002 wordt tenslotte, na een voorbereiding van een half jaar, de Teljer-expositie in 
ons Historisch Museum Warsenhoeck geopend. Dat is feitelijk een voorlopige voltooiing van alles 
wat tot nu toe rond de familie Teljer door de Historische Kring naar buiten is gebracht. 
Het bestuur van de Kring vindt het Teljer-project zo omvangrijk en belangrijk, dat aanmelding voor 
de Cultuurprijs 2002 van de Gemeente Nieuwegein verantwoord wordt gevonden. De aanmelding 
heeft eind februari plaatsgevonden. Een verzamelband met informatie over het gehele project is 
door de Werkgroep Publicaties gereed gemaakt en die zal worden gezonden aan de commissie die 
de inzendingen voor de Cultuurprijs jureert. 
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VOOR U GELEZEN IN ...........  
(Overgenomen uit de bundel Vreeswijk in het nieuws 1955-1960 door J. Schut) 

MENSEN IN VUILCOP DRINKEN VUIL WATER. 
Rijkswaterstaat maakte van wetering een stinksloot. 

Bovendien wordt vooral de laatste tijd het
water steeds slechter, zodat het voor veel
doeleinden ongeschikt is. Het water is zo
schraal dat de huid springt als men zich er
mee wast. Het "bad" wordt dan vaak een
"bloedbad". Van arren moede zijn ook deze
gezinnen daarom maar weer slootwater gaan
gebruiken. 
VREEMDE MAATREGEL VAN 
RIJKSWATERSTAAT. 
Een stilstaande sloot, waarin bovendien 
een woonschuit ligt, wordt een vieze stinkende 
modderpoel. Het moest eigenlijk verboden 
zijn dat hieruit water wordt gehaald om eten te 
koken en om kinderen mee te wassen. Maar
als de Kamerleden zo graag 't naadje van de 
kous willen weten, moeten ze eens aan de 
Rijkswaterstaat vragen, waarom zij de heer De 
Geer de sleutels van de duiker heeft afgenomen, 
waardoor de heer De Geer van Oudegein niet 
meer in staat was het water van de sloot van 
tijd tot tijd door te laten stromen naar het 
kanaal. Het is nu in hoofdzaak hieraan te 
wijten dat die sloot zo vies is geworden, zodat 
de vorige week de politie er zelfs aan te pas 
moest komen, terwijl bovendien de heer Van 
Vliet de inspectie voor de Volksgezondheid 
waarschuwde. Een en ander had tot resultaat 
dat de Rijkswaterstaat dinsdagmiddag onver-
wachts de duiker openzette en het water een 
hele middag door heeft laten stromen. Uit 
onze gesprekken met bewoners is gebleken dat 
het merendeel waterleiding zou toejuichen, als 
het niet teveel kost. Men is echter al tevreden 
als men goed pompwater kan krijgen en als de 
Wetering regelmatig wordt geloosd, zodat 
ook dit water bruikbaar wordt. 

Utrecht, 8 november 1958 - Er is nogal wat te 
doen over de waterleidingkwestie in de 
zogenaamde Vuilcop, een buurtschap dat 
opgedeeld is in de gemeenten Vreeswijk,
Houten en jutphaas. Daar staan 11 woningen, 
die nog niet op de waterleiding zijn aangesloten.
De dagbladen en zelfs de televisie hebben dit
feit buiten alle proporties opgeblazen,
waarmede zich nu niet alleen Ged. Staten van
Utrecht, maar zelfs de Kamer bezighoudt. Er
wordt over deze hele affaire meer drukte
gemaakt door buitenstaanders, dan door de 
bewoners van Vuilcop zelf. Ontkend mag
echter niet worden, dat de watervoorziening
in deze buurt niet voldoet aan de eisen die de 
volksgezondheid stelt. 
 
KOMT ER WATERLEIDING? 
Uit een gesprek met enkele bewoners, en uit 
hetgeen wij zelf zagen, bleek dat het inderdaad 
tijd wordt, dat er iets gedaan wordt. Van de 
11 gezinnen die in Vuilcop wonen, hebben de 
meesten een pomp. Eén heeft een regenput,
waar, als het regent, de wurmen het water 
minder lekker maken en waar, als het niet 
regent, geen water in zit. Deze familie betrekt
dan water van de minder geurige sloot in de 
buurt, of van de boerderij van de ouders. 
Bij een boerderij is de pomp kapot. De boer 
haalt zelf ook wel eens water uit een vieze sloot, 
terwijl hij eenmaal per week, evenals de andere 
bewoners van deze buurt, een bus water krijgt 
van de melkrijder. Deze melkrijder brengt per 
week 25 bussen helder leidingwater naar de elf 
gezinnen. Bij de andere woningen is wel een 
pomp. Maar verschillende ervan werken slecht.
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GENEALOGISCHE INFORMATIE VAN DE FAMILIE TELJER 

(STAMBOOMGEGEVENS) 
 
Adrianus Henricus Teljer Bergschenhoek. 
getrouwd met 
Maria Adriana van Werkhoven 

een van de 2 kinderen is: 
↓ 

Gerardus Josephus (1798-1880) Genees-, heel- en verloskundige te jutphaas (1824-1876) 
trouwt in 1821 met 
Petronella Ooijkaaas (1795-1877) 

Kinderen uit dit huwelijk geboren: 
 

• Maria Adriana (1823) 
• Petronella Sophia (1825)  
• Johanna Jacoba (1826) 
• Adriana Henrica (1828) 
• Diederika Wilhelmina 830)  
• Adrianus Henricus (1832-) -1884 
• Gerarda Petronella (1833) 
• Dirk Hendrik (1839) 

 
 

Adrianus Henricus (1832-1884) Geneesheer te Vreeswijk (1856-1884) 
trouwt in 1856 
Sara Maria Cramer (1834-1862) 

        ↓ 
Kinderen uit dit huwelijk geboren : 

• Francina Christina Petronella (1857-1859) 
• Gerarda Josephine (1859-1859) 
• Gerardus Josephus (1861-1922) 
• Carolina Francina Christina (1862-1862) Korte tijd na de geboorte van dit kind overlijdt S.M. Cramer. 



 2e huwelijk van A.H. Teljer in 1863 met Sara Nout 
(? - ?) 
 
Kinderen uit dit huwelijk geboren: 

• Francoise Maria (1864) 
• Adrianus Henricus (1865)  
• Petronella (1866) 
• Dirk Hendrik (1867) 
• Alexander Gerardus (1869) 
• Sara Maria Adrian (1870) 
• Caroline Francoise (1871) 
• Petronella Gerarda Josephiena (1872) 
• Diederik Willem (1874) 
• Sara (1875) 
• Marius Emilius (1876) 
• levenloos geboren dochter (1878) 

 Als zoon van Dirk Hendrik wordt in 1897 N.J. Teljer geboren. Ook hij wordt arts, 
onder meer op de walvisvaarder "Willem Barentsz". 

Als N.J. Teljer in 1981 sterft, zijn zijn beide kinderen reeds overleden. Met hem sterft de Nederlandse tak 
van de familie Teljer uit. Nakomelingen van G.J. Teljer zijn er nog wel in Amerika. 

N.J. Teljer schonk het familiearchief aan de Historische Kring Nieuwegein. 



 
Sander Lenten: `Ik ben Geinoorder en zal altijd Geinoorder blijven' 
GEINOORD: 50 JAAR VOETBAL OP ZATERDAG 
 
In juni viert de sportclub Geinoord haar 50-jarig bestaan. Dat doet de vereniging onder meer met 
een feest, een kamp, een jeugdtoernooi voor de pupillen en een jubileumboek. Op 14 juni 1952 
werd Geinoord opgericht, waarbij dorpsnotabelen als burgemeester, schoolmeester, dominee en 
politie-agent een rol speelden. Een rol naast die van de mensen, die maar voor één ding gingen: 
voetballen op zaterdag in Vreeswijk. De redactie van Cronyck de Geyn dook in de historie van 
Geinoord en schetst aan de hand van een jubileumboek van 25 jaar geleden hoe het de club met 
name in die beginperiode verging. Bovendien spraken we met Sander Lenten, de enige speler uit 
die allereerste jaren, die nog steeds zijn partijtje op het veld meespeelt. Hij is een van de liefst 
elfhonderd Geinoorders. 

Door GERARD VEERKAMP 
 
Hoe het allemaal met Geinoord begon? 
Vreeswijkse tieners zoals joop, Arie en Dick 
van Raay, Gertje Bos, zo'n stuk of drie broers
Van Beest, Piet Mesker, Albert Smit en 
Bernhard Kooiman waren het in het begin van
de jaren vijftig spuugzat, dat ze nergens
ongestoord een lekker potje konden voetballen.
Want onder de Hoge Bomen bij de Hoge Brug in 
Vreeswijk en later op een trapveldje op het Stort 
onder aan de Beatrixsluis werd hun 
voetbalplezier vaak - in elk geval veel te vaak 
naar hun zin - vergald omdat ze een politie-
agent achter zich aankregen. Want voetballen
daar was verboden. Met name agent Kruidhof
mocht zich volgens de autoriteiten als een
voorbeeldig hoeder der wet gedragen, in de ogen 
van onze jonge voetballiefhebbers was hij een 
vervelende boeman. 
Joop van Raay kwam met het idee een eigen 

echte club op te richten. Het schuurtje van 
zijn ouders diende als vergaderhok, waar de 
eerste plannen werden gesmeed. Dat ging niet
zomaar; eerst moest de Vreeswijkse dominee 
Enkelaar geraadpleegd worden. Want die 
voetbalvrienden waren wel allemaal van 
kerkelijken huize. Dat betekende bijvoorbeeld 
zondags twee keer naar het Godshuis. En 
voetballen op zondag was vloeken in de kerk 
natuurlijk. Dat werd 

dus voetballen op zaterdag, waarvoor ook de 
dominee enthousiast raakte. Hij betrok kapper 
Harm Touwslager in de plannen, die onder 
meer het gezin van boer Noordhoek op gezette
tijden van een nette kop haar voorzag. 
Noordhoek pachtte aan de Wiersdijk een stuk 
land, waar de jongens wel wekelijks de wei in 
wilden om hun voetbaltalenten ten toon te 
spreiden. Uiteindelijk gaf de rentmeester van 
burgemeester De Geer toestemming. Kosten: een 
knaak per wedstrijd! 
Een andere notabel, meester Van der Horst, 
werd voorzitter, Bas Schouten ging zich met het 
geld bemoeien en Frans van Zutphen werd 
naast secretaris ook de verantwoordelijke man 
op het technische vlak. Een volgende stap was 
het bedenken van een naam. De voetbalbond 
ging niet akkoord met DVO (Door Vrienden 
Opgericht), hoewel die naam zeer toepasselijk 
was. Maar ja, DVO bestond al. Ook de naam 
Geinschoppers kon geen genade vinden bij de 
bondsbobo's, waar de club achteraf niet rouwig 
om zal zijn. Want de toevoeging 'schoppers' kan 
niet bepaald als een kwalificatie van grootse 
technische bekwaamheden worden opgevat. Het 
werd Geinoord, genoemd naar Oudegein, het 
landgoed waar burgemeester De Geer in het 
huiselijk leven vertoefde. Het veld was 
geregeld, maar dan ben je er nog lang niet. 
Want hoe kom je aan een doel, aan kleedruimte, 
aan materiaal? De 
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kaboutertjes doen dat niet voor jou, dus 
staken de enthousiaste Vreeswijkse voet-
ballers zelf de handen uit de mouwen; 
zelfredzaamheid heet dat tegenwoordig met 
een modieus woord. Dick en Joop van Raay 
schraapten hun gespaarde zakgeld bijeen en 
kochten de eerste doelpalen. En uit een 
mast van de oude heer Karel Verburg 
werden de deklatten gezaagd. Toen was het 
geld op, terwijl er nog geen kleedlokaal 
langs het veld stond. Dan biedt 
'burenhulp'uitkomst. De heer Van der Pol,  

„We hadden in die dagen nog geen omhei-
ning rond het veld en de koeien hadden 
hierop de hele week vrij spel, behalve dan 
natuurlijk op zaterdagmorgen. Nu hebben 
koeien blijkbaar nogal vaak jeuk en 
daarom werd gretig gebruik gemaakt van de 
doelpalen, die als fijne schuurpalen werden 
gebruikt. Op den duur gingen die palen 
scheefstaan, zodat we genoodzaakt waren 
prikkeldraad rond de palen te wikkelen. 
Dat werd zelfs de koeien te erg en ze lieten 
daarom de palen met rust. 

die aan de Wiersdijk woonde, ruim 
de een schuurtje voor de voet 
ballers in en zette daar  
emmers water neer. Die  
overigens niet op de  
wedstrijddag door de  
Geinoorders konden 
worden gebruikt. Nee, 
zoals het echte gasthe-
ren betaamt, mochten 
de tegenstanders zich  
in dat schuurtje wassen 
en verschonen.
KOEIENFLENZEN 

Cock Verhoef, ook een van de  
mannen van het eerste uur, vertelt 
over die beginperiode plastisch in het fraaie 
jubileumboek, dat in 1977 verscheen bij het 
25-jarig bestaan van de club. In een 
interview van de hand van Thijs 
Middelkoop, sinds mensenheugenis 
sportmedewerker van het huis-aan-huisblad 
De Molenkruier, zegt Verhoef: „Wij 
Geinoorders konden ons daar niet wassen 
na de wedstrijd. Wij moesten met een jas 
en een broek over onze voetbalkleren naar 
huis en pas daar kon de modder van ons 
lichaam worden verwijderd. Trouwens voor 
de wedstrijd was alles ook niet even 
gemakkelijk, want op zaterdagmorgen moest 
je eerst de koeienflenzen van het veld 
afhalen en natuurlijk de koeien zelf van het 
veld jagen." 

En hij vervolgt in datzelfde interview: 

Maar wij kregen er weer werk bij  
omdat zaterdag die palen  

gevrijwaard moesten zijn  
van dat prikkeldraad." 

Gemoord startte in  

het eerste seizoen met 
twee elftallen: een 
seniorenteam met 
dertien spelers, en een 
jeugdteam, waar- 

 in veertien jongens 
om een plek streden.  

Als die oer-Geinoorders  
dachten dat ze aardig  

tegen een bal konden schop 
pen, dan hadden ze het knap mis.  

Ook bij hen ging het gezegde `alle begin is 
moeilijk'op. Het vlaggeschip van de club 
verloor bijna elke wedstrijd. Bijna, want 
Lekboys uit buurgemeente Tull en 't Waal 
bakte er nog minder van. Zo eindigde 
Gemoord niet helemaal onderaan. De 
jeugdploeg daarentegen deed het veel 
beter. Die 'Geinoordbabes' 
kwamen geregeld met grote overwinningen 
thuis en moesten alleen Montfoort in de 
stand voor zich dulden. Na dat 
pionierstijdperk ging het de club op 
speltechnisch gebied de goede kant op. Het 
aantal goede voetballers nam toe, te meer 
omdat Lekboys uit Tull en 't Waal het 
loodje legde en verscheidene spelers hun 
geluk bij Geinoord beproefden, terwijl ook 
enkele IJsselsteinse jongens van IJFC zich in 
het roodwitte shirt van Geinoord hesen. 
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POLITIE ALS BESTE VRIEND 
Lagen nare ervaringen met boze politie-
agenten ten grondslag aan de oprichting van
Gemoord, zoals wij ook bij het begin van dit
verhaal konden vernemen, de politie was
daarnaast ook Geinoords beste vriend. Althans
in de persoon van Frans van Zutphen, in het
dagelijks leven politieman. In die zomer van
1952 kwamen vier Vreeswijkse gasten, Dick
en Joop van Raay, Henk van der Heijden en jan
Lenten hem vragen of hij secretaris wilde
worden. Dat was slechts ten dele waar, want zij
wisten dat hij hun ook op technisch vlak wel
wat te leren had. Van Zutphen immers had
zijn sporen op het voetbalveld al verdiend.
Toen Frans van Zutphen, van oorsprong een
Utrechter, zeventien was, debuteerde hij al in
het eerste elftal van VV Holland en dat was
een topamateurclub in de `grote stad'. Hij
schopte het zelfs tot het Nationale Politie-elftal.
Van Zutphen verhuisde naar deze contreien,
waar hij vrij snel bij VSV Vreeswijk liep te
voetballen, wat hij drie seizoenen volhield. Dat
betekende weer elke zondag - zijn enige vrije
dag - op pad, hetgeen in huize Van Zutphen
niet altijd door iedereen werd gewaardeerd.
„Op zater 

Het schuurtje van boer Van der Pol had 
inmiddels z'n langste tijd gehad, er verscheen 
een heus kleedlokaal langs het voetbalveld. 
Nou ja, heus, dat is een betrekkelijk 
begrip. Want wat gebeurt er als je wel een dak 
en muren hebt maar geen vloer? Dan komt 
de grond bij vorst omhoog, kun je de deuren 
nauwelijks openkrijgen en moeten bij regen de 
voetballers staande op de banken zich 
omkleden. Want de grond in het kleedhok is 
dan net zo nat als daarbuiten. En stromend 
water is nog een utopisch welvaartsuitwas. Dus 
doen teilen dan weer wonderen. 
Die mannen van het eerste uur mopperden wel 
eens op zo weinig comfort, maar de meesten 
kijken er toch met plezier aan terug. Ook al 
reden er nog geen spelersbussen en 
personenauto's naar uitwedstrijden. Per fiets 
(of per brommer voor een enkele bofferd) 
toog het gezelschap naar Utrecht, Amersfoort, 
Bunnik, Langbroek, de ganse provincie door. 
En als je pech had en je fiets kapot was, mocht 
je achterop bij een medespeler zitten. Een verre 
van ideale voorbereiding op de `wedstrijd van 
de week'. Je kwam dan met een houten kont en 
zo stijf als een plank aan bij de tegenstander. 

Een elftalfoto uit de beginjaren, toen Geinoord vanuit de onderste regionen in het 
zaterdagmiddagvoetbal omhoogkroop. 
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schoons te genieten. De penningmeester 
mocht het lieve bedrag van twaalf gulden en 
zestig centen aan het verenigingskapitaal 
toevoegen! Later, toen Gemoord verkaste naar 
sportpark Zandveld en het Parkhout, nam de 
publieke belangstelling natuurlijk toe. Dat had 
ook te maken met het feit, dat de voetballers 
opstoomden naar de bijna-top in het 
zaterdagvoetbal. Zo stonden er bij een 
allesbeslissend duel tegen Altius op 23 maart 
1968 1500 mensen hun favorieten, onder 
wie Geinoords bekendste voetballer jan 
Groenendijk, naar een 4-2 overwinning te 
schreeuwen. Groenendijks faam als 
doelpuntenmaker was de technische staf van de 
semiprofclubs in Utrecht niet ontgaan. Via 
Elinkwijk belandde hij bij FC Utrecht, de 
fusieclub van DOS, Elinkwijk en Velox. Zijn 
vuurdoop op het hoogste niveau van het 
betaalde voetbal onderging de aanvaller in De 
Kuip, het stadion van Feyenoord in 
Rotterdam. En jan liet meteen zien dat er met 
hem niet te spotten viel. `De Lange', zoals zijn 
bijnaam luidde, zette de Utrechters op een 
verrassende 1-0 voorsprong. Een sensatie bleef 
uit, want Feyenoord won toch, maar het 
Nederlandse topvoetbal had snel kennis 
gemaakt met Groenendijks specialiteit. Hij 
was met name met het hoofd een sterke spits, 
een echte goaltjesdief, de schrik van veel 
verdedigers, ook buiten het zaterdagvoetbal. 
 
Terug naar de historie van de club zelf. 
Gemoord bleek al gauw een vereniging, aan-
trekkelijk om bij te spelen. Niet alleen voor 
mensen, die om principiële godsdienstige 
redenen op zondag de voetbalschoenen in het 
vet lieten staan. Door de invoering van de 
vijfdaagse werkweek en de opgang van 
dagrecreatie op zondag, vonden steeds meer 
sportliefhebbers uit Vreeswijk en naaste 
omgeving, dat de zaterdag een aantrekkelijke 
dag was om achter die bal aan te rennen. De 
club groeide gestaag, het aantal elftallen zowel 
bij de senioren en de jeugd steeg eveneens. Er 
werd daarnaast een zaal- 

dag misschien?" „Nou ja, vooruit dan maar." 
Van Zutphen werd dus Geinoorder. Als 
secretaris en als voetballer, want hij kon nog 
steeds een aardig balletje trappen en anderen 
tijdens de wedstrijd coachen. Het technische 
werk van een secretaris is niet te vergelijken met 
de tegenwoordige werkzaamheden bij een 
voetbalclub. Daar waar nu de computer, 
internet en e-mailverkeer schier onmisbare 
werktuigen zijn voor voetbalbond, vereniging 
en leden zijn geworden - o wee het moment 
dat we langere tijd van telefoon, kabel en 
andere digitale hulpmiddelen zijn verstoken - 
daar reed Van Zutphen op zijn fiets (zijn 
dienstfiets mogen we aannemen) vanuit 
Vreeswijk vele tientallen malen naar de KNVB 
in Zeist. Daar mocht hij namens de club bij de 
voetbalbond formulieren halen, of 
spelerskaarten, wedstrijdboekjes, voetbal-
tijdschriften enzovoorts. 
Als er tegenwoordig een `man in blauw' op een 
sportpark wordt gesignaleerd, dan is dat vaak 
een teken dat het goed mis is, dat de 
gemoederen tussen ploegen en/of supporters
weer zo hoog opgelopen zijn, dat de hulp van 
de sterke arm nodig is. Bij Van Zutphen lag dat 
anders, althans die ene keer, toen hij als 
clubgrensrechter moest fungeren. Vlak voordat
de wedstrijd om drie uur begon, kwam Van 
Zutphen rechtstreeks vanuit zijn werk het
terrein opstormen. Geen tijd om thuis even 
een sportbroekje te halen, de vlag was 
eveneens spoorloos. Dus toen rende hij
maar in zijn dienstbroek en politietrui en met 
een zakdoek langs de lijn. 
 
GRATIS NAAR BINNEN 
Met de publieke belangstelling viel het in den 
beginne zwaar tegen. Door de aanmoedigingen 
van een kleine tien man langs de lijn word je op 
prestatief gebied als voetballer ook niet tot 
grote hoogten gedreven. En die toeschouwers
brachten ook geen geld in het laatje, want 
entreegeld werd nog niet geheven. Vijf jaar na
de start van het eerste seizoen moest er wel -
hoewel zeer bescheiden - betaald worden om
van het voetbal 
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voetbalpoot opgericht, terwijl Geinoord zich 
ook op het honkbalterrein begaf. Momenteel
heeft Gemoord 1100 (!) leden, van wie er 150 
tot 175 honkballen; de anderen voetballen. Dat
doen - op de groene grasmat - de senioren 
verdeeld over negen teams, terwijl de 
jeugdvoetballers in liefst 42 elftallen de wei 
ingaan. Gemoord telt momenteel tien
herenzaalvoetbalploegen en twee 
vrouwenteams. 
 
SANDER LENTEN: MISTER 
GEINOORD 
Een van die voetballeden is Sander Lenten, bij 
vriend en vijand bekend als Mister Gemoord.
Hij is met recht niet weg te denken uit die 
roodwitte contreien. Met zijn 58 jaar loopt
hij nog steeds in Geinoord-shirt te 
voetballen. Sander was net niet betrokken bij
het allereeerste begin van de club (zijn zes jaar 
oudere broer jan wel), maar dat scheelde
slechts een paar maanden. Hij was net tien 
jaar, mocht op die leeftijd officieel nog niet
mee doen - de afdeling welpen/pupillen
bestond nog niet - maar was wel al lid van de
club. Reuze fanatiek was hij, meespelen
moest hij. „Ik was dertienenhalf, toen ik al bij 
het eerste elftal stond. Ik weet nog goed, dat
ik vijfde reserve was tegen Brederodes aan de 
Lek," vertelt Lenten in zijn woning aan de 
Rembrandthage in de Nieuwegeinse wijk
Galecop. „In mijn jeugd, toen ik zo'n
veertien, vijftien jaar was, speelde ik twee a 
drie wedstrijden op een zaterdag. Ik was toch 
altijd op het veld te vinden, dus als ze in een 
elftal iemand tekortkwamen, deed ik mee. 
Simpel toch?" 
Lenten is vooral bekend geworden als een
echte verdediger, een bijtertje, die nimmer 
opgaf en die je als aanvaller drie keer moest
passeren, voordat je hem voorbijkwam.
Maar hij begon zijn voetballoopbaan in de 
voorhoede. „Ik startte als rechtsbuiten. Ik
vond mezelf zeker in het begin geen grootse
voetballer, maar ik was wel heel snel en 
vasthoudend tot het eind. En ik had een 
redelijke voorzet. 

Later ben ik een stuk beter gaan voetballen, 
je ontwikkelt jezelf en je krijgt trainers, die 
je het een en ander bijbrengen. Joop 
Hoogland was mijn eerste echte officiële, 
betaalde, trainer. Die heeft me gemenigheid 
bijgebracht," zegt hij met een knipoog. 
Vanaf zijn vijftiende zat Lenten bij de 
selectie van het eerste elftal. En dat hield hij 
liefst 25 jaar vol. Tussen 1959 en 1984 
verdedigde hij op het hoogste niveau de 
clubkleuren. Hij begon zoals eerder gezegd in 
de voorhoede, maar naarmate de (en zijn) 
jaren verstreken zakte hij af via een plek op 
het middenveld naar de achterhoede. „En 
daar was ik niet makkelijk te passeren. Niet 
over de grond en niet in de lucht." Die laatste 
opmerking wekt nogal verbazing, want 
Lenten is maar een klein kereltje. „Ik kon 
goed springen, was atletisch, al zeg ik het 
zelf. Ik had ook niet voor niets van mijn 
zesde tot mijn zestiende geturnd bij THOB in 
Vreeswijk." Uit die beginperiode van het 
hoogste team noemt hij enkele namen op: 
Henk v.d Heijden, zijn broer jan Lenten, 
Hein en Piet de Bruijn, Joop Corsten, Wim 
van Eck, Harry Touwslager, Wijnand Broer, 
keeper Karel Bleyenberg. „We trainden één 
keer per week, maar ja daar kwam al gauw 
een tweede avond bij. En voordat de 
training begon, hadden we vaak al een 
partijtje achter de rug. Zo gek was dat 
stel." Later kwamen daar jan en Jaap 
Groenendijk bij, Gert van der Wolf, Jaap 
Clements, Henk van Zenderen, Peter van 
Rooijen, Hennie van der Hijden, Corrie 
Doeland. „We hadden altijd een koppel, 
waarin het meestal goed klikte. Het was 
altijd sowieso een vriendenkring. „En we 
werden verschillende keren kampioen. Dat 
was in een periode dat Geinoord zo'n drie a 
vier jaar in een zelfde klasse voetbalde als 
de topclubs VVOG uit Harderwijk, 
Spakenburg en IJsselmeervogels en DOVO 
uit Veenendaal." 
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HOOGTE- EN TEGELIJK 
DIEPTEPUNT 
„Een hoogtepunt was ook de tijd, dat
trainer Karel Sulzle mij met mijn 41 jaar 
terughaalde naar het eerste elftal om de 
club van degradatie te behoeden. Maar dat
is natuurlijk eigenlijk tevens een dieptepunt
voor een club. Maar ik deed het, ook omdat
de spelers vroegen of ik mee wilde doen in 
de allesbeslissende degradatiewedstrijden. 
SHO uit OudBeijerland hielden we in de
eerste wedstrijd op 0-0." Lenten stond 
linksback en speelde zijn tegenstander
volledig uit de wedstrijd. Datzelfde lot 
onderging ook een week later de talentvolle
rechtsbuiten van Zwaluwen Vlaardingen,
die `onze ouwe' nauwelijks voorbijkwam.
Geinoord won met 2-1 en degradeerde niet.
Lenten werd, net als bij zijn 25-jarig jubileum
als selectiespeler, op de schouders van het
veld gedragen. 
Lenten stond bekend als een harde speler,

die voor niets of niemand opzijging. „Ik 
ben geen lieverdje geweest, speel nu 

uiteraard wat bedeesder, maar probeer nog 
steeds mijn huid zo duur mogelijk te 
verkopen. Toen schoffelde ik nog wel eens
iemand onderuit, dat doe ik niet meer. 
Trouwens, als ik het goed weet, ben ik 
maar één keer uit het veld gestuurd. Dus 
het valt eigenlijk best mee," zegt de man, 
die nu nog steeds in het achtste elftal zijn 
partijtje meeblaast. „De meeste teamgenoten 
zijn tien tot vijftien jaar jonger dan ik en er 
lopen ook spelers, die de helft van mijn 
leeftijd hebben." Het laatste half jaar kwam 
Lenten minder aan de bak. In juni/juli vorig 
jaar kreeg hij hartproblemen, dat met 
dotteren verholpen werd. Maar hij is op de 
weg terug. „Ik heb al weer een paar halve 
wedstrijden gespeeld en een hele komt 
eraan." Het is niet zo dat Lenten pas stopt 
met voetballen, als hij erbij neervalt. Dat 
gaat deze oerclubman te ver. ,Ik wil wel 
heel lang doorgaan, zo lang mogelijk. Maar 
één ding staat vast: ik ben Geinoorder en zal 
altijd Geinoorder blijven. Ze kunnen altijd 
op me rekenen, als ik nodig ben, maar niet 
meer vooraan." 

  

De entree van het huidige Geinoord-complex in het Parkhout heeft een wat ander aanzien 
dan de allereerste accommodatie aan de Wiersdijk. 
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ONTSPANNINGSVERENIGING 
Vooraan stond Lenten in het verleden wel heel 
vaak. Een kleine greep uit zijn bemoeienissen 
met het wel en wee van de club (vaak samen 
met anderen) bewijst dat: 
hij verkocht snoep, hield wekelijks de
kleedlokalen schoon, legde verlichting aan,
richtte de kantine in, egaliseerde velden, zette 
omheiningen, trainde de A-jeugd, was in een 
periode van blessures leider van het derde elftal,
was hoofd van het kantinepersoneel, was lid
van het hoofdbestuur, bouwde dugouts, 
hielp mee aan de herbouw, nadat de kantine
in 1988 door brand was verwoest. Zo kunnen
we nog een tijdje doorgaan, want deze lijst
is lang niet compleet. En hij was 25 jaar
een der stuwende krachten bij de
ontspanningsverening van de voetbalclub. 
Die ontspanningsvereniging was een 
fenomeen. Er werden talrijke bingo-avonden 
georganiseerd, spelmiddagen voor de jeugd, 
veteranentoernooien, sponsorlopen,
rommelmarkten op de braderie van 

Vreeswijk, boerenbroodmaaltijden en 
natuurlijk carnavalsvieringen, met een offi-
ciële Prins en Raad van Elf. Met name 
tijdens carnaval zat het mud- en mudvol in de 
Geinoord-kantine. „We haalden Nico Haak 
of Arie Ribbens naar ons feest. En dan die 
stunts die we bedachten. We bouwden een 
echte jeep na en reden als die Engelse soldaten 
in de tv-serie `Daar komen de schutters' de 
kantine in. Een jeep, met alles drop en d'ran, 
compleet met verlichting via een ingenieus 
accusysteem. En wat dacht je van die keer, 
toen we als Arabieren verkleed tijdens de 
oliecris in de jaren zeventig met een kameel 
binnenkwamen?" 
Lenten denkt er met weemoed aan terug. 

Weemoed, omdat een jaar of tien geleden de 
ontspanningsvereniging ter ziele ging. Dat 
deed hem zeer en doet hem verzuchten, 
dat er in het verdere verleden meer 
saamhorigheid was in het korte verleden en 
het heden. Een probleem waar niet alleen 
een sportclub als Geinoord last van heeft. 

Sander Lenten gaat op de schouders van teamgenoten en begeleiders, als hij 25 jaar bij de 
selectie zit. Lenten: „Ik ben Geinoorder en zal altijd Geinoorder blijven." 
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GOUDEN CLUBMENSEN 
Toch blijft voor hem de liefde voor zijn club 
voorop staan en denkt hij terug aan andere 
leden van de Geinoord-familie, die voor de 
club `gouden' mensen zijn of waren. Neem 
een Ep v.d. Pol uit IJsselstein. Ook zo'n 
echte clubman, die tientallen jaren bij de 
vereniging organiserende en dienende 
functies vervult, onder meer als 
wedstrijdsecretaris. Daarvoor kreeg hij 
twintig jaar geleden bij zijn 25-jarig 
jubileum als Geinoord-lid al een zilveren 
speld. Maar Lenten denkt in het bijzonder aan 
het echtpaar Meerwijk. Vooral mevrouw 
Corrie Meerwijk was een niet weg te 
denken Geinoord-mens. Niet vreemd, want zij 
was de dochter van de heer Van der Pol (Pa 
Pol op zijn Vreeswijks), dezelfde man die in 
het begin van de clubhistorie aan de 
Wiersdijk zoals gemeld zijn schuur als 
omkleed- en washok beschikbaar stelde. 
`Moeder Gemoord' 

was de koosnaam van Corrie Meerwijk. Zij 
zorgde vele, vele jaren voor de thee voor de 
`heren' voetballers en limonade voor de 
jongens. Haar man was voor die tijd supporter 
van Velox, de roemruchte voetbalclub uit 
Utrecht, waar onder anderen Willem van 
Hanegem zijn kunsten vertoonde. Huize 
Meerwijk was ook jarenlang een vast honk, 
waar de mensen hun toto- en 
lottoformulier konden inleveren. Toentertijd 
een zeer belangrijke bron van inkomsten voor 
de club. Geinoord weet zijn `helden', ook de 
niet-voetballende, te eren. Op het sportpark is 
naar Moeder Gemoord een speciaal pad 
genoemd: het Corrie Meerwijkpad. Sander 
Lenten tot slot: „Zij was nog Geinoord-gekker 
dan. ik. Ik mag me misschien een beetje met 
haar meten." 

Bron: Jubileumboek Gemoord 25 jaar. 

SCHILDERIJEN VAN KOOS KET EN INEKE VOIGT 

Naast de semi-permanente tentoonstellingen 
over `De Teljers' (op de begane grond van ons 
museum) en over `Bruggen en Sluizen' (op 
de eerste verdieping) - waarover u elders
in deze Cronyck de Geyn veel meer kunt
lezen - zijn ook de tijdelijke exposities op 
de hooizolder het bekijken meer dan waard. 
 
Tot en met 28 april stelt Koos Ket zijn 
schilderijen tentoon. Koos Ket, geboren in 
1943 in Utrecht, voelt zich niet aan een stijl of 
richting verbonden, hoewel anderen zijn
werk vaak als `magisch realistisch'
omschrijven. Ket zegt zelf: „Ik heb altijd een
grote liefde voor schilderen en tekenen 
gehad. In 1966 volgde ik een opleiding in deze 
richting. Sinds ik niet meer werk heb ik meer
tijd voor mijn creatieve uitingen. Anderen
zeggen dat vooral het licht op een bijzon 

dere wijze in mijn schilderijen wordt verwerkt. 
Het resultaat van zijn prachtige schilderijen

hangt nog tot zondag 28 april in ons museum.
Een week later op 5 mei wordt er alweer een
nieuwe tentoonstelling geopend. Schilderijen
in acryl met collages van Ineke Voigt uit Tiel
zijn dan tot en met zondag 16 juni te
bewonderen. Zij is pas op latere leeftijd, op
haar vijftigste, begonnen met schilderen. Ineke
Volgt: „Ik startte voor mijn plezier met
aquarelleren. Omdat ik graag met sterke
kleuren werk, bleek al snel dat deze vorm
van schilderen geen succes zou worden en
verruilde ik waterverf al snel voor olie~ verf." 
Ze begon met lessen bij atelier Bennani in Tiel
en leerde daar de techniek. „Met olieverf werk
ik voornamelijk figuratief en vaak
fotografisch, met veel geduld. 
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zijn verspreid over de hele wereld en dit succes 
motiveert me om hard te werken en mijn talent 
steeds meer te ontwikkelen. De grens is nog 
lang niet bereikt." Want, zo weet Volgt: 
„Kunst kent geen grenzen." 
Een waar gezegde en een advies aan de leden 
van de Historische Kring ook eens een kijkje 
nemen op de hooizolder. En met eigen ogen 
bij de tentoonstellingen te aanschouwen, of de 
grenzen van de kunstenaars uit deze regio 
inderdaad grenzeloos mooi zijn. De 
openingstijden van het Museum 
Warsenhoeck zijn in deze lente- en 
zomerperiode: woensdag, zaterdag en zondag 
van twee tot vijf uur. 

Langzamerhand ontstond de behoefte vrijer te 
gaan werken en ben ik met abstract schilderen
begonnen. Ik werk met acryl en gebruik
collages in mijn schilderijen." 
Kleuren zijn voor Ineke Voigt altijd bepalend 
geweest. Ze zijn vooral in haar abstracte 
composities heel belangrijk. Dat `intuïtief' 
schilderen wordt steeds belangrijker, vindt 
ze. „Het spelen met vormen en kleuren is 
boeiend en de resultaten worden gelukkig 
enthousiast ontvangen. Mede hierdoor is het 
schilderen in een stroomversnelling geraakt." 
Ineke Volgt bezoekt geregeld kunstmarkten en 
heeft diverse keren geëxposeerd. „Elke markt 
of expositie is weer heel spannend", zegt ze. 
„Mijn schilderijen 

  

Een van de werken van Ineke Voigt, te bewonderen - uiteraard in prachtige kleuren - op de 
hooizolder van het Museum Warsenhoeck op het terrein van kinderboerderij IJsselstee. 
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MAANDAG, 16 SEPTEMBER 2002; 20.00 UUR 

DIA-AVOND OVER DE ELEMENTEN VAN DE NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE IN NIEUWEGEIN. 

In De Bron aan de Buizerdlaan verzorgt Piet Daalhuizen op maandag, 16 september een dia-avond. Die begint om 
20.00 uur en niet om 14.00 uur zoals abusievelijk op het jaarprogramma is vermeld. 

Als onderwerp voor deze dia-avond is gekozen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Er zijn dia's van de forten, 
kazematten en sluiswerken in Nieuwegein die deel uitmaken van de waterlinie. Daarbij wordt de historie van de 

waterlinie verteld. Vervolgens wordt aandacht geschonken aan verdedigingswerken, die in vroeger eeuwen op de 
grondgebieden van Jutphaas en Vreeswijk hebben bestaan en aan diverse oorlogshandelingen in de historie. 

Voor leden en donateurs gratis entree! 



 

JAN SCHUT LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU  
`Mij mogen ze opbergen in een archief, ik vermaak me wel' 
 
door GERARD VEERKAMP 
Jan Schut - 60 jaar, Jutphaser, amateur-historicus, medeoprichter van de Historische Kring 
Nieuwegein, schrijver van tientallen boeken en artikelenreeksen over de historie van 
Jutphaas, Vreeswijk en Nieuwegein - die Jan Schut werd op 1 mei zelf een stukje glorieuze 
geschiedenis. Nieuwegeins burgemeester De Vos speldde hem die woensdag in huize Schut 
de versierselen op, welke behoren bij de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Een onderscheiding onder meer voor zijn werk het historisch erfgoed van 
de vroegere dorpen Jutphaas en Vreeswijk, in de jaren zeventig samengevoegd tot 
Nieuwegein, te beschrijven en daardoor voor het nageslacht te laten bewaren. 

WILHELMINA EN JULIANA 
Op de lagere school vond hij vaderlandse en 

bijbelgeschiedenis al mooie vakken. Die 
lagere school in jutphaas was de School met 
den Bijbel, de Koningin Julianaschool - „bij 
meester Hanselaar" - aan de 
Nedereindseweg, daar waar nu de Volle 
Evangelie Gemeente huist. „Van de zeven 
kinderen bij ons thuis ben ik de enige, die 
zich altijd zo met geschiedenis heeft 
beziggehouden." Dat thuis bevond zich aan 
de Wilhelminastraat 22, thans 
Stormerdijkstraat. Een naamswijziging die 
nodig was, toen jutphaas en Vreeswijk in 
1971 opgingen in Nieuwegein. Vreeswijk 
had ook een Wilhelminastraat en twee 
dezelfde namen in één plaats zou een bron van 
verwarring en vergissingen zijn. Trouwens 
de bewoners van de Wilhelminastraat waren 
wel een beetje gewend aan 
naamsveranderingen. In 1942 tijdens de 
Duitse bezetting veranderde het burgerlijk 
gezag de Wilhelminastraat in Emmastraat. 
De Duitsers hadden verordonneerd, dat er 
geen straten meer vernoemd mochten zijn 
naar een levende vorstin, ook al zat die in 
Londen. Dus woonde Schut in de laatste 
oorlogsjaren in de Emmastraat, want 
Wilhelmina's moeder Emma leefde niet meer. 
Schut heeft iets met die Wilhelmina/Emma-
/Stormerdijkstraat. Met zijn Friese vrouw 
Froukje van der Weg huisde hij kort na hun 
huwelijk in bij een ouder echtpaar op de 
bovenverdieping van nummer 8. 

Een gedenkwaardige middag was het. De 
hoofdpersoon besefte pas heel laat dat er iets 
anders dan normaal stond te gebeuren.
Zo rond 25 april had zijn vrouw Froukje 
hem gezegd, dat hij `volgende week 
woensdagmiddag wel thuis moest zijn'. Jan 
Schut: „Prima, dacht ik. Ik ben zo vaak thuis,
mijn `jongens' (zoals hij zijn zoon en dochter 
liefkozend noemt) zullen wel komen.
Normaal komen die 's avonds langs, het zal 
wel. Toen mijn vrouw ook nog 's middags 
zei, dat ik me in een wat netter pak moest 
steken en daar ook Rina Copier en Gerrit 
Kompier van de Oudheidskamer Vreeswijk
binnen kwamen vallen, dacht ik: `nou ja
dat zal wel zijn omdat ik twaalfenhalf jaar 
als vrijwilliger voor het gemeente-archief 
werk'. Maar toen de burgemeester en 
gemeentevoorlichter en nog wat van die lui 
zich meldden, had ik wel door dat die niet 
voor een bosje bloemen kwamen. Ik zat 
inmiddels wel wat onrustig in mijn stoel.
Even later kwam het hoge woord er uit." 
De Nieuwegeinse burgervader kwam om 
vier uur en verliet pas tegen kwart voor
zes het pand aan het
Wenckebachplantsoen. Cor de Vos toonde 
zich zeer geïnteresseerd in Schuts 
bezigheden. Hoe hij ertoe gekomen was de 
geschiedenis van zijn woonplaats in te 
duiken? En hoe lang hij dat al deed? Nou 
dat wil jan Schut wel `eventjes' uitleggen... 
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krijgt slechts een enkele alinea of een paar 
regels. Maar sommigen blijven me boeien om 
wat ze later zijn geworden. Neem nou deze 
man, Van Rheenen. Hij was liefst 44 jaar 
predikant, van 1661 tot 1705. Dan vraag ik 
me af, waarom hij zo lang is gebleven? Dat 
kan om twee redenen zijn," zegt Schut met 
een twinkeling in zijn ogen. „Of hij was zo 
goed, dat ze hem wilden houden. Of hij was 
zo slecht, dat geen ander kerk hem als 
dominee wenste... . Of neem een dominee, 
geboren in jutphaas, gestudeerd in Utrecht. Hij 
werkt zo'n tien jaar bij een Nederlandse 
handelsvertegenwoordiging in Turkije in 
Smyrna, het tegenwoordige Izmir. In juli 1727 
komt hij terug als predikant in Jutphaas en in 
november is hij alweer vertrokken naar 
Schoonhoven. Waarom is die man zo kort 
hier? Dat probeer ik uit te zoeken. Een 
zoektocht als naar een speld in een hooiberg. 
Maar dat vind ik geen probleem. Want als ik 
me ergens in verdiep, ga ik er honderd procent 
tegenaan. Mensen kunnen denken: `hij is 
fanatiek'. Zelf noem ik het `gedreven tot op 
bepaalde hoogte'. Eén ding kan ik niet 
ontkennen: mij mogen ze opbergen in een 
archief, ik vermaak me wel." Via zijn werk in 
het boekenmagazijn van de Utrechtse 
Universiteits Bibliotheek kwam hij ook in 
aanraking met het vak van boekbinder. „Ik 
moest een kapot boek wegbrengen bij de 
boekbinder. `Wat moet het worden?' vroeg hij. 
`Een ronde rug? Een vierkante opsnee?' Wist 
ik veel op dat moment. Maar ik geloof wel, dat 
mijn interesse voor het boek toen echt is 
ontstaan." Het gevolg: Jan Schut ging vijf jaar 
lang naar de avondopleiding van de School 
voor de Grafische Vakken aan de Jutfaseweg 
in Utrecht en leerde onder andere 
boekbinden. Dan kon hij voortaan zijn 
historische publicaties zelf in boekvorm 
verzamelen. En bijvoorbeeld op fraaie wijze het 
nageslacht ervan in kennis stellen dat er in 
jutphaas in de negentiende eeuw een 
kostschool stond. Wist u dat? Schrijver dezes 
zeker niet, en hij vermoedt, dat slechts een zeer 
miniem deel van de lezers van Cronyck de 
Geyn weet heeft van het 

Daarna woonde het gezin (Jan en Froukje 
kregen een zoon en dochter) op nummer 12. Op 
die lagere school op de Nedereindseweg, `om de 
hoek' als het ware, waren de geschiedenislessen 
aan de jonge Schut welbesteed. Hij kan de 
jaartallen nog steeds zonder een enkele hapering 
opdreunen. „1600: Slag bij Nieuwpoort, 1568-
1648: Tachtigjarige Oorlog, 1500-1555: Karel 
de Vijfde aan de macht. 1584: Willem van 
Oranje vermoord. Je leerde op school het 
Grote Nieuws. Maar ik was en ben veel meer 
geïnteresseerd in het nieuws van m'n eigen erf, 
m'n eigen buurt. Die geschiedenis, die bijna 
niemand kent, wil ik weten. Hoe ging het er 
HIER tijdens de Beeldenstorm aan toe? Dat 
betekent zoeken en snuffelen in allerlei 
boeken, archieven, kranten. Het probleem is 
alleen: als je één antwoord vindt, krijg je er 
drie vragen voor 
terug.— 
 
UNIVERSITEITS BIBLIOTHEEK Schuts 
voordeel in zijn zoektocht was, dat hij in 19; 3 
ging werken bij de Universiteits Bibliotheek 
in Utrecht. Hij kwam naar eigen zeggen van de 
hel in de hemel. „Ik werkte in het magazijn 
met heel veel boeken, tijdschriften, literatuur, 
kranten. In een omgeving dus waar ik alles 
kon vinden. Ik zat daar als een spin in het 
web van mijn liefhebberij." 
Zijn voorkeur ging en gaat vooral uit naar 
het eigen, plaatselijk nieuws en die vind je met 
name in kranten. En dan niet zozeer naar het 
officiële nieuws van gemeente, rijk of 
provincie, maar naar het gewone nieuws, naar 
de mensen. Jarenlang zat hij tijdens 
werkpauzes te snuffelen in die oude kranten, 
noteerde interessante `nieuwtjes' en gegevens en 
werkte die aantekeningen 's avonds en in de 
weekeinden uit. Dat leidde onder meer tot een 
serie boeken over krantenberichten over 
Jutphaas en Vreeswijk tussen 1780 en 1960. 
Of, in 1984, tot een boek ter gelegenheid van 
het 400-jarig bestaan van de Nederlands-
hervormde Dorpskerk in Jutphaas. „Daarin 
staat een overzicht van de predikanten van 
1584 tot heden. De een 
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Na bet opspelden van het lintje deed Nieuwegeins burgemeester Cor de Vos zijn ambtsketen a f en nam 

rustig de tijd om zich op de hoogte te stellen van de producten van Schuts nieuwsgierigheid. 
En als Jan Schut eenmaal op zijn praatstoel zit... (Foto familie Schut) 

Geyn. Anderzijds via uitgifte van boeken. 
Vanzelfsprekend werkte Schut daaraan mee. 
Enkele titels: `Van ridderhofstad tot buiten-
plaats', dat al eind 1979 het licht zag, 
'Jutphaas. . .verleden tijd', `Jutphaas en 
Vreeswijk vroeger, Nieuwegein nu', 
`Vreeswijk jutphaas Nieuwegein in beeld'. Toen 
jan Schut in 1989 om gezondheidsredenen 
moest stoppen met zijn werk bij de Universiteits 
Bibliotheek, betekende dat nog niet, dat zijn 
kennis voor de Nieuwegeinse gemeenschap 
verloren ging. Integendeel, want ook op het 
gemeentehuis wisten enkelen van zijn 
fascinatie voor de plaatselijke historie. „Ik 
moest, toen ik met ziekteverlof was, overdag bij 
de gemeente zijn voor gegevens bij een artikel 
in de Cronyck Daar vroeg een 
archiefmedewerkster of ik misschien 
vrijwilligerswerk voor de gemeente wilde doen. 
Duizenden foto's moesten beschreven worden. 
Of ik niet... Nou ja, van Jutphaas hoeven ze me 
niet zoveel te vertellen. En mijn hart ligt toch bij 
mijn eigen, geboorteplekje. Maar van Vreeswijk 
wist ik veel te weinig, dat zou natte-vingerwerk 

bestaan van de kostschool aan de huidige
Herenstraat. Zo hoor je nog eens wat via het
boek: `Stichting, bloei en ondergang in de
negentiende eeuw van de KOSTSCHOOL voor
MIDDELBAAR ONDERWIJS in Jutphaas
van 1833 - 1867'. 
In hoogtijdagen zaten zo'n zestig leerlingen,
hoofdzakelijk jongens, op de kostschool,
gehuisvest in een pand naast het oude
gemeentehuis. Uit het boek verneemt de
lezer ook, dat volgens de onderwijsinspectie de
kwaliteit van het onderwijs zeer goed was. De
school hield het echter niet lang uit, omdat de
eigenaar het pand verkocht en vertrok. 
 
OPRICHTING HISTORISCHE 
KRING 
In 1978 stond Schut aan de basis van de
Historische Kring Nieuwegein. Samen met
onder anderen Bart van Dort en Harry Sloof
werd de historische vereniging opgericht. De
mannen van het eerste uur vonden, dat er
publicaties dienden te komen. Enerzijds in de
vorm van een periodiek, de Cronyck de 
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worden en daar heb ik de pest aan. Ik heb ze
geadviseerd daarvoor Rina Copier van de
Oudheidskamer Vreeswijk te benaderen." Niet 
alleen de gemeente Nieuwegein en de 
Historische Kring hebben profijt (gehad) van de 
vrijwilligersactiviteiten van Jan Schut. Ook de 
Dorpskerk in Jutphaas heeft er wel bij ge%
aren. Zo werd onder zijn handen de antieke 
kostbare Statenbijbel fraai gerestaureerd. Ook
die verdiensten hebben er ongetwijfeld toe 
bijgedragen, dat hij op 1 mei koninklijk
onderscheiden werd. Of hij nu apetrots met zijn 
lintje `op Jutphaas' para 

deert? „Nee, ik zal niet als een ijdeltuit rond-
lopen. Je mag het draaginsigne trouwens 
ook niet eens op vrijetijdskleding opgespeld 
hebben. Maar ik ben er wel wijs mee. Het is 
toch een waardering die de samenleving geeft 
aan wat je gedaan hebt in de afgelopen jaren. Al 
moet ik er eerlijk bij zeggen dat ik in eerste 
instantie in de historie duik om mijn eigen 
nieuwsgierigheid te bevredigen. Vervolgens 
mogen anderen daar dan van meeprofiteren. 
Maar één ding weet ik zeker: ik vind deze 
onderscheiding wel een motivatie om door te 
gaan." 

OUD GELD, NIEUWE EURO'S EN GEWOKKELDE GULDENS  

`De euro wordt niks, zonder de kop van Trix' (deel1)  
Door Jonna Dommerholt 
 
De euro is al weer ruim een half jaar ons nationale en Europese betaalmiddel, maar echt gewend 
zijn we nog niet. Van veel artikelen zit de waarde nog als guldens in ons hoofd en niet als euro's. Bij 
een grote uitgave is dat wel eens lastig; staan we in gedachten snel om te rekenen! Prettig is wel weer 
dat we nu in veel vakantielanden met een en dezelfde munt kunnen betalen. Met een beetje weemoed 
gedenken we `de gulden' die ons sinds de 14e eeuw als betaalmiddel en rekeneenheid heeft gediend. 
Echter als we eerlijk zijn: de gulden veranderde in al die eeuwen in waarde en koopkracht en zijn 
oorsprong ligt niet in Nederland maar in Italië. Het nationale en internationale muntstelsel is door 
allerlei oorzaken - zo laat ons de geschiedenis zien - steeds aan verandering onderhevig geweest 
en zelfs vaker dan in de huidige tijd. Tot in de 17e eeuw sloeg vrijwel elk Nederlands gewest nog zijn 
eigen munten, pas in 1694 wordt althans de gulden een eenheidsmunt voor de gehele Republiek. Al 
die verschillende munten «-aren lastig in het handelsverkeer. Hoe vond de omrekening plaats? Kreeg 
je wel de juiste waarde voor je geld? 
In twee opeenvolgende Cronycken geven wij in vogelvlucht de geschiedenis van ons geld weer: van 
ruilobject in prehistorisch Europa tot de huidige euromunten en -biljetten. 

stellen. Vrouwen en meisjes zorgden voor de 
kinderen en het huishouden, bewerkten 
huiden voor kleding en schoeisel, verzamelden 
wilde vruchten, kruiden en planten die tot 
voedsel dienden of tot medicijn. 
 
Met het groter worden van de stammen ont-
stond er binnen de nederzettingen een nieuwe 
samenlevingsvorm met meer en andere noden 
en behoeften. Om over voldoende voedsel te 
beschikken begon men landbouw 

HET ONTSTAAN VAN HET GELD 
Ruilhandel 
In de late prehistorie, toen de mensen in
stamverband in nederzettingen gingen leven,
had iedere volwassene een taak binnen die
gemeenschap. Jonge, sterke mannen gingen op
jacht of visvangst. De oudere of invalide
mannen hadden de zorg voor de thuisblijvers,
brachten de jongens de beginselen bij van jagen
en vissen en leerden hun de daarvoor benodigde
werktuigen maken of her 
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gewassen te kweken en kleine huisdieren te
houden. Stamleden gingen zich specialiseren in 
het fabriceren van wapens, gebruiksvoor-
werpen, kleding, houdbaar voedsel, medicij-
nen, zalven. Hierdoor werd het noodzakelijk 
dat er een ruilmiddel gevonden werd
waarmee het ene product naar waarde
tegen het andere geruild kon worden. De 
wapenmaker, bijvoorbeeld, kon niet altijd
mee op jacht, wilde hij over voldoende
aanbod beschikken. Maar zijn gezin en 
hijzelf moesten wel gevoed en gekleed 
worden en dus werden er afspraken
gemaakt: zoveel scherp geslepen pijlpunten 
tegen een mals konijn, een stukje oeros of een 
hertenvel. 
 
Omdat de vroegste mens lezen noch schrijven 
kon, werd alle ruilhandel mondeling
geregeld. We kunnen slechts gissen naar de 
werking van het ruilsysteem aan de hand van 
archeologische vondsten zoals (delen) van 
voorwerpen gemaakt van aardewerk, botten 
en beenderen, steen en metaal. Van 
vlechtwerk, kledingstukken en voedings-
middelen zijn soms resten teruggevonden,
afhankelijk van de conserverende werking 
van de grond. De (graf)vondsten vertellen
ons echter niet of ze waren vervaardigd 
voor direct gebruik of als ruilobject dienden 
en daardoor een zekere geldswaarde
vertegenwoordigden. Maar na vierhonderd 
jaar onderzoek naar de leefwijze van de 
primitieve mens kunnen wij ons tegen-
woordig een aardig beeld vormen van hun 
leefwijze en welstand. 
 
Betaalmiddelen 
De specialisatie van de stamleden bracht een 
opwaardering van de gebruiksvoorwerpen 
met zich mee. Elke specialist probeerde zijn
artikelen zo degelijk en mooi mogelijk te
maken of de beste voedingsmiddelen of 
medicijnen te leveren, waardoor ze in 
waarde stegen. Kon die waarde voor langere
tijd behouden blijven dan 
vertegenwoordigde het artikel een
constante waarde bij het ruilen. Deze 

waardebepaling zou men kunnen zien als de 
eerste primitieve geldvorm, die gerangschikt 
kan worden: naar nut (wapens, 
gereedschappen, gebruiksartikelen, levens-
middelen) of naar zeldzaamheidswaarde, 
zoals voorwerpen voor sier of rituelen ver-
vaardigd uit kostbare materialen. 
 
Wapens waren als ruil- en spaarmiddel het 
meest in tel. Of dat te maken had met een 
behoefte aan macht, aan veiligheid of dat het 
pure spaarzin was, is niet na te gaan. Maar 
nog steeds zijn wapens een gangbaar 
betaalmiddel bij de Indianen in Brazilië en bij
 primitieve stammen op het 
Indonesische eiland Borneo. IJzeren en 
bronzen ketels zijn in prehistorische graven 
van aanzienlijke personen aangetroffen. Het 
waren - voor die tijd - kostbare 
gebruiksvoorwerpen die een zekere 
geldswaarde vertegenwoordigden. Daarmee 
werd vooral de status van de overledenen 
geduid en die ketels dienden niet alleen om 
hen in het hiernamaals hun potje te laten 
koken. 
 
In veel primitieve culturen was ook voedsel 
betaalmiddel, hoewel niet alle voe-
dingsmiddelen vanwege hun korte houd-
baarheid daarvoor in aanmerking kwamen. 
In Scandinavische landen diende boter, 
ondanks de beperkte houdbaarheid, toch 
als waardemeter en bepaalde de boterprijs 
de koers op de goederen- en dienstenmarkt. 
Zout, een moeilijk te verwerven en dus 
kostbaar product, kan gezien worden als 
een van de oudste betaalmiddelen. In de 
vroeg-Romeinse tijd werden de soldaten 
aanvankelijk uitbetaald in zout (sal), de 
vergoeding werd 'salarium' genoemd, 
waarin ons woord `salaris' te herkennen valt. 
De waarde van het zout verschilde. De 
kwaliteit en de afstand waarover het 
vervoerd moest worden bepaalde de prijs. 
Gezond vee was en is tot op de dag van 
vandaag bij vele volkeren het meest 
gebruikelijke betaal- en spaarmiddel. Een 
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overschot aan melk, vlees en huiden kan
direct verkocht worden of bewaard voor
verkoop later. Daarnaast vergroten nako-
melingen de kudde. 
Heeft de eigenaar niet alle vee nodig voor
onderhoud van z'n gezin en familie, dan kan 
hij `sparen' en een man van aanzien en macht 
worden. Zijn vee is een waardemeter in de 
streek, wat van groot belang is, onder andere
bij de huwelijkstransacties van z'n kinderen.
Zoveel koeien of geiten voor een sterke jonge
vrouw. Als algemene waardemeter kan vee
niet dienen omdat de waarde van streek tot 
streek verschilt. 

Siervoorwerpen, sieraden en ritualia waren 
meestal van zeldzame en dus kostbare 
materialen gemaakt en hun 'geldwaarde' was 
hoog. Het materiaal waaruit ze vervaardigd 
werden moest sterk zijn en de jaren kunnen 
doorstaan. Meestal waren ze van dierlijke of 
minerale oorsprong, zoals slagtanden, 
vogelveren, pelzen, schelpen, edelgesteenten, 
barnsteen en (edele) metalen of legeringen 
daarvan. 

Slaaf als betaalmiddel 
Een ander waarde- en betaalmiddel was de 
mens, maar dan als slaaf. Uit Oud-
Testamentische verhalen blijkt al dat het 
houden van slaven in de eeuwen voor onze
jaartelling een normale zaak was. De rijkdom 
en het aanzien van de eigenaar werd
afgemeten aan het aantal slaven dat hij hield.
Tijdens de Romeinse overheersing van 
Noord-Europa waren sterke noorderlingen als 
slaaf erg in trek vanwege hun blonde haar en 
krachtige gestalte. Ze werden als oorlogsbuit
meegevoerd naar Rome en voor veel geld 
verkocht om te dienen als huisslaaf, soldaat, 
gladiator of roeier op de galeien. De slaaf bleek
- in de vele eeuwen die achter ons liggen - net zo 
goed een werktuig te zijn als een ploeg of een 
zwaard en was dus ruilobject c.q. betaalmiddel
ofwel: geld. Onmenselijk vinden wij nu, maar 
onze voorouders hadden er blijkbaar minder 
moeite mee. Tot in het midden van de 19e eeuw 
heeft de slavernij - ook in ons land kunnen 
voortduren - en daaraan is goed geld verdiend. 

Metalen geld 
Zoals hierboven al beschreven waren 
metalen (zilver, goud, ijzer, brons, koper, 
tin) de gebruikelijke betaal-/ ruilmiddelen in 
de vroege historie. Vooral van zilver en goud 
was door hun duurzaamheid en schoonheid de 
waarde groot. Vele volkeren onderkenden dit 
en daardoor waren beide edelmetalen een 
uitstekend ruilmiddel. Toch ging de 
overgang naar metaal als betaalmiddel 
geleidelijk. In Babylonië bijvoorbeeld bleven 
ca. 3000 jaar voor Christus gerst en metalen 
als koper, goud of zilver, naast elkaar als 
betaalmiddel bestaan. 
Het eerste metalen geld bestond uit gesmolten 
edelmetaal, dat de duurzaamheid aangaf, 
vermengd met minder waardevolle metalen 
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die de hanteerbaarheid verbeterden. Het geld 
werd gegoten in de vorm van baren (blokjes)
die verschilden in gewicht en gehalte. Bij iedere 
betaling moest de baar dan ook gewogen 
worden en onderzocht op de aanwezigheid, de 
soort en de hoeveelheid van de waardevolle
edelmetalen. Dit veranderde toen de baren van 
een stempel werden voorzien. De eigenaar 
garandeerde daarmee het gewicht en het 
gehalte van de baar. Meestal gaf de tempel 
de waarborg af, maar ook particulieren 
mochten dit doen. 
Rond 2200 jaar voor Christus kregen in 
Babylonië de baren een staatsstempel, ver-
valsing van dit waarmerk werd streng 
gestraft. Met het baargeld konden alleen grote 
transacties betaald worden. Voor kleine 
transacties was het niet geschikt. Om aan de 
toenemende wens ook kleinere transacties met 
'baar'geld te kunnen betalen, werd de baar in 
kleinere plaatjes (munten) verdeeld die 
eveneens gewaarborgd werden door een stads-
of staatsstempel. 
 
De oudste `munten', gevonden in WestTurkije, 
dateren uit de 7e eeuw voor Christus. Ze 
waren gemaakt van elektron, een natuurlijke
legering van zilver en goud. De samenstelling
was wisselend en hing af 

van de vindplaats. Hoe meer goud het metaal 
bevatte, hoe donkerder de kleur. Omdat goud 
ook in die tijd al een hogere waarde had dan 
zilver, bezaten de munten geen vaste 
ruilwaarde. Het `slaan' van de munten ging als 
volgt: van de legering werd een plaat gegoten, 
die met zware hamers werd bewerkt of werd 
platgewalst tot de plaat de gewenste dikte voor 
de munten had. Daarna knipte men de plaat in 
stukjes met de juiste afmeting. Tenslotte werd 
de munt aan boven- en onderzijde gestempeld 
(de waarborg). De bovenzijde van de munt 
droeg de beeldenaar, eerst was dat een 
symbool van de stad of de staat waar de munt 
vandaan kwam, later werd het de kop van een 
god, een keizer, machthebber of veldheer. De 
portretten ontsproten vaak aan de fantasie van 
de beeldsnijder. 
Om de beeldenaar heen kwam de tekst, 
meestal de naam van de afgebeelde persoon 
met een symbolische afbeelding van zijn 
functie. Een bisschop werd aangegeven met 
mijter, bijbel en kromstaf, een wereldlijk heer 
met een zwaard, een kop met een kroon stelde 
een koning voor. Op de achterzijde, de 
muntzijde, stond de waarde vermeld. Of die 
waarde altijd klopte valt nog te bezien als we 
het fabricageproces bekijken. 
De omringende staten namen het munt-
systeem over, zo ook Griekenland en Italië, met 
name Rome. 
Ook de Kelten, woonachtig in Midden-
Frankrijk, sloegen al munten voor onze 
jaartelling. In de Nederlanden zijn deze 

  
Twee Keltische gouden munten. Al voor onze 

jaartelling sloegen de Kelten in Midden 
Frankrijk rnunten.'(illustratie uit `Geschiedenis 

van het geld- en bankwezen'). 

Muntsnijders aan het werk. Ook in 
deMiddeleeuwen was het maken van munten
'lopende-bandwerk:  (Illustratie uit 
`Geschiedenis van het geld- en bankwezen) 
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gebruikt naast de Romeinse munt. In ons 

land zijn een 150-tal Keltische munten 
teruggevonden. 
In de - nog primitieve - Noord-Europese streken 
gebruikte men in het dagelijks leven nauwelijks 
muntgeld. Ruilobjecten bleven lange tijd het 
gebruikelijke betaalmiddel. Pas tijdens de 
Romeinse overheersing begonnen wij, bij 
handelstransacties, geld als ruilmiddel te 
gebruiken. 

2000 Romeinse munten gevonden en in 
legerkampen langs de grote rivieren treffen 
onderzoekers ook regelmatig geldstukken 
aan. De soldaten deden boodschappen met 
koperen munten, het dagelijkse betaalmiddel 
in die tijd. In Nieuwegein zijn ook Romeinse 
munten gevonden, daarover kunt u verder op 
in dit artikel lezen. 

Na het vertrek van de Romeinen uit onze 
Noordelijke streken (ca 450 na Christus) 
bleven ze geld, vooral gouden solidi (kleine 
munten met een lage waarde), als een soort 
van relatiegeschenk naar Germaanse 
stamhoofden sturen. Hiermee kochten de 
Romeinen de steun van de stamhoofden om 
het grote Romeinse rijk in stand te houden. 
De muntjes werden wel gebruikt om er -
omgesmolten - siervoorwerpen, zoals 
halskettingen, van te maken. 

  

MUNTEN IN DE MIDDELEEUWEN 
Romeinse tijd 
Voor zover bekend hebben de Romeinen tot 
het einde van de vierde eeuw in onze streken 
nooit munten geslagen. Ze werden vanuit 
Rome geïmporteerd en vaak als speciale, 
militaire zendingen in omloop gebracht. 
Munthuizen kwamen er pas aan het einde 
van de vierde eeuw. Ze lagen verspreid 
over het gebied dat door de Romeinen 
overheerst werd, onder andere in Arles 
(Zuid-Frankrijk) en Trier (Duitsland). Veel 
van de in Nederland gebruikte munten 
kwamen uit deze steden. Onze voorouders 
gingen niet direct over op het Romeinse 
muntsysteem. De meesten van hen bleven 
ruilhandel gebruiken om hun verplichtingen 
na te komen. In de Romeinse nederzettingen 
en legerkampen was er wel sprake van 
gebruik van geld. In Heerlen zijn 
bijvoorbeeld 

Het ambacht van de munter, afgebeeld in 
`Spiegel van het menselyk bedryf'door jan en 
Kasper Luiken. De tekeningen van de ambach 
ten gingen vergezeld van 'Godlyke spreuken 

en stichtelyke verzen'. 
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Munten en politiek 
In de Merovingische tijd (Se - 8e eeuw) 
hadden in totaal 884 abdijen, heerlijkheden 
en gehuchten het recht om munt te slaan. 
Karel de Grote (742 - 814) bracht daarin 
verandering en trok het recht tot muntslag 
geheel naar zich toe. Alleen hij besliste over 
de hoeveelheid geld dat in omloop werd 
gebracht en over de waarde en het aanzien 
van de verschillende munten. We kunnen 
rustig stellen dat Karel de Grote de eerste 
Europese munt ontwikkelde, die de voorloper 
van de euro werd. Karels zoon Lodewijk de 
Vrome handhaafde het privilege, maar na zijn 
dood in 840 maakten zijn drie zonen in hun 
strijd om de macht over het grote rijk er 
een potje van. Daardoor ontstond er een grote
wanorde op muntgebied, die ongeveer twee 
eeuwen duurt. 

Munten en handel 
Aan het begin van de regering van Karel de 
Grote (768 - 814) zijn in Dorestad penningen 
(denarii) geslagen met de opschriften 
'CAROLVS' en 'DORSTAD'. De penningen 
waren van zilver met een doorsnede van 21 
mm en hadden een gewicht van 1,7 gram. 
"Dorestad was een heel belangrijk centrum 
voor de handel vanuit het Karolingische rijk op 
Engeland en de landen rond de Oostzee. Deze 
handel bracht een bloeiende muntslag met zich 
mee, waardoor Dorestad uitgroeide tot een van 
de belangrijkste muntplaatsen van het rijk." 
(Uit: Geld door de eeuwen heen) De bloei-
periode duurde tot de Noormannen in 834 
Dorestad verwoestten, daarna zijn er vrijwel 
geen munten meer geslagen in het stadje. 
Na de dood van Lodewijk de Vrome (840) liep 
de handel binnen het Karolingische rijk, op 
Engeland en op de Scandinavische landen 
sterk terug. Dit viel te wijten aan de 
toenemende invallen van de Vikingen en het 
ontbreken van een sterk centraal gezag van-
uit het Duitse keizerrijk. De behoefte aan 
gemunt geld nam af waardoor de munthuizen 
in de Noordelijke Nederlanden hun productie 
moesten verlagen. Omstreeks 880 komt die 
geheel stil te liggen. 

De vorsten van het (post-)Karolingische huis 
(9e - 11e eeuw) gaan in de loop der tijd 
vergunning tot muntslag verlenen onder 
andere aan de Utrechtse bisschoppen en aan 
de graven van Holland en Gelre Niettemin
bleef het privilege dat alleen de vorst het
recht had op uitgifte van munten gehandhaafd
tot de Franse Revolutie. Toen ontstond er
door de beëindiging van de kleine souvereine
machten een `vrij muntstelsel', waardoor
iedereen die over zilver beschikte munten
kon laten slaan in het Hotel des Monnaies in
Parijs. 

Uit vondsten in Wijk bij Duurstede 
(dat vroeger Dorestad heette) blijkt, dat de 

nederzetting zich tussen de eerste helft van de 
zevende en de tweede helft van de negende 
eeuw ontwikkelde tot het belangrijkste han 

delscentrum in de Nederlanden. De gunstige 
ligging aan de Rijn maakte dat mogelijk. 

(Illustratie uit `Geld door de eeuwen heen'). 
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In de loop van de 11e eeuw begonnen de 
wereldlijke leenmannen - zoals de graven van 
Holland, Brabant en Gelre - steeds 
eigenmachtiger op te treden en verwierven
zich een blijvende machtspositie binnen het 
rijk. Om zich van hun steun te verzekeren, 
verleende de Duitse keizer aan enkelen van 
hen officieel het recht tot muntslag. Anderen
gingen op eigen gezag over tot aanmunting
omdat hiermee goed geld te verdienen viel. 
Het gevolg van deze willekeurige muntslag
was dat in vele delen van de Nederlanden
zilveren penningen werden geslagen die 
verschillend waren van aanzien en gewicht.
Die verschillen werden nog groter toen aan
het einde van de 11e eeuw de handel op de 
Oostzeelanden vrijwel stil kwam te liggen
en de noodzaak om over munten van gelijk 
gewicht en gehalte te beschikken verviel.
Munthuizen begonnen op aandrang van de
kerkelijke en wereldlijke leenmannen het 
zilvergehalte van de penningen te verlagen, 
wat tot gevolg had dat in elke regio de 
penning van gewicht verschilde. Het gevolg
hiervan was weer dat in elk financieel
contract aangegeven moest worden met 
welke soort penning diende te worden
betaald. De Keulse penning bijvoorbeeld was 
meer waard dan de Utrechtse. 
 
De stad Utrecht verkreeg in 1040 het 
muntrecht van de Duitse keizer. Sinds dat jaar 
hebben de Utrechtse bisschoppen een 
belangrijke bijdrage geleverd bij de aan-
munting. Niet alleen in Utrecht vond er uit 
naam van de Utrechtse bisschoppen muntslag 
plaats, maar ook in Groningen (na 1040) 
en in Deventer (na 1046). In de eerste jaren 
van de Utrechtse muntslag wogen de 
penningen nog 0,8 - 0,9 gram, vanaf de 12e 
eeuw krijgen de muntjes een gewicht van 0,6 
gram. De Friese graven lieten op eigen gezag
munten slaan onder andere in Dokkum ( 
DOCCVGGA)en Leeuwarden. Het waren 
zilveren penningen van 0,76 gram met een 

doorsnede van 18 mm. De vroegste munten in 
het gewest Holland zijn geslagen tijdens de 
`regeerperiode' (1049 - 1061) van de 
Hollandse graaf Floris I die, zodra hij aan de 
macht was gekomen, ook begon met de 
aanmunting van zilveren penningen. Het 
gewicht was ca 0,6 gram. De Geldersche 
graven lieten aan het einde van de 12e eeuw 
penninkjes slaan van 0,6 gram inde 
`grafelijke munt' te Arnhem. In de Rijksmunt 
te Nijmegen werden nog tot in de 13e eeuw 
munten geslagen uit naam van de Duitse 
keizers. 

Goudgeld 
De verstedelijking met de daaraan verbonden 
toename van de handel bracht in de 12e 
eeuw een grote behoefte aan 'nieuw'geld 
met zich mee. Koopwaar werd van steeds 
grotere afstanden in steeds grotere 
hoeveelheden aangevoerd en de 
betalingstransacties waren moeilijk uit te 
voeren met de bestaande zilveren 
penningen. Nieuwe munten met een 
hogere waarde bleken wenselijk. 
 
Venetië, als belangrijk handelscentrum 
tussen Europa en het Nabije Oosten, ging 
aan het begin van de 13e eeuw zilveren 
munten slaan die groter waren en een 
hogere waarde hadden dan de bestaande. 
Ze kregen de naam `grosso', in het 
Nederlands `groot' genoemd en vertegen-
woordigden een waarde van 12 penningen. 
In 1299 sloten Vlaanderen en Brabant een 
overeenkomst om hele en halve `groten' te 
slaan naar Frans voorbeeld. Deze munten 
werden al gauw een algemeen gebruikt 
betaalmiddel in de Noordelijke en 
Zuidelijke Nederlanden. 
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In het midden van de 13e eeuw begon men in
Italië ook weer gouden munten te slaan, onder
andere in Florence. De Florentijnse gulden -
de gouden florenus - geslagen sinds 1252 werd
de bekendste munt. Zijn naam dankte hij aan
de lelie (flore) die op de keerzijde stond
afgebeeld. De waarde bedroeg 240 zilveren
Florentijnse penningen. De munt voldeed in
het Europese handelsverkeer zo goed dat veel
Italiaanse steden hem overnamen. 
In de 14e eeuw gebruikten Spanje, Duitsland
en Nederland de `gulden florene' als
betaalmiddel en in 1329 werden, naar
Florentijns voorbeeld in Nederland
(Holland, Utrecht, Gelderland) de eerste
goudguldens geslagen. Tegen het einde van de
15e eeuw volgen Deventer, Nijmegen en
Zwolle en al spoedig gaf elk gewest, behalve
Groningen, zijn eigen goudgulden uit. Deze
goudgulden werd in de Zuidelijke
Nederlanden de St.-Jansgulden genoemd, naar
de heilige die er op stond afgebeeld. Ook
Frankrijk had zijn eigen goudgulden, in
Nederland schild genoemd. In 1337 voerde
koning Philips VI deze munt voor het eerst
in. De officiële naam was `ecu d'or a la
chaise' (gouden schild met de zetel). Het
uiterlijk van deze munten was zeer fraai en
de ecu ging als voorbeeld dienen voor de
gouden munten die in de Zuidelijke
Nederlanden en Brabant werden geslagen.
Op den duur werd de schild een gangbaar
betaalmiddel in de Nederlanden. 

Karel V 
Karel V (1500 - 1558) was heerser over een 
rijk `waarin de zon nooit onderging'. Hij 
was koning van Spanje, heer der 
Nederlanden, keizer van Duitsland. Door 
vererving werden er grote delen van 
Oostenrijk, Italië en de onafhankelijk 
gewesten van de Nederlanden aan zijn 
bezittingen toegevoegd. De veroveringen van 
Zuid-Amerika, gefinancierd door de Spaanse 
koningen, zorgden voor verdere uitbreiding 
van zijn rijk en de (wereld)handel nam 
daardoor steeds meer toe. Uitbreiding en 
verandering van muntsoorten en hun waarden 
was dan ook het gevolg. 
 
Karolusgulden 
In 1521 liet Karel V de gouden Karolus-
gulden uitgeven die een waarde had van 20 
zilveren stuivers. Het gewicht was 2,93 
gram, de doorsnede bedroeg 23 mm en voor 
de kenners onder ons het goudgehalte was 
0,583. 
De naam Karolus kwam al spoedig te ver-
vallen en het muntstuk kreeg in de volks-
mond de naam `gulden'. Het begrip 
Karolus-gulden werd echter in officiële 
stukken als rekeneenheid tot in de 18e 
eeuw gebruikt. 
Naast de goudgulden liet Karel V ook in grote 
aantallen stuivers en dubbele stuivers slaan. 
Aan het begin van Karels regeerperiode zijn 
er in Nederland ca 5,5 miljoen Karolus-
guldens aangemaakt en voor bijna drie 
miljoen gulden aan stuivers en dubbele 
stuivers. 
 
... een daalder waard! 
Het aanmunten van nieuw geld met hogere 
waarden had niet alleen te maken met de 
noodzaak om over voldoende valuta te 
beschikken voor het betalen van han-
delstransacties. Het had ook te maken met 
vernieuwende technieken. Zo waren bij- 

  

Het uiterlijk van het 'gouden schild' (1373 
1384) was zeer fraai. (Illustratie uit `Geld 

door de eeuwen heen'). 
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voorbeeld de mogelijkheden om goud en 
zilver te winnen in Midden-Europa in de 
tweede helft van de 15e eeuw zowel ver-
beterd als goedkoper geworden. Vooral de 
zilverwinning was van belang omdat
hiervan de alledaagse munt geslagen
werd. De kosten van de muntslag, dus het
legeren van het zilver plus de `fabricage' van 
de munten waren hoog. Om de kosten te
drukken werden de zilveren munten groter 
gemaakt en kregen daardoor ook een
hogere waarde. De hertogen van Saksen 
kwamen als eerste met die nieuwe munten op
de markt. Ze werden Engelgroschen
genoemd, hun gewicht was 4,5 gram, rond 
1500 brachten de hertogen een nieuwe 
zilveren munt in omloop de 
Guldengroschen. Deze munten waren vrij
groot en wogen ca. 30 gram, hun \ vaarde 
was gelijk aan die van de goudgulden. 
Enkele jaren later gingen ook de graven van 
Schlick, grote munten slaan en al spoedig 
kregen deze de naam 'Taler' of daalder. De 
naam was afgeleid van Joachimstal in 
Bohemen de plaats waar de munt zijn 
oorsprong vond. Door de intensieve handel 
met Duitsland kwamen de daalders ook al 
snel in Nederland in omloop. Niet iedereen 
was daar even blij mee want er zaten nog wel
eens slechte munten tussen, die minder 
waard waren. Bovendien betaalde men in de 
Nederlanden graag met goudgeld. Dat de 
daalder tenslotte toch in de 16e eeuw een 
algemeen geaccepteerd betaalmiddel werd, 
heeft te maken met allerlei (politieke) 
verwikkelingen rond winning en toevoer van 
goud en zilver in Europa, Amerika en 
Afrika. 
 
Prinsendaalder 
De prinsendaalder was geslagen uit een
postuum eerbetoon aan Willem van 
Oranje. De Staten van Holland hadden het
voornemen, na de afzwering van Philips II in 
1581 en het wegzenden van Frans van Anjou 
in 1583, stadhouder Willem van 

De Nederlandse gulden 
In de 17e en 18e eeuw begonnen zich op 
economisch gebied verschillen tussen de 
Noordelijke (Republiek) en Zuidelijke 
Nederlanden af te tekenen. Die nieuwe 
ontwikkelingen brachten ook veranderingen 
ten aanzien van het muntstelsel en de soorten 
munten met zich mee. Deze geschiedenis 
is zo veelomvattend dat tien jaargangen van 
Cronyck de Geyn nog niet voldoende zouden 
zijn om in historisch perspectief al die 
muntsoorten de revue te laten passeren. 
Reden waarom ik een sprong maak van 
ruim twee eeuwen. Dag gouden rijders, 
dukaten, schellingen, dubbele stuivers, 
florijn, oord en duit! Op naar de gulden! Die 
zal ik behandelen in de volgende uitgave van 
Cronyck de Geyn, die in oktober verschijnt. 
Ik besluit deel 1 over `geld' met de 
beschrijving van enkele muntvondsten in 
Nieuwegein. 

Oranje tot soeverein vorst te benoemen. In 
juni 1584 gaven de Staten-Generaal daarvoor 
hun toestemming. De inhuldiging tot graaf 
van Holland zou op 12 juli plaats hebben, 
maar op 10 juli werd Willem van Oranje in 
Delft vermoord. Te zijner nagedachtenis 
gaven de Staten van Holland een rijksdaalder 
uit met het portret van de Vader des 
Vaderlands, wat niet gebruikelijk was in die 
jaren. Het was een ongeschreven wet dat 
alleen het portret van de muntheer op de 
munt mocht worden afgebeeld. 
In 1604 werden de laatste prinsendaalders 
geslagen. 
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Muntvondsten in Nieuwegein 
Het Historisch Museum beschikt over een
aantal Romeinse en Nederlandse munten
die tijdens opgravingen van de Werkgroep
Archeologie in onze omgeving gevonden
zijn. 
Met drie exemplaren daarvan laten wij u 
hieronder kennismaken. 
 
De Romeinse munten waren niet alleen
betaalmiddel maar ook een vorm van
public relations voor de keizer die de munt
uitgaf. Z'n portret werd op de voorzijde
afgebeeld. Zo kon men tot in de verste uit-
hoeken van het rijk zien hoe de keizer er uit
zag. Op de achterkant kwam een (symbo-
lische) afbeelding van belangrijke gebeurte-
nissen uit des keizers leven of over de zege-
ningen die hij zijn volk had gebracht. Een
overwonnen volk, bijvoorbeeld, werd afge-
beeld als een geboeide en/of geknielde
figuur. 

gestaan. Hij was geslagen in Lugdunum 
(Lyon) in het tijdsbestek tussen 2 jaar voor tot 
14 jaar na Christus en toont de kop van keizer 
Augustus. Het opschrift langs de rand luidt: 
CAESAR. AUGUSTUS.DIVLF. 
PATER.PATRIAE., vertaald betekent het 
`Keizer Augustus, zoon van de goddelijke 
vader des vaderlands'. De (goddelijk 
genoemde) vader van Augustus was Julius 
Caesar, die in feite zijn stiefvader was. Op de 
achterkant van de munt staan de kleinzoons 
van de keizer afgebeeld, die ieder een speer 
en schild vasthouden. Tevens zijn 
aangebracht een offerlepel, een kromstaf en - 
ook weer langs de rand - de tekst 
C.L.CAESARES.AUGUSTLF.COS. 
DESIG.PRINC.IVVENT. Ofwel in gewoon 
Nederlands 'Gaius en Lucius Caesar, zonen 
van Augustus, aangewezen als consul, de 
eersten van de jonge mannen'. 

  

  

Romeinse munt 
Bij opgravingen op het Kerkveld en op het 
terrein van de Blokhoeve zijn in de jaren 
tachtig diverse munten gevonden uit ver-
schillende eeuwen. Op de Blokhoeve werden 
onder andere zestien Romeinse munten 
gevonden, waaronder zes zilveren dinarii en 
tien koperen of messing muntjes. De dinarii 
droegen respectievelijk de beeltenissen van de 
keizers Augustus, Vespasianus (70-72 na 
Chr.), Domitianus (79 na Chr.), Hadrianus 
(134 -138 na Chr.), Antonius Plus, (150-151 
na Christus) en Geta, hiervan is de datum 
door ouderdom niet meer terug te vinden. De 
koperen muntjes zijn geslagen onder het 
bewind van de keizers Augustus, Tiberius, 
Trajanus en Antonius Plus; alle afkomstig uit 
de periode 10 voor Christus tot 161 jaar na 
Christus. Van een dinarius geven wij een 
beschrijving. De munt lag op een akker 
waarop in de Romeinse tijd een boerenhoeve 
had 

De zilveren dinarius van Hadrianus, keizer van 
het Romeinse Rijk (117-138). Hadrianus 

was de eerste Romeinse keizer, die zich met 
baard liet afbeelden. Op het Kerkveld in 

Jutphaas vonden leden van de werkgroep 
archeologie van de Historische Kring munten met 
onder meer de beeltenis van Hadrianus. 

(Illustratie uit `Geld door de eeuwen heen). 
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(West-)Friese munten 
Op het Kerkveld zijn een `oord (1620) en een 
`duit' uit 1780 gevonden. De oord was 
aanvankelijk een zilveren muntstuk met een 
waarde van 2 duiten of een kwart stuiver. 
Sinds 1575 werd de oord ook in koper 
geslagen en dat had alles te maken met de 
geldpolitiek tijdens de 80-jarige oorlog. Het 
aanmaken van de koperen oord leverde de 
Staten een aardige winst op omdat de munt 
lichter was en het koper goedkoop. In de 
republiek werd tot 1669 de munt 
aangemaakt, in de Zuidelijke Nederlanden
tot 1794. 
Genoemde oord heeft een onbekende beel-
denaar met daaromheen de spreuk NISI 
DOMINUS VOBISCUM ('als de Heer niet
met ons is'). De achterzijde laat een Fries 
wapen zien, met de tekst MO (NETA)
NO(VA) ORDINUM FRISAE 1620 (nieuwe 
munt van de Staten van Friesland 1620). 
De `duit', waarde een achtste stuiver,
behoorde tot in de 18e eeuw tot de kleinste 
munteenheid in ons muntstelsel. Vanaf de 14e 
eeuw in zilver geslagen, maar in de 16e eeuw 
ook in koper. De duit gevonden op het 
Kerkveld stamt uit de 18e eeuw. De 
beeldenaar bestaat uit een gekroond schild met 
daarop twee onder elkaar liggende leeuwen,
de koppen naar links. Aan weerszijde van het 
schild twee lauwertakken. Aan de muntzijde is 
nog het woord WEST leesbaar en twee regels 
daaronder IA. Het is zeer wel mogelijk dat de 
munt in West Frisia (Friesland) geslagen is. 

Het volgende artikel zal gaan over de 
muntgeschiedenis tijdens de regeringsperioden 
van de Drie Nederlandse koningen en 
koninginnen en wetenswaardigheden rond de 
euro. 
 
De tekst `De euro wordt niks, zonder de kop 
van Trix' (de kop boven dit artikel) las prof. 
Henk van Os - bekend door zijn TV-
programma `Beeldenstorm' op een raam van 
een kraakpand in Amsterdam. Hij bracht dit 
ter sprake in zijn programma op 20 oktober 
2001. 
 
Bronnen: 
- Archief Historische Kring Nieuwegein - 
NRC/Handelsblad, diverse edities - De 
Molenkruier, diverse edities 
- Geld door de eeuwen heen, Bert van Beek 
es.; Pampus Associaties Amsterdam - 
Geschiedenis van het geld en bankwezen, 
Antoine Ascain; Scheltema en Holkema, 
Amsterdam 
- Geschiedenis der Nederlanden, Winkler 
Prins; Agon/Elsevier; Amsterdam/Brussel. 
- De laatste gulden, Gedenkboek bij het 
afscheid van de gulden; Final Publishing, 
Wijk bij Duurstede 
- Voor een dubbeltje op de eerste rang; 
1001 spreekwoorden en zegswijzen over 
Nederlands geld; Ewoud Sanders; 
Prometheus/NRC Handelsblad, 
Amsterdam/Rotterdam 

 
67



 
OVERZICHTSTENTOONSTELLING VAN 75 - JARIGE KUNSTENAAR  

De voortdurende worsteling van Gerriet Weber 
door GERARD VEERKAMP 
 
Vele malen stelde Gerriet Weber zijn
kunstwerken al tentoon, waaronder ver-
scheidene keren in ons eigen Historisch
Museum Warsenhoeck. Een beetje ook zijn 
museum, want samen met Cor Coomans
verzorgt hij al vele jaren wisselende eigentijdse
exposities op de hooizolder van het museum.
En toen Coomans vorig jaar en het jaar 
daarvoor even niet in Nieuwegein woonde, trok 
Weber de kar om kunstenaars uit
Nieuwegein en omgeving hun kunstwerken te 
laten exposeren. 
Deze Gerriet Weber, geboren op 25 juni 1927 
in het Overijsselse Borne, werd vorige maand 
75. `Conservator' Coomans vond dat een
mooi moment voor een
overzichtstentoonstelling van diens schilderijen
en objecten. Wat er tot en met 4 augustus in het 
museum hangt en staat geeft een overzicht van 
de lange periode dat Weber zich met 
schilderen en tekenen bezighoudt. Een
overzicht waarbij overigens de nadruk ligt op 
zijn latere en laatste werk. Die artistieke
bezigheid begon zo'n 35 jaar geleden, toen
Weber noodgedwongen moest stoppen met 
werken in een confectie-atelier. De ziekte van 
Meunière, een evenwichtsstoornis, zorgde 
ervoor dat hij arbeidsongeschikt werd. Hij 
stortte zich op het schilderen, bezocht onder 
andere de kunstacademie Artibus in Utrecht
en nam les bij de Utrechtse kunstenaar Rien
Goené. „Van hem heb ik heel veel geleerd,"
zegt hij. 
Uit die beginperiode stamt een van de 

schilderijen, die op de tentoonstelling hangt. 
Een man met een peuk in zijn mond. Een
voorbeeld van een realistisch schilderij, dat niet
uit zijn fantasie ontsproten was: 
nageschilderd van een voorbeeld. Op een 
manier waarop veel amateurschilders zich met 
potlood, krijt, 

houtskool, penseel, kwast, verf, papier of doek
in hun eerste schilderavonturen storten.
Zoals zovelen in hun beginperiode
eveneens stillevens, portretten en landschappen
maken. Maar al vrij snel leefde Weber zich
anders uit: zijn werk ging steeds meer de
expressieve, figuratief abstracte kant op. Zelf
omschrijft hij zijn doeken als `emotie, sfeer,
kleur en ambiance'. En dat wil hij niet
priegelig fijn weergeven, maar juist groots,
monumentaal. Ook in letterlijke zin: veel van
zijn schilderijen hebben een afmeting van 80
bij 100 centimeter! 
 
Als Weber aan het werk is, schildert hij
geregeld aan meerdere stukken tegelijk. Een
schilderij is in zijn visie bijna nooit af,
schilderen is eigenlijk voor hem een
voortdurende worsteling. Een zoektocht, een
worsteling met je gedachten en emoties, met de
tijd, met het materiaal. In het verleden kon hij
acht uur achter elkaar in zijn atelier aan huis
bezig zijn. Dat is wat minder geworden, nu de
leeftijd een woordje mee gaat spreken. Maar
de worsteling blijft. Niet voor niets is een van
zijn lijfspreuken `Je bent nooit klaar met
schilderen, het kan altijd nog beter'. Een aan
een bepaalde stijl voelt hij zich in het geheel
niet gebonden. „Ik houd me nergens aan vast.
Ik kan zo een stilleven maken, dan weer
een abstract werk." 
 
Hij is er zich van bewust dat niet iedereen
gecharmeerd is van zijn werk, maar dat deert
hem niet. „Want het is wel zo, dat ík schilder.
En als ik tevreden ben, is het oké." Het
overgrote deel van zijn schilderijen en
objecten heeft geen naam. Dat vindt hij onzin.
„De mensen kunnen zelf wel zien, dat deze
dingen op dit schilderij bootjes zijn," zegt hij
als hij op een van zijn werkstukken wijst.
„Laatst zag ik in een boek een afbeelding en
daar stond 
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onder `voetbal'. Het zal wel, groen was het, 
maar een bal was er in geen velden of wegen te
bekennen." 
Niet al zijn schilderijen zijn naamloos.

Verschillende ontwikkelingen of gebeurtenissen
in de maatschappij die hem aangrijpen, geeft
hij niet alleen via kwast en verf weer, maar die 
brengen hem tot dichten. En die geschreven
gedachten hebben wel een titel. Op de 
tentoonstelling hangen daarvan een paar
prachtige voorbeelden. Zoals de 
`Aardbeving', 'Bescherming' of de `Aannemer'.
Op dat laatste doek zie een almachtige man, die
als een loerende vorst 'regeeert'over een
`landschap' met gebouwen en huizen. In 
woorden voegt hij daaraan onder meer toe: 
 
...De aannemers bouwen maar raak 

betonnen blokken, wegen en gebouwen 
ontbeert het landschap, zo onbehouwen 
breng mij terug waar de korenhalmen 
wuiven in de zon... 
 
Gerriet Weber is niet alleen in zijn kunst-
uitingen een bijzonder, zeg maar eigenzinnig 
mens. Ook in het dagelijks leven is rechtlijnig
en dat kan hem in conflict brengen met 
personen en instanties. Hij haalde ooit bij
een groepstentoonstelling van het 
kunstenaarsgezelschap Landstad
Nieuwegein, waar hij toen voorzitter van was,
schilderijen pardoes van de muur. Hij pikte
het niet dat een mevrouw van het 
verzorginsghuis Vreeswijk, waar de leden 
exposeerden, enkele doeken had weggehaald.
Want die zouden volgens haar het gemoed van 
sommige oudere bewoners geen goed doen. Ze
waren vooral te heftig van kleur. Dat was bij 
Weber tegen het zere been: kom niet aan het
werk van de kunstenaars. `Wij maken de 
tentoonstelling, en die kun je helemaal krijgen 
of helemaal niet'. Dus niet. Hij staat voor
bepaalde principes, en die kunnen voor een 
ander soms knap lastig zijn. Hij is een man van
zwart of wit. Grijs mag dan wel 

 
Gerriet Weber bij een van zijn schilderijen 
opde hooizolder van het museum. „Als ík 
tevreden ben, is mijn schilderij oké." 
 
op zijn schilderijen of objecten verschijnen, in 
de denkwereld komt die kleur maar zelden 
voor. „Als het nee is, is het nee. Zo zit ik nou 
eenmaal in elkaar." 
Dat betekent in de praktijk, dat een 

jarenlange samenwerking binnen Landstad 
Nieuwegein of het Kunstenaarscentrum 
Nieuwegein op een gegeven moment tot het 
verleden kan behoren. Zijn schilderprestaties 
zal dat niet in de weg staan, want hij 
schildert het liefst toch in zijn eentje. En 
dan binnen. Hoewel hij ook een natuurmens is 
- de lezer van Cronyck de Geyn zou een 
moeten zien hoe hij zijn tuin natuur en cultuur 
tot een fraaie twee-eenheid heeft omgetoverd -
schildert hij altijd in huis. „Buiten zou ik zelfs 
door het geluid van vogels worden afgeleid." 
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TINEKE SCHOUTEN 
De tentoonstelling 'Gerriet Weber 75 jaar' 
werd op zondag 23 juni geopend door de
Utrechtse cabaretière Tineke Schouten.
„Haar vader zat ook op les bij Rien Goené," 
verklaart Weber de verrassende link naar de 
cabaretière. „Hij kwam elke vrijdag hier
koffie drinken en praten over schilderen. Toen
Tineke voor een tijdje naar het buitenland
ging, vroeg ze of ik op een van haar honden
bij mij thuis wilde passen. Toen ze het dier
terug wilde halen, zei ik: `je krijgt je hond niet
meer terug. Zij is aan mij gehecht geraakt,
en ik aan haar'. Daar was ze natuurlijk
verdrietig over. Achteraf vond ze het goed
zo. En sinds die tijd is Peppi bij mij en nam 
Tineke gewoon een andere hond uit het
asiel. Peppi kwam daar ook vandaan." 
Wekelijks koffie drinken en praten over 
schilderen doet hij nog steeds. Niet meer
met de overleden vader van Tineke 

Schouten. Wel met Cor Coomans, die 
samen met Weber verantwoordelijk is voor 
de keuze van de objecten en schilderijen, die 
in het museum zijn te bewonderen. Bij die 
twee lag de lastige taak uit de geweldige 
hoeveelheid kunst, die Weber in de afge-
lopen 35 jaar had gemaakt en voor een deel 
bewaard, een goed beeld te schetsen van het 
artistieke leven van Weber. Tot en met 4 
augustus heeft iedereen op woensdag, 
zaterdag- en zondagmiddag tussen twee tot 
vijf uur mee te genieten van Webers 
Wonderlijke Wereld. Een aanrader voor alle 
leden van de Historisch Kring! (En dat hij 
ook minder monumentaal kan schilderen, laat 
hij zien in kleine voorstellingen, die hij heeft 
geschilderd bij `Weber-Wijsheden'. Enkele 
teksten staan hierbij in een speciaal kader 
afgedrukt. Hoe die er in het echt uitzien, 
daarvoor verwijzen we graag naar de 
hooizolder van ons museum op het terrein 
van de kinderboerderij De IJsselstee). 

VOOR U GELEZEN IN................... HET CENTRUM VAN 8 NOVEMBER 1958. 
(Overgenomen uit de bundel Vreeswijk in het nieuws 1955-1960 door J. Schut) 

MENSEN IN VUILCOP DRINKEN VUIL WATER. 
Rijkswaterstaat maakte van wetering een stinksloot. 

DEEL II 

In onze vorige editie was het eerste deel van dit omvangrijke 
geplaatst. Thans volgt het tweede deel: 

artikel van 8 november 1958 

Enkele boeren zullen zelfs met moeite tot 
aansluiting op de waterleiding bewogen 
kunnen worden, omdat zij een dure
pompinstallatie hebben laten aanleggen
voor geld, dat dan voor niets blijkt uitge-
geven. Andere boeren daarentegen, laten
hun kapotte pomp niet maken, omdat zij 
waterleiding verwachten. 
De laatstgenoemden zullen misschien niet
tevergeefs wachten, want er zijn plannen om 
de betrokken huizen aan te sluiten. Dit 
verklaarde ons de burgemeester van 
Vreeswijk, Jhr. Mr. L.E. de Geer van 

Oudegein. Burgemeester De Geer was 
hoogstverbaasd over de grote aandacht die 
is besteed aan de moeilijkheden in de 
watervoorziening van de huizen aan de 
Heemsteedseweg in Vuilcop. Terecht 
merkte hij op dat er in Nederland nog 
zoveel afgelegen buurten zijn waar geen 
waterleiding is. Daar komen toestanden 
voor die even erg, zo niet erger zijn, maar 
daarover leest of hoort men niets. Tot onze 
verbazing verklaarde de burgemeester dat hij 
zelf niet eens waterleiding heeft. Ook hij 
woont in een onrendabel 
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`Zuid-Utrecht' rapport uit. Zij konden de 
leiding doortrekken. De kosten bedragen fl. 
26.810,-., waarvan fl. 18.240,- onrendabel is. 
De negentien woningen moeten dan 
gezamenlijk per jaar fl. 600,-. opbrengen. 
Op 30 oktober heeft de gemeente Vreeswijk 
`Zuid-Utrecht' verzocht steun te vragen voor dit 
onrendabele bedrag, aan het Rijksinstituut 
voor Drinkwatervoorziening, dat in dergelijke 
gevallen steun mag geven. 
`Zuid-Utrecht' heeft al een dergelijk 
verzoek ingediend, zodat het alleen nog 
wachten is op dit Rijksinstituut, waarna de 
drie gemeenten (Jutphaas, Vreeswijk en 
Schalkwijk) en de Stichting 
Drinkwaterleiding `Zuid-Utrecht' tot 
concretere plannen kunnen overgaan. 
 
Het ziet er dus allemaal niet eens zo somber 
uit als werd voorgewend. Natuurlijk is het niet 
prettig pomp- en slootwater te moeten 
gebruiken. Maar er zijn nog talloze mensen in 
ons land die dat moeten doen. En die hebben 
nog niet het prettige vooruitzicht dat een 
waterleiding in het verschiet ligt. 
Ten onrechte is de schijn gewekt dat de 
gemeenten schuldig waren aan deze situatie. 
De moeilijkheden zijn veroorzaakt door 
Rijkswaterstaat, die de wetering niet op tijd 
heeft doen spuien. Was dat wel gebeurd, dan 
was aan de plannen voor de waterleiding rustig 
doorgewerkt, zonder dat er ooit een woord 
over Vuilcop was vuil gemaakt. 

gebied, namelijk `Oude Gein'. De burgemeester 
vond het onwaarschijnlijk dat de mensen op 
Vuilcop slootwater moeten gebruiken. De 
meesten hebben pompen en als die kapot zijn,
kunnen ze die laten maken. 
De burgemeester vond het bovendien
vreemd, dat men in deze kwestie ook de acht 
woningen langs de Schalkwijkse Wetering
heeft betrokken. Deze woningen zijn van goede 
pompen voorzien en staan volkomen buiten 
het hele geval. 
 
GEEN KLACHTEN 
Typerend vond de burgemeester het, dat hij 
nooit klachten van de mensen op het 
Vreeswijkse deel van Vuilcop (vier huizen) 
heeft gehoord, tot in mei van dit jaar (1958) de
heer Van Leeuwen eens tegen hem zei dat het
toch wel gemakkelijk zou zijn als op 
Vuilcop waterleiding kwam. Het werd niet
eens dringend gevraagd; er werd niet geklaagd,
het was een verzuchting zonder meer. 
Toch heeft burgemeester De Geer deze vraag 
serieus genomen. Onmiddellijk is er een
onderzoek ingesteld. Daaruit bleek, dat de 
dichtstbijzijnde leiding was van de Stichting
Drinkwaterleiding `Zuid-Utrecht', die een 
leiding heeft liggen in de Tiendkade. De 
burgemeester van Vreeswijk dacht aan de 
mogelijkheid om de leiding via de
Schalkwijkse Wetering, waar dan de acht 
woningen aangesloten konden worden, door 
te trekken naar Vuilcop. Hij deed deze 
suggestie aan genoemde waterleiding-
maatschappij. Begin oktober bracht 
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ZOEKEN IN TELEFOONGIDS VAN 1915 EEN MAKKIE 

Door Cor van der Kooij 
De Historische Kring is in het bezit gekomen 
van een bijzonder boek: een exemplaar van 
de telefoongids voor geheel Nederland van 
het jaar 1915. In Nederland hadden toen zo 
weinig mensen een telefoon, dat met één gids 
voor het hele land kon worden volstaan. 
Deze historische gids heeft de heer H. 
Overbeek, sinds kort lid van onze werkgroep
Genealogie, aan de Historische Kring 
geschonken. Om iemand binnen Vreeswijk 
telefonisch te bereiken hoefde je niet zoveel 
cijfers te draaien of in te toesten als nu: een of 
twee nummers draaien volstond. Want in 
1915 kenden pas 21 personen of instanties de 
luxe van een telefoon. In het boek staan 
onder jutphaas zelfs maar acht namen in de 
gids. 
Om een indruk te geven van de telefoon-
aansluitingen van Vreeswijk en jutphaas 
tonen wij onderstaand de nummers met de 
bijbehorende namen die in 1915 onder 
Vreeswijk en jutphaas stonden vermeld. 
 
Zoals de gekopieerde weergave laat zien,

beschikte Vreeswijk over een eigen 
'Rijkstelefoonkantoor', terwijl jutphaas het 
met een 'Hulptelefoonkantoor' moest doen. 
Dat kwam niet zozeer door het geringe 
aantal aansluitingen, maar het feit dat een 
groot aantal van de Jutfase tele-
foonnummers bij de stadscentrale van 
Utrecht waren ondergebracht. Dat had te 

maken met de geografische ligging (o.a. de 
wijk Hoograven lag dichter bij Utrecht dan 
bij jutphaas). 
Dat het telefoonverkeer in die tijd niet 
vlekkeloos verliep, valt af te leiden uit een `zeer 
belangrijke mededeling' in het voorwoord van 
de telefoongids: `Ten einde op geheele of 
gedeeltelijke terugbetaling van 
gesprekskosten op grond van onvoldoende 
telefoongemeenschap aanspraak te kunnen 
maken, behoort de aanvrager, 
zodra hij moeilijkheid bij die gemeenschap 
ondervindt, de tusschenkomst van het 
Rijkstelefoonkantoor in te roepen'. 
Interlokale gesprekken moesten altijd bij de 
plaatselijke telefooncentrale worden 
aangevraagd. In dat geval was het nodig om 
behalve het telefoonnummer ook de plaats 
te vermelden, want op enkele grote steden 
na begon elke plaats in Nederland met 
dezelfde nummering vanaf 1. Nog ver-
warrender was het feit dat de telefoon-
nummers van plaatsen, die geen eigen cen-
trale hadden, bij een andere centrale waren 
ondergebracht. Ook dat moest precies 
worden aangegeven. Zo adviseert de 
samensteller van deze oude gids dringend om 
`voor geabonneerden die te Voorburg wonen, 
doch die op het locale telefoonnet 's 
Gravenhage zijn aangesloten, niet 
`Voorburg' doch "s Gravenhage' als plaats 
van bestemming voor het aangevraagde 
gesprek te vermelden'. 
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 DIA-AVONDEN EN EEN LEZING IN OKTOBER EN NOVEMBER 

Voor 21 oktober en 25 november zijn in De Bron twee dia-avonden gepland. Op 21 oktober is er in kerkelijk cen 
trum De Bron aan de Buizerdlaan 1 in Nieuwegein een lezing met dia-ondersteuning. Op 25 november is er tevens 

een dia-avond. De beide avonden beginnen om 20.00 uur. Leden en donateurs van de Historische Kring hebben 
gratis toegang. Anderen betalen een euro toegang. 

21 oktober: `Van humor tot ernst' is de titel van een lezing met dia's die Gerard van Rooij brengt. 
Gerard van Rooij heeft zich verdiept in de historie van technieken om geluiden te bewaren op platen, banden, 

enzovoorts. Deze boeiende verteller heeft een schitterende presentatie gemaakt 
rond de geschiedenis van de grammofoonplaat. 

25 november: Vreeswijk voor 100 jaren en... verdwenen monumenten. 
Met zijn dia-serie `Vreeswijk voor 80 jaren' neemt Piet Daalhuizen ons mee naar het oude Vreeswijk. De grote 
binnenhaven van weleer gaat opnieuw leven door de sfeervolle prentjes, die beelden geven van de 20e eeuw. 

Na de pauze heeft de serie de titel: `Verdwenen monumenten'. Dan worden beelden getoond van historische plekjes 
en gebouwen uit jutphaas en Vreeswijk, die mede door de bouwijver van Nieuwegein verloren zijn gegaan. 



 
DE SCHANDE VAN DE WIPWATERMOLEN OUDEGEIN!  

Door PIET DAALHUIZEN 

 
Het heeft er alle schijn van, dat de restauratie en de verplaatsing van de wipwatermolen 
Oudegein opnieuw op de lange baan is geschoven. De oudste molen van de provincie 
Utrecht is midden jaren tachtig gekortwiekt en enige tijd later is ook het molenhuis verwij-
derd. Er was toen al geld voor de restauratie en die is gedeeltelijk uitgevoerd. Oeverloze dis-
cussies tussen de gemeente Nieuwegein en de Stichting de Utrechtse Molen over een nieuwe 
plek voor de gerestaureerde molen, sleepten zich jaren voort. En toen daarover over-
eenstemming was, bleken onvoorzien leidingen te lopen door het terrein waar men de 
molen wilde plaatsen. Nu ook dat is opgelost, is het geld op: Er is niet genoeg voor de vol-
tooiing van de restauratie en er is door het lange wachten niet voldoende geld om de molen 
te verplaatsen. Het schandaal is compleet: alles wat fout kon gaan, is ook verkeerd gegaan! 

Oudegein te regelen. Tot 1954 verliep dat 
vrijwel ongestoord. In dat jaar echter kwam 
men tot de ontdekking dat de molen er slecht 
bij stond en in de gemeenteraad van jutphaas is 
toen serieus gesproken over vervangen van de 
molen door een elektrisch gemaal. 
Uiteindelijk is toch besloten tot het 
opknappen van de wipwatermolen; toen 
heeft de molen tot 1964 onverstoorbaar zijn 
werk gedaan. 
In dat jaar is het volledig versleten enorme 
schoepenrad aan de Molenvliet verwijderd en 
verdween ook het binnenwerk uit de molen. 
Motorkracht nam de taak over, maar aan de 
buitenzijde werd de molen netjes opgeknapt. 
Het draaien van de molenwieken werd een 
`show'. 
 
`Windrecht' 
Door de bouw van diverse kantoorgebouwen 
in de directe omgeving, kreeg de 
wipwatermolen vanaf het midden van de 
jaren zeventig van de 20e eeuw onvoldoende 
wind om nog te kunnen draaien. Het 
`Windrecht', een wet die in het verleden 
onbelemmerde windtoevoer voor molens 
garandeerde door verboden op het planten van 
bomen en het bouwen van opstallen in de 
directe omgeving, geldt niet meer. Daarom 
maakte de Stichting de Utrechtse Molens al 
vanaf de jaren tachtig plannen om de molen 
te verplaatsen. Overleg met de gemeente 
Nieuwegein over een geschikte plek voor de 

Op de plek aan de Molenvliet langs de 
Hollandse IJssel staat de wipwatermolen sinds 
1640. Vermoedelijk is de molen minstens 65 
jaar ouder. B.C. Remie schrijft in zijn boek
`De eerste ansichten van jutphaas' over het jaar 
1534. Vervolgens heeft de werkgroep
Historisch Onderzoek van de Historische Kring
Nieuwegein een gerechtelijke uitspraak uit
1603 uit de archieven opgediept, waarin de 
Heer van Oudegein wordt gesommeerd
opstallen van de rand van zijn grondgebied te
verplaatsen omdat hinder voor zijn buren zou 
zijn ontstaan. Het gaat dan om de 
wipwatermolen, die van zijn plek langs de 
Molenvliet ongeveer 150 meter westelijker
wordt verplaatst naar de locatie aan de 
Hollandse IJssel. Het is de eerste verhuizing
van de molen! 
Overigens lag die verhuizing niet ten grond-
slag aan de bijnaam 'Molenkruiers' voor
inwoners van jutphaas. Die geschiedenis
handelt over een grote brand, die in 1680 het 
dorp jutphaas teisterde. Aan de Molensteeg,
langs de Herenstraat tussen de panden 
Herenstraat 29 en 30, stond de dorpskoren-
molen. De inwoners wisten de kop van de 
molen uit de vuurzee te redden en die op een 
platte wagen tot buiten het dorp te rijden. Bij de 
Valom ging het mis... 
 
Aan de Molenvliet had de wipwatermolen tot 
taak de waterstand in de polder 
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historische molen sleepte zich jaren voort. 
In 1982 werd de historische molenaarswoning 
vernield, maar door sponsoring van enkele 
bedrijven kon een replica worden gebouwd.
Enkele jaren later, toen het met de
onderhandelingen over de verplaatsing en de 
restauratie nog steeds niet wilde vlotten,
verklaarde de molenstichting de molen 
bouwvallig. Het wiekenkruis en het molenhuis 
werden verwijderd. 
 
Zo'n zeventien jaar staat de onderbouw van de 
molen als een triest monument nu langs de 
Hollandse IJssel. Het molenhuis schijnt
gerestaureerd en al klaar te liggen in de 
opslagruimten van een molenbouwer. Ook de 
restauratie van de wieken zou zijn beslag 
hebben gekregen. 
En nu schijnt er nog geen geld te zijn voor de 
restauratie van de onderbouw. Enkele jaren
terug zijn de gemeente Nieuwegein en de 
Molenstichting het wel eens geworden over een 
nieuwe plaats voor de molen: langs de 
Hollandse IJssel bij de Kinderboerderij en het 
Historisch Museum Warsenhoeck. 
De verplaatsing van de molen, waarvoor zelfs 
een machtige legerhelikopter zou 

worden ingeschakeld, werd begroot op 
400.000 gulden, zo'n 182.000 euro. Deze 
kosten zijn inclusief graaf- en heiwerk en het 
bouwen van een nieuwe fundering. Twee jaar 
geleden leek het dan eindelijk zover te zijn, 
maar opnieuw trad vertraging op toen bleek dat 
er in de grond langs de Hollandse IJssel 
leidingen en kabels in de weg lagen. Het heeft 
maanden geduurd voordat door een kleine 
verschuiving van de toekomstige plaats ook 
dat probleem was opgelost. Toen leek er geen 
vuiltje meer aan de lucht. In 2001 werd er 
geheid en nu... zijn we nog geen stap verder. 
 
Stichting Wipwatermolen Oudegein 
De achterliggende jaren wist de Stichting 
Wipwatermolen Oudegein de benodigde 
190.000 euro bijeen te brengen. De provincie 
Utrecht en de gemeente Nieuwegein droegen 
respectievelijk 56.700 euro en 79.400 euro bij. 
De resterende 53.900 euro werd 
bijeengebracht door steun van bedrijven en 
instellingen. 
Nu er weer nieuwe problemen opdoemen is de 
Stichting Wipwatermolen Oudegein bijzonder 
teleurgesteld; het uitstel van 

Een foto van de wipwatermolen uit de jaren veertig van de vorige eeuw. Op de achtergrond de 
Persil fabriek (thans Henkel) met daarvoor vaag de contouren van de onderbouw van de stellingoliemo 

len van Verloop. (Foto Archief Historische Kring Nieuwegein.) 
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jaren heeft ertoe geleid dat de begrote 
186.000 euro niet voldoende is. Er moet
tenminste nog 60.000 euro bijkomen. De 
komende tijd wordt gekeken naar
mogelijkheden op bepaalde posten te
bezuinigen. Als dat niet lukt, moet er
opnieuw actie worden gevoerd om geld 
bijeen te brengen. Geld, waarbij naast de 
uit de hand lopende kosten van de 
verplaatsing bovendien nog een onbekend
bedrag komt voor de middelen voor de 
restauratie van de onderbouw. Om hoeveel 
het daarbij gaat is niet bekend. Er is daarvoor 
overigens nog een subsidieaanvraag 

in voorbereiding. 
Na alle vertragingen uit het verleden 
ontbreekt het bij de verantwoordelijke 
instanties, gemeente en molenstichting, aan 
daadkracht om de oudste molen van de 
provincie Utrecht eindelijk eens op zijn plaats 
te zetten. 
De vraag is wie/wanneer, na zeventien jaar 
de schande van Nieuwegein uitwist door 
eindelijk de restauratie en de verplaatsing tot 
een goed einde te brengen. Het bestuur van 
de Historische Kring Nieuwegein gaat 
bekijken welke initiatieven het kan nemen 
om uit de impasse te geraken. 
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 MENSKRACHT NODIG BIJ ONS JUBILEUM! 
In 2003 bestaat de Historische Kring 25 jaar. Dat zilveren jubileum willen we vieren met 

een aantal extra activiteiten, zoals excursies, bijeenkomsten en exposities. 
 
Dat vergt nogal wat voorbereidingstijd en ook de uitvoering van de plannen maakt de inzet van 
extra vrijwi ligers nodig. 

 
We zoeken dus mensen die ons willen helpen bij de opbouw van tentoonstellingen, het 
organiseren van excursies, festiviteiten in en rond de boerderij en bijvoorbeeld 
cateringwerk bij activiteiten in het museum. 

Als u met ons mee wilt doen... bel even met iemand van de Werkgroep Publicaties: Piet 
Daalhuizen (030-6038633), jonna Dommerholt (030-6065625), Wim Feirabend (0306037007), 
joop Terpstra (030-6044407) of Gerard Veerkamp (030-6090720). Vereisten zijn eenvoudig: 
enthousiasme en een goed humeur. Dan kunnen we er met z'n allen wat van maken. 

TELEFOONBOEK NOG OUDER 
 
Naar aanleiding van het artikel van Cor van der Kooij in de Cronyck van juli j.l. over het 
`Zoeken in telefoongids van 1915 een makkie' kregen we bericht van Kring-lid J.W in de 
Betouw. Hij is in het bezit van een telefoonboekje uit juli 1891 (!). En dat is een uitzonderlijk 
exemplaar, want wat zien we op pagina 153 van dat boekje? Dat de gemeente jutphaas 
welgeteld één abonnee kende: de stijfselfabriek Duyvis & Co aan de Jutfaascheweg. 
In de Betouw kwam op een bijzondere wijze aan een replica van dat telefoonboekje. De 
directeur van de PTT kwam erachter, dat In de Betouw snuffelde naar zijn familiestamboom. 
Daarop werd jaap in de Betouw met twee broers en zusters uitgenodigd op het hoofdkantoor 
van de PTT in Den Haag, waar zij het telefoonboekje kregen overhandigd. De band van In de 
Betouw met de PTT was toch al innig. Want zijn vader installeerde in 1911 de eerste 
automatische telefoon in ons land. Dat deed hij bij de firma Van Houten in Weesp. Niet bekend 
is, of vader In de Betouw voor zijn werk daar alleen in geld werd uitbetaald, of dat de bekende 
chocoladefabriek ook nog wat in natura voor diens kinderen in petto had... 



 
BIBLIOTHEEKAANWINSTEN 

De bibliotheek van de Historisch kring is uitgebreid met de volgende 
boeken/publicaties: 

 
Jaarboekjes `Oud Utrecht' van de jaren 1937, 1939, 1942, 1947, 1948 en 1949. 
De Autoscooter, door Karel Loeff en Hennie van Oers; Historisch overzicht kermisattracties, 
deel 2; uitgave van de Stichting Kermiscultuur te Oosterhout. Handboek COMMA (met 
demo-CD Rom); uitgave van het Nederlands Platform Ouderen van Europa; handboek 
voor een multimedia foto-archief voor ouderen. Vereniging Vrijwillige Brandweer te
Vreeswijk in de periode 1930 1980; 
Herdenkingsboekje Afd. Voorlichting Gemeente Nieuwegein Jaarverslag plus verslag 
beeldarchief over 1999 van de Stichting Oudheidskamer Vreeswijk. 
De Grootmoedige Stichtenaar; toneelstuk over de heldenverering ten deel gevallen aan C.G.
Visscher n.a.v. het Gevecht a/d Vaart. Een overdruk van deze uitgave van J. Weege,
boekverkoper in de Kalverstraat te Amsterdam (1787). 
Nederland voor 100 jaar, periode 1859 - 1959; gedenkboek uitgegeven door de Nillmij, 
samengesteld door Prof.dr. W. Jappe Alberts en Jonkvr. Dr. J.M. van Winter. Compendium 
Monumentenzorg (handleiding cursus met cd-rom). 
Nederland in vroeger tijd (delen X en XI): 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in 
Nederland (Provincie Utrecht); uitgave Europese Bibliotheek Zaltbommel. J.B. Charles -
`Volg het spoor terug'; uitgave van De Bezige Bij te Amsterdam 1963; herinneringen aan de 
bezettingstijd (met toegevoegde krantenknipsels). Jaarboek Oud Utrecht 2001 (twee 
exemplaren). 
Utrechtse dijken langs de Neder-Rijn en Lek; uitgave van het Hoogheemraadschap 
Stichtse Rijnlanden, 2001. 
De Catharijnesingel, worsteling tussen leefbaarheid en bereikbaarheid; publicatie
Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn onder redactie van Joanka Prakken en Loes
Verplanke. 
Polyvisie, catalogus van diaseries, klankbeelden en videotapes voor het Basis- en Voortgezet 
Onderwijs (serie `De Oudste Bewoners van ons land). 5000 jaar wonen op veen en klei; 
archeologisch onderzoek in het reconstructiegebied Midden-Delfland door P .W. van den 
Broeke en H. van Londen, 1995. 

COR v.d. KOOIJ. 
 
GESCHENK: `DE OORLOGSKRANTEN' 
Enkele jaren geleden is een verzameling verschenen van publicaties uit dag- en weekbladen 
tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Deze verzameling, gevat in 65 katerns in vijf banden alsmede een bijbehorende 
index kreeg de titel: De Oorlogskranten. De bundel is interessant als naslagwerk en daarom van 
waarde voor de bibliotheek in ons museum. De Historische Kring Nieuwegein heeft de volledige 
bundel cadeau gekregen van de heer J.W in de Betouw. De Kring is er blij mee: Jaap, hartelijk 
bedankt. 
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 OUD GELD, NIEUWE EURO'S EN GEWOKKELDE GULDENS  

`De euro wordt niks, zonder de kop van Trix' (deel 2) 

Door JONNA DOMMERHOLT 
Koningin Beatrix portret staat op de huidige Nederlandse euromunten en of het wat wordt 
met de euro staat in de (euro)sterren. Het Financiële Dagblad heeft alle vertrouwen in de 
euro en verwacht dat dankzij de euro op den duur een Europese identiteit gaat ontstaan. 
Veel Nieuwegeiners betreuren het verdwijnen van de gulden en zien het als verlies van 
nationale identiteit. De roep om de terugkeer van de gulden wordt steeds vaker gehoord. 
Wat de toekomst ook brengen moge: in dit tweede deel gaan we via Napoleon, die ook een 
Europese eenheid onder Franse vlag wenste, naar de euro. 

ONDER FRANS BEWIND 
Tijdens het Napoleontisch bewind had er 
verandering van het muntstelsel plaats. 
Napoleon riep in 1806 de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden uit tot het 
Koninkrijk Holland met als koning zijn broer 
Lodewijk Napoleon. Ons land kreeg hierdoor 
een staatsbestel met een centraal gezag. Dit 
had ook gevolgen voor het monetaire 
stelsel, zoals het sluiten in 1807 van alle 
provinciale munthuizen in het Koninkrijk 
Holland op die van Utrecht na. De al zo lang 
bestaande gulden zou bij de nieuwe 
munthervorming als basis gehandhaafd 
blijven, maar de Franse franc was in eerste 
instantie het wettig betaalmiddel. In de 
Utrechtse Munt moesten de francs naar 
Frans voorbeeld geslagen worden. De 
beeldenaar droeg meestal het portret van de 
keizer. De stempels voor de munten werden 
aangeleverd door de centrale Munt, het 
Hotel des Monnaies, te Parijs. 
 
Na zijn jammerlijke terugtocht uit Rusland in 
het najaar van 1812 en het verliezen van de 
volkerenslag bij Leipzig in 1813 begon 
Napoleon zijn greep op Europa langzaam te 
verliezen. Dit laatste bericht werd door de 
Oranjegezinden niet direct aangegrepen voor 
een algemene opstand. Die volgde pas een 
paar weken later toen het verzet tegen de 
Fransen - ook vanuit de buurlanden - wezenlijk 
vorm begon te krijgen. Toen buitenlandse 
troepen over onze oostgrens stapten, begon 
het Franse leger zich uit Holland terug te 
trekken. Uit angst om afgesneden te 

worden, namen de Franse troepen die in 
Amsterdam gelegerd waren in de nacht van 14 
op 15 november de wijk en repten zij zich 
onder bevel van generaal Molitor naar Utrecht. 
Naar aanleiding hiervan kregen de 
werknemers van de - toen nog - Keizerlijke 
Munt de opdracht de muntstempels 
onbruikbaar te maken en ze naar Parijs terug 
te sturen. Dit laatste is niet meer gebeurd: 
de post- en koeriersdiensten waren 
onbetrouwbaar geworden. Toen de de 
Oranjegezinden aan de poorten van Utrecht 
stonden, haalden beambten van de Munt op 
het laatste moment, in de vroege ochtend van 
28 november 1813, ook nog de muntpersen 
uit elkaar om te voorkomen 

  
In het begin van de negentiende eeuw stonden we 

onder Frans bewind en dat betekende dat het hoofd 
van Lodewijk Napoleon de munten sierde. 
(Illustratie uit `Geld door de eeuwen heen') 
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samenvoegen van de Noordelijke en 
Zuidelijke Nederlanden tot het Koninkrijk der 
Nederlanden. Economische belangen stonden 
hierbij voorop met name de monetaire 
politiek en het muntstelsel. Om de handel te 
bevorderen werden eerst alleen zilveren 
handelsmunten uitgegeven tot op 28 
september 1816 een geheel nieuwe 
Muntwet van kracht werd. Een belangrijke 
bijdrage hieraan leverde de Amsterdamse 
hoogleraar Jean Henri van Swinden. 
Het oude muntstelsel (een gulden is 20 
stuivers, 1 stuiver = 8 duiten) werd 
vervangen door het decimale stelsel. Te 
weten: een gulden (9,61 gram) is 100 
centen waard of 20 stuivers. In de nieuwe wet 
was tevens vastgelegd dat munten geen 
kabelrand meer kregen maar afgewerkt 
werden met het randschrift: `van ingedrukte 
letters, bevattende de woorden GOD ZIJ 
MET ONS'. Tussen de woorden worden 
sterretjes gezet. Deze randtekst was geschikt 
voor de munten van 10, 3, 1 en '/z gulden. 
Minister Six van Oterleek vertelt in zijn 
toelichting aan koning Willem I dat voor 
het randschrift is gekozen om de munt 
mooier te maken en het snoeien te bemoei-
lijken. Met de korte bede op voorstel van 
Van Swinden wordt aan twee voorwaarden 
voldaan. De tekst past nu ook op de kleine 
munten, zoals het tientje en de halve 
gulden. Daarnaast vindt minister Six de 
spreuk een heilbede die de liefde van de 
Nederlanders voor koning en vaderland 
uitdraagt. (Bron: De laatste gulden) 
 
Franc naast gulden 
Naast het Nederlandse geld waren er, 
vooral in de Zuidelijke Nederlanden, ook 
nog Franse francs in omloop. Tussen 1818 
en 1823 werden grote partijen francs op 
last van de Staat omgesmolten tot nieuwe 
guldens en drieguldenstukken, met de 
beeldenaar van koning Willem I. Ter 
vervanging van het Franse geld werden 
gouden tienguldenstukken aange- 

dat er snel Hollandse munten geslagen zouden 
worden. Tevens haalden ze het bord met de 
aanduiding 'Monnaie Imperiale' (Keizerlijke
Munt) van de gevel. Ondanks deze `sloop'
kon de aanmunting van Hollandse
munten al weer snel beginnen. 
 
De Utrechtse Munt was sinds 1647 gehuis-
vest in het voormalige St. Caeciliaklooster
aan de Neude. In 1807 onderging het een
grondige verandering. De werkruimten
werden uitgebreid en nieuwe machines met 
een hogere capaciteit om meer munten per
uur te kunnen slaan, werden aangeschaft. 
In die eerste jaren van het Franse bewind
zijn er weinig Nederlandse munten geslagen,
alleen het zilveren vijftigstuiverstuk van 1808
is in ruime hoeveelheden aangemaakt. 
Na de val van Napoleon in 1814 kwam het
muntsysteem, zoals dat al in 1807 was 
bepaald, terug. Tot 1911 stond 's Rijks
Munt aan de Neude op de plaats van het
huidige postkantoor. In datzelfde jaar ver-
huisde de Munt naar een nieuw gebouw
aan de Leidseweg, waar nu nog steeds
munten aangemaakt worden en waarin ook 
het Nederlands Munt Museum is
ondergebracht. 

DRIE KONINGEN 
Koning Willem I 
Als in 1815 Prins Willem Frederik van Oranje, 
de latere koning Willem I (1815 - 1840), de 
regering overneemt, ziet hij als een van zijn
eerste taken het opnieuw 
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munt, waarmee in 1823 de `dubbele stan-
daard' werd ingevoerd van zilveren en gouden 
munten. Onderling waren deze inwisselbaar. In 
de praktijk bleek dit niet te werken, het 
waardeverschil tussen de beide muntsoorten 
was te groot. Er werden vooral nieuwe gouden 
tientjes geslagen en de zilveren muntstukken uit 
de 17e en 18e eeuw bleven nog jaren in 
omloop. Pas tussen 1846 en 1850 vond er een 
gefaseerde sanering plaats van de oude 
zilveren munten, die omgesmolten werden en 
tot nieuw geld verwerkt. De Franse francs 
werden als betaalmiddel bij wet van 25 
februari 1825 verboden. De Zuidelijke 
Nederlanden (Belgen) waren veel meer op 
Frankrijk georiënteerd en negeerden de wet. 
Nog lange tijd bleef in het Zuiden het Franse 
geld in omloop. 

  

  

 

Na 1839 
Hoge zilverprijzen en waardevermindering

van de bestaande, kleinere zilveren munten
waren aanleiding om in de roerige jaren van 
de 19e eeuw steeds weer veranderingen in het 
muntsysteem aan te brengen. Als in 1839
België onafhankelijk is geworden, ontstaat er
een behoefte aan nieuwe guldens. De 
zilverprijs is echter nog steeds hoog en de 
nieuwe tienguldenstukken worden in 
gewicht verlaagd van 10,766 gram naar 10 
gram. Hiermee kwam de waarde van 10 
zilveren guldens gelijk aan die van een 
gouden tientje. Het zilveren drieguldenstuk
werd vervangen door een rijksdaalder ter
waarde van 2,50 gulden, dat paste beter in 
het decimale stelsel. 
Het gebruik om 100.000 gulden aan te
duiden met 1 ton stamt uit die jaren (100.000
gulden x 10 gram = 1000 kg = 1 ton). 

Van het oude geld uit de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden werd deze gulden met 

het portret van koning Willem II geslagen. 
(Illustratie uit `Geld door de eeuwen heen') 

 
Koning Willem II 
Tussen 1840 en 1849, de regeerperiode van 
Koning Willem II, veranderde opnieuw het 
muntstelsel met hermunting tot gevolg. Meer 
dan 86 miljoen gulden aan grote en kleine 
(provinciale) zilverstukken werden tussen 
1846 en `48 uit de roulatie gehaald. Ondanks 
de straf die op `snoeien' van munten stond, 
bleek er op zo grote schaal gesnoeid te. 
zijn dat de Staat te maken kreeg met een 
waardeverlies van acht procent. 
Het slaan van nieuwe, zilveren munten
leidde tot wijzigingen in de Muntwet. Op 26
november 1847 verdween de 
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dubbele standaard van gouden en zilveren 
munten en werden er alleen nog zilveren 
munten aangemaakt. 
Tijdens de regeerperiode van koning Willem 
II vond er een wisseling van muntmeesters 
plaats, waardoor we uit die tijd guldens 
aantreffen met een verschillend 
muntmeestersteken (de lelie en het zwaard). 

vele scheepsladingen naar onze kolonie 
verzonden. 
Voor het aanmaken van nieuwe munten
met het portret van koning Willem III werden
niet alleen oude Nederlandse munten
omgesmolten maar ook in omloop zijnde
buitenlandse, zoals Russische roebels en
Amerikaanse dollars. 

Koning Willem III 
In de eerste jaren van het koningschap van 
Willem III (1849 - 1890) wordt de grote 
munthervorming, door zijn vader in gang 
gezet, afgerond. 
De nieuwe Muntwet uit 1847 bepaalde dat 
alle zilveren munten, geslagen tijdens de 
regering van koning Willem I uit de omloop 
moesten worden gehaald. Dit gebeurde in 
de jaren 1849 en 1850, ook de zo 
vertrouwde Willem 1-gulden en -rijksdaalder 
werden hiervan de dupe, alleen de munten 
geslagen in 1840 mochten in omloop blijven. 
Tevens werden in 1850 alle gouden munten 
uit de roulatie genomen. Dat de regering 
koos voor de zilveren standaard had te 
maken met de aanwezigheid van grote 
hoeveelheden oud zilvergeld waaruit nieuw 
geld geproduceerd kon worden. Bovendien 
zou er voor aanmunting van de gouden 
munten veel van dit kostbare metaal op de 
vrijewereldmarkt aangekocht moeten 
worden, wat een flinke aderlating voor 's 
lands schatkist betekende. Een derde overwe-
ging voor de keuze van de zilveren munt 
was de handelsband met NederlandsIndië. 
Ook daar was men - sinds 1846 - bezig met 
geldsanering en zilver was in Indië een zeer 
gewild artikel. Vanaf 1854 waren de 
Nederlandse munten ook wettig 
betaalmiddel in Indië en zijn er 

Nederlands kleingeld in de tweede helft van de 
negentiende eeuw. 

(Illustratie uit `Geld door de eeuwen heen') 
 
Kopergeld 
Tijdens de regering van Willem III werd
niet alleen het zilvergeld gesaneerd, ook
het kleine muntgeld van koper - de cent en
de '/z -cent - behoefde sanering. Veel kleine
munten waren uit het buitenland afkomstig,
onder andere uit Pruisen en België. De
waarde van deze muntjes had een lagere
koers dan het Nederlandse kleingeld en
ondernemers in de grensstreken konden een
aardige winst maken door hun arbeiders uit
te betalen in dit buitenlandse kleingeld. De
arbeiders konden dit geld niet weigeren,
maar ontvingen daardoor in feite minder
loon. De winkeliers, die het geld moesten
aannemen, maakten minder winst; alleen
de ondernemers voeren er wel bij. De
misstand duurde jaren alvorens de regering
maatregelen nam om deze uit de weg te
ruimen. 
In 1877 kwam er nieuw, bronzen klein-
geld. Naast het 1-en het ½-entstuk kwam er
ook een 21/2-centstuk. Het oude,
buitenlandse geld werd, op een enkele
grensstreek na, uit het betalingsverkeer
gehaald. 

  



 

DRIE KONINGINNEN 
Koningin Wilhelmina 
Van mijn grootmoeder, geboren in hetzelfde 
jaar als koningin Wilhelmina (1880), kreeg 
ik ooit een 'Wilhelmientje met loshangend 
haar'. Het was een gouden tientje met daarop het 
portret van Wilhelmina als 10-jarig meisje, 
gemaakt na de dood (1890) van haar vader 
Willem III, in opdracht van haar moeder, konin-
gin-regentes Emma. 
Het duurde bijna twee jaar voordat de stempels 
gereed waren en de nieuwe munt in omloop 
kon worden gebracht. Om haar koninklijke 
waardigheid aan te geven, draagt Wilhelmina 
op het muntportret een parelkettinkje om de 
hals, op het geschetste portret ontbreekt dit. 
„Wees er zuinig op", zei grootmoeder, „er zijn 
er maar weinig van gemaakt." Op haar 
achttiende werd Wilhelmina in 1898 tot 
Koningin der Nederlanden gekroond. Haar 
regeerperiode duurde vijftig jaar en in die 
halve eeuw kreeg zij onder andere te 
maken met twee wereldoorlogen en een 
wereldwijde financiële crisis. 
De kroning is een bijzondere gebeurtenis en ter 
gelegenheid daarvan werd een geheel 
nieuwe serie munten uitgegeven. Hierop staat 
de jonge koningin afgebeeld met opgestoken 
haar, waarin een diadeem haar koninklijke 
waardigheid aangeeft. Volgens kenners is dit 
het mooiste portret dat ooit op de gulden is weer 
gegeven. Doordat de stempels niet voldoen en 
aan de slijtagevastheid van de munt ook het een 
en ander mankeert, wordt er in 1909 een 
nieuwe munt geslagen met een andere 
afbeelding van de jonge koningin. Het diadeem 
is uit het opgestoken haar verdwenen, een 
hermelijnen mantel rond de schouders geeft haar 
hoge positie aan. Gouden vijfjes zijn er alleen 
in 1912 geslagen in een eenmalige oplage van 
een miljoen exemplaren. De beeltenis is 
dezelfde als die van het gouden tientje. 

Goudgeld 
In 1849 werden in Amerika enorme goud
voorraden gevonden, daardoor daalde de
goudprijs op de wereldmarkt. Sommige
Europese landen profiteerden hiervan en voerden
de gouden standaard weer in. Nederland bleef
echter trouw aan de in 1850 gekozen zilveren
standaard. Politieke en economische
overwegingen maakten dat in 1875 de
Nederlandse regering toch weer overging op de
gouden standaard. Voor het nieuw aan te maken
`gouden tientje' ontwierp J.A. van der Ven een
nieuw beeldenaar. De bede `God zij met ons',
werd niet op de rand geplaatst maar rond het
hoofd van de koning Willem III. 
De munten waren niet goed stapelbaar omdat de 
beeltenis te hoog uitstak. Een ietwat gebold 
stempel gaf uitkomst. Nieuw was ook dat het 
jaartal onder het wapenschild kwam te staan in 
plaats van erboven. Het gewicht was 6,72 gram, 
de doorsnee 22,5 mm en het goudgehalte 0,900. 
De gouden standaardmunt was vrij aan te 
munten, mits er bij de Munt in een keer 300 
kilogram goud werd aangeleverd! Ook in 
Nederlands-Indië werd vanaf 1877 het `gouden 
tientje' de standaardmunt. 

Dit jeugdportret van koningin Wilhelmina op 
de munten (`Willemientje met loshangend 

haar') viel niet bij iedereen in goede aarde. 
Het zou niet in overeenstemming zijn met de 
vorstelijke waardigheid. (Illustratie uit `Geld 

door de eeuwen heen') 
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Van het vierde type 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914 -
1918), waarin Nederland neutraal bleef,
gingen veel Nederlanders - toch beducht
betrokken te worden in de oorlog - zilveren 
munten sparen. Wat een verstoring van de 
geldcirculatie teweegbracht. Na die oorlog 
stegen de zilverprijzen ongekend; het zag er 
naar uit dat de aankoopwaarde van het zilver
hoger werd dan de waarde van de munt zelf.
Om te voorkomen dat de zilveren munten
omgesmolten zouden worden, bracht men 
wijzigingen aan in de Muntwet. Deze 
behelsde onder andere dat het zilvergehalte
in de gulden zou dalen van 945/1000 naar 
720/1000. Als onderscheid van de nieuwe 
guldens en de oude, kwam er een nieuw
portret van de koningin op te staan. Deze
nieuwe munten kregen het predikaat: `van 
het vierde type' omdat het in dertig jaar tijds
het vierde muntportret van koningin
Wilhelmina was. De guldens werden tussen
1922 en 1939 geslagen, ondanks het feit dat
de muntmeester van de Utrechtse Munt niet
content was met het werk van de stempel-
maker. 
 
Oorlogsmunten 
Na de wereldcrises, de opkomst van Hitler 
en de steeds sterkere dreiging van een 
Tweede Wereldoorlog begonnen de goud- en 
zilverprijzen sterk te stijgen. Ieder die het 
zich kon veroorloven begon de waardevolle 
munten te sparen om een `achterdeurtje' te 
hebben, mocht het werkelijk tot een oorlog 
komen. Er kwam oorlog: op 10 mei 1940 
vielen de Duitsers Nederland binnen en de 
eerste weken daarna werden er helemaal 
geen munten meer in omloop gebracht. De 
regering had deze mogelijkheid al lange tijd 
van tevoren voorzien en had in 1938 uit 
voorzorg zogenoemde zilverbons laten 
drukken, die de zilveren guldens en 
rijksdaalders konden vervangen. De 
zilverbons waren een wettig 
betaalmiddel en brachten weer enig 

herstel in het betalingsverkeer. Maar in die 
eerste dagen vol verwarring en onzekerheid 
moesten er toch betalingen worden gedaan 
men ging over tot het drukken of zelfs typen 
van noodgeld. Dit was echter maar een 
tijdelijke oplossing voor de eerste 
oorlogsdagen. 
 
Aan het begin van de oorlog kon de
Rijksmunt nog een aantal maanden
doorgaan met het slaan van nieuwe
(zilveren) munten met de beeltenis van
koningin Wilhelmina. De aanmaak was
echter niet voldoende om aan de dage-
lijkse vraag naar muntgeld te voldoen. In
1941 was dat goed te merken en
muntmeester, dr. W.J. van Heteren, liet
grote aantallen pasmunt slaan. Hij deed
dit niet alleen om aan de vraag naar
kleingeld te voldoen, maar ook omdat hij
vermoedde dat de Duitsers de
metaalvoorraden in beslag wilden nemen
voor gebruik in hun oorlogsindustrie. Om
deze, legale, aanmaak te bespoedigen,
werkte men in ploegendienst om de
metaalvoorraad tijdig weg te krijgen. 

  

Munten uit de Tweede Wereldoorlog in 
ons land. (Illustratie uit `Geld door de 

eeuwen heen') 
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Zink tegenover zilver 
Nico de Haas, hoofdredacteur van het 
politieke weekblad Storm-SS, kreeg van de 
minister de opdracht het nieuwe geld 
te ontwerpen. Vanuit de Blut-und-Boden 
gedachte (bloed-en-bodem) met een voorliefde 
voor symboliek koos De Haas 
voor ̀ oorspronkelijke Nederlandse zinne 
beelden' die ietwat leken op oudGermaanse 
symbolen. Eind 1941 wenste de 
rijkscommissaris, dr. Arthur Seyss-Inquart, 
enige proefexemplaren te zien van de munten. 
Het tiencentstuk, waarop - als vermeende 
Germaanse symboliek - een boom met drie 
kruinen stond afgebeeld, werd echter als 
`kitsch' bestempeld en afgekeurd. Een 
ander ontwerp was gewenst. Een kostbare 
zaak, want er waren al 53 miljoen dubbeltjes 
met de driekruinenboom geslagen met een 
totaal gewicht van 15.700 kilo. Tevens waren 
ze ook al afgeteld en opgeborgen in 
handzame zakjes voor distributie. Ze konden 
allemaal weer worden omgesmolten! De 
zinken munten waren in de waarden 
aangemaakt van: kwartje, dubbeltje, 
(vierkante) stuiver, 2 1/2 cent, 1 cent. De 
vooroorlogse halve cent bleef gewoon 
betaalmiddel. 
In totaal zijn er 683 miljoen zinken munten 
geslagen, die bij elkaar 1.9 miljoen kilo wogen. 
Op de oorlogsmunten die in 1942 in Nederland 
gemaakt zijn, ontbreekt het 
muntmeestersteken van de heer Van Heteren, 
hij weigerde zijn teken (een druiventros) op 
deze munt te plaatsen. 
 
Met het vooroorlogse zilvergeld kon niet meer 
betaald worden, maar wel gebruikt om er een 
stil verzet mee te voeren. Van de munten 
werden sieraden of gebruiksvoorwerpen 
gemaakt. Voor de sieraden werd tussen de 
muntrand, soms ook bewerkt, en de 
beeltenis van koningin Wilhelmina het zilver 
weggezaagd, zodat het portret vrij kwam. 

Inleveringsplicht 
In de loop van 1940 begon de bezetter
regeringstaken over te dragen aan voor-
aanstaande NSB'ers. Begin 1941 werd mr. 
M.M. Rost van Tonningen, NSB'er pur sang, 
benoemd tot minister van Financiën. Hij
kreeg de opdracht de in roulatie zijnde 
Nederlandse zilveren en bronzen munten in
beslag te nemen en te zorgen voor nieuwe en
minder kostbare geldstukken. 
In juni 1941 verklaarde hij de Nederlandse
munten ongeldig en stelde hij de 
inleveringsplicht in, die vrijwel iedereen aan
z'n laars lapte. Ook toen er met zware
straffen gedreigd werd, voldeed men niet of
nauwelijks aan de eis. Radio Oranje
ondersteunde vanuit Londen de weigeraars,
want de regering in ballingschap liet weten dat
het geld na de oorlog z'n waarde zou behouden.
Dus potte bijna iedereen de zilveren munten op 
in afwachting van het einde van de oorlog.. 
Ook de Rijksmunt kreeg met de inleve-
ringsplicht te maken.Echter, toen in juni 1941 
de bezetters de metaalvoorraden in beslag
kwamen nemen, vonden ze daar weinig van
terug, dankzij het tijdig ingrijpen van 
muntmeester Van Heteren. 
De inleveringsplicht was om twee redenen 
ingesteld. De eerste was dat onze waardevolle
munten de kas van de oorlogsindustrie spekten.
Daarnaast wilde de bezetter de oude munten
met de beeltenis van koningin Wilhelmina uit
het geldverkeer halen om zo de banden met
het Oranjehuis door te snijden. Ter 
vervanging kwamen nieuwe munten van zink, 
een goedkoop metaal, en aangepast 
papiergeld. 
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Na de oorlog 
De Nederlandse regering in Londen had zich 
al tijdens de oorlog verdiept in de 
noodzakelijke vervanging van munt- en 
papiergeld na het einde van de oorlog. 
Hiervoor was Nederland volledig aange-
wezen op de Verenigde Staten. Koper, als 
legering voor het zilvergeld, was moeilijk 
verkrijgbaar, omdat het gebruikt werd in de 
oorlogsindustrie. De muntproductie was dan 
ook lange tijd onzeker. Echter, begin 1944 
konden we voldoende koper en zilver `lenen' 
om met aanmunting te beginnen. Het was 
nog maar een eerste levering van 49 miljoen
guldens, 40 miljoen kwartjes en 120 miljoen 
dubbeltjes. Toen duidelijk werd dat de 
oorlog ten einde liep, drong de regering aan 
op een tweede levering die in juli 1944 een 
feit wordt Een derde levering in januari 1945 
zorgde er voor dat in de geldpakhuizen in de 
Verenigde Staten 130,5 miljoen zilveren 
guldens, 132 miljoen kwartjes en 300 mil-
joen dubbeltjes op verscheping lagen te 
wachten naar bevrijd Nederland. De munten 
werden geslagen in de munthuizen van 
Philadelphia (muntteken P), Denver (D) en 
San Francisco (S). Het muntmeestersteken is 
een eikel. 
 
De verscheping was logistiek een heel
karwei. Er lagen 562,5 miljoen munten met
een nominale waarde van Fl. 193.500.000,-
te wachten om naar Engeland verscheept te
worden. Om te voorkomen dat door Duitse
aanvallen te veel munten tegelijkertijd
verloren zouden gaan, werden de kisten met
muntgeld - in totaal 42.486 - over veertig
scheepsladingen verdeeld. In Engeland werden
ze naar hun tijdelijke opslagplaatsen
gebracht bij de Prinses Irene Brigade in de
buurt van Wolverhampton en de
Marechaussee in Berkshire. Zij hielden wel
een oogje in het zeil! 
Nadat de geallieerden de zuidelijke provin-
cies hadden bevrijd, werden de eerste kisten
met muntgeld, inhoudende 

Door het sieraad zichtbaar te dragen,
drukte men zijn liefde voor het koningshuis
uit. Ook werden er dovers voor sigaretten
van gemaakt die een tegenwaarde hadden
van zeseneenkwart cent, als spottende
verwijzing naar rijkscommissaris Seyss-
Inquart. Van het zilvergeld maakte men ook
lepels, van dessertlepel tot mosterdschepje. 
De nieuwe, zinken munten, die in 1942 in
omloop kwamen, ondergingen een ander lot.
Sommige mensen koelden hun woede op de
bezetter door in de munten leuzen te
graveren als: `rotmof' en `weg met de
NSB'. (Bron: Nederland en de Tweede
Wereldoorlog) 
 
Papiergeld 
Ondanks de wens van de bezetter om de 
banden met het Oranjehuis te verbreken, 
bleek dat in de praktijk, bij de aanmaak van 
papiergeld, niet mogelijk. Schaarste of zelfs 
gebrek aan papier en inkt en aan goede 
vaklieden, zoals grafici en drukkers, 
belemmerde het drukken van voldoende 
bankbiljetten. Het gevolg was dat er 
(hulp)biljetten werden gedrukt waarvan de 
ontwerpen al van voor de oorlog dateerden. 
Het tekort aan papiergeld was in 1943 zo 
groot dat er een bankbiljet van de reeds 
overleden koningin-moeder Emma in omloop
werd gebracht. Op een ander biljet stond 
een portret afgebeeld van een anonieme 
jonge vrouw. Historici meenden echter dat 
het de beeltenis was van een prinses uit het 
Oranjehuis.. Het is gebruikelijk dat op het 
papiergeld de handtekening staat van de 
president van de Nederlandsche Bank, onder
wiens `toezicht' de bankbiljetten tot stand 
zijn gekomen. Aan het begin van de 
oorlog was dat mr. L.J.A. Trip. Op het 
oorlogsgeld staat zijn handtekening niet. 
Hij weigerde met de Duitsers samen te 
werken en had ontslag genomen. De 
nieuwe ondertekening was van mr. M.M. 
Rost van Tonningen, de minister van 
Financiën. 
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Fl. 2.142.000,- naar Nederland vervoerd en 
brachten geallieerde soldaten de munten in 
omloop. De Nederlandse regering voegde daar 
nog eens Fl. 52.000,- aan toe. Het nieuwe 
zilvergeld had geen lange omloopduur. Het 
werd gespaard of omgesmolten, want 
Nederland was arm na de oorlog. De uitgifte 
van munten werd daarom tijdelijk gestaakt. 
Tevens verschenen er muntbiljetten in ver-
schillende coupures. Deze waren in 
opdracht van de Nederlandse regering
gedrukt bij de American Banknote 
Company. 

Hoe nodig dat was, bleek bij de eerste 
(proef)presentatie van de muntserie aan 
minister van Financiën, dr. P. Lieftinck. Het 
portret van koningin Juliana was naar links 
afgebeeld, dus in dezelfde richting kijkend als 
koningin Wilhelmina. De munt voldeed 
daardoor niet aan de traditie, die sinds 
1840 gebruikelijk was. Vanaf dat jaar 
besloot men de portretten van de elkaar 
opvolgende vorsten om en om naar links 
of rechts te laten kijken. Koningin 
Wilhelmina keek naar links, dus de nieuwe 
koningin moest naar rechts kijken. De 
ontwerpen verdwenen richting prullenbak en 
er moesten nieuwe gemaakt. Al met al 
leverde dat een flinke vertraging op bij de 
aanmaak van de nieuwe Julianamunten. Om 
een tekort aan guldens te voorkomen in 
afwachting van de nieuwe munt, werden er 
papieren guldens met het portret van Juliana 
gedrukt. 
 
Einde `Amerikaanse' munten 
In 1948 kwam er een nieuwe Muntwet. 
Daarin werd onder andere besloten het 
gouden tientje af te schaffen, evenals het 
½- en 2½ -centstuk; de cent en de stuiver 
van brons te maken en de zilveren dubbeltjes 
en kwartjes te vervangen door nikkelen 
munten. Dat laatste had mogelijk te maken 
met de bevindingen van 's Rijks Munt met 
betrekking tot de zilveren munten die 
aangemaakt waren in Amerika. Na inspectie 
van deze munten was men ontevreden over 
de kwaliteit. Ze voldeden niet aan de hoge 
eisen die de Munt stelde aan het 
Nederlandse zilvergeld. 
Exit Amerikaans-Nederlands zilvergeld. 
Tussen 1954 en 1958 werd het grootste 
deel van het ingenomen zilvergeld gebruikt 
om de lening van het Amerikaanse zilver in 
te lossen. 
De geldsanering die op 26 september 1945 
was begonnen eindigde feitelijk in 1952, 
toen pas was de inname van de kleine, 
zinken, oorlogsmunten voltooid. 

Koningin Juliana 
In september 1948 droeg koningin 
Wilhelmina vrij onverwachts de regering 
over aan haar dochter Juliana. Gebruikelijk
is het dat met de komst van een nieuw
staatshoofd ook nieuwe munten met haar of 
zijn portret geslagen worden, in dit geval het
portret van Juliana. Dat gebeurde echter niet
direct, maar pas een paar jaar later. De vrij 
plotselinge troonsafstand van koningin 
Wilhelmina werd bekendgemaakt terwijl
men bezig was een serie munten te 
vervaardigen met een nieuw portret van 
haar. De voorbereidingen waren al in een 
vergevorderd stadium en koningin Juliana
nam het besluit de munten met het portret
van haar moeder en het jaartal 1948 toch in 
omloop te brengen. Hierdoor kreeg de 
ontwerper ook meer tijd om aan het
portret van Juliana te werken. 
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Nikkelgeld 
Ongeveer zes jaar na de troonsbestijging van 
koningin Juliana werden in 1954 de
nieuwe zilveren guldens met haar - naar rechts
kijkend - portret in omloop gebracht. In 1959 
volgen de rijksdaalders. De nieuwe munten
hadden hun zilvergehalte van 720/1000
behouden, maar waren kleiner dan die uit de 
regeringsperiode van koningin Wilhelmina.
Dit kwam door de sterke stijging van de 
zilverprijzen op de wereldmarkt. In de loop
van de jaren steeg de prijs van het zilver nog
verder en in 1967 besloot de regering de 
zilveren munten die tot dat jaar geslagen
waren te vervangen door nikkelen. De 
spaarpotjes met zilvergeld raakten weer vol! 
 
Koningin Beatrix 
In het jaar van de troonsbestijging van Beatrix 
(30 april 1980) werden een speciale gulden en 
een rijksdaalder geslagen. Op deze, ook weer
nikkelen munt, staat het dubbelportret van nu 
prinses Juliana en koningin Beatrix afgebeeld.
Het dubbelportret is ontworpen door mevrouw
C.E. Bruijn van Rood. 
Voor de nieuwe munten waarop alleen
koningin Beatrix staat afgebeeld, dienden een 
aantal vooraanstaande kunstenaars
ontwerpen in. Volgens de Muntwet moet de 
muntserie aan een aantal volwaarden
voldoen: op de muntzijde moeten de 
waardeaanduiding, muntteken, munt-
meestersteken en jaartal komen te staan, ook 
het randschrift moet gehandhaafd blijven. 
Verder zijn de kunstenaars vrij om naar eigen
inzicht te werken. Gevraagd wordt samenhang
te brengen in de gehele reeks van munten en 
rekening te houden met de ontwikkeling van 
een vijfguldenstuk. De cent wordt nog in de 
serie meegenomen, maar in 1983 uit de 
omloop gehaald. Het vijfguldenstuk werd in 
1988 aan de serie toegevoegd. 
 
De opdracht gaat naar Bruno Ninaber van 
Eyben. Een bekend kunstenaar die al 

eerder munten en biljetten ontworpen had. Hij
kwam met een totaal nieuwe visie op de
Nederlandse munten 
De uitvoering is, zoals wij hem nog kennen.
Op de muntzijde is het rijkswapen vervangen
door een spel van lijnen en blokjes die per
muntwaarde verschilt. Een uitkomst voor
blinden en slechtzienden want zij kunnen nu
ook op gevoel de waarde vastgestellen. 
Er kwam enige kritiek op het halve portret 
van de koningin die de beeldenaar tooit, maar
die deed Ninaber af met de woorden: „Een 
symbolisch portret van een krachtige vrouw die 
aan het hoofd staat van een koninkrijk, en niet 
iemand die met vakantie is." (Uit: De laatste 
gulden) Om die reden heeft hij ook gekozen 
voor de verticaal geplaatste tekst. Hij wilde 
dat de nieuwe koningin vrij de toekomst in 
kon kijken, niet gehinderd door woorden. In 
1982 kwamen de nieuwe munten in omloop en 
zijn tot ca 2001 geslagen, toen moesten ze 
plaats maken voor de euro. 
De laatste gulden werd geslagen op 21 juni
2001, een historische gebeurtenis, in een oplage
van 16 miljoen stuks. Het ontwerp was van de
12-jarige Tim van Melis uit Gemert. Hij won
daarmee de wedstrijd, uitgeschreven door het
Ministerie van Financiën, onder de hoogste
klassen van het basisonderwijs. Op de
voorkant staat een vlaggende Nederlandse
Leeuw te juichen en te springen op z'n
achterpoten. Tim van Melis kreeg voor zijn
ontwerp een `zes' van z'n onderwijzeres! 
 
DE EURO 
Op 1 januari 2002 gingen twaalf landen van 
de Europese Unie over tot een gezamenlijk 
muntstelsel: de euro. De achterzijde van de 
munten mocht door elk land zelf ontworpen 
worden, de voorzijde met de muntwaarde 
diende voor alle landen gelijk te zijn. De 
bankbiljetten zien er voor alle landen 
hetzelfde uit, zij het dat de coupures 
verschillen in kleur en grootte. Koningin 
Beatrix is de eerste Nederlandse 

 

89



 
vorst die op de euro staat afgebeeld. Dat
heeft ze te danken aan de Grieken. Hun 
woord voor eurocent paste niet op de 
voorkant van de munt en daarom koos' men 
voor bovenstaande oplossing. 

aan degene die een belangrijke bijdrage 
heeft geleverd aan de eenwording van 
Europa. Wim Duisenberg, voorzitter van de 
Europese Centrale Bank, mocht dit voorjaar 
de prestigieuze Karel de GrotePrijs in 
ontvangst nemen, vanwege zijn vele 
verdiensten voor de totstandkoming van de 
euro. 

  Luxemburg zal trots zijn dat er nu toch - 30 
jaar na dato - een Europese munt komt. Het 
idee was afkomstig van Pierre Werner, 
tweemaal premier van Luxemburg. Hij 
legde in 1971 aan de Europese gemeenschap 
(zes leden) een plan voor, waarin hij pleitte 
voor een monetaire unie. De verwezenlijking 
van dat plan, de euro, heeft hij nog net 
mogen meemaken. Op 24 juni jl. is hij, 88 
jaar oud, overleden. Dat het zolang duurde 
had te maken met de grote verschillen van 
politieke, financieel-economische en 
monetaire aard tussen de deelnemende 
landen. 
De val van de Berlijnse Muur in 1989, die 
een politieke omwenteling veroorzaakte, 
maakte dat er weer aandacht kwam voor 
een Europese Monetaire Unie (EMU). Na 
nog enige jaren van politiek getouwtrek 
over toelatingscriteria etc. kwam in 
1997/'98 het groene licht voor de euro en 
werd als rekeneenheid per 1 januari 1999 
een feit en in het Europese girale betalings-
verkeer toegepast. 
 
Euro's in Nederland 
In 1999 worden de eerste euro's met het
portret van koningin Beatrix geslagen. De 
productie begint zo vroeg omdat op 1 
januari 2002 er bijna drie miljard euro-
munten alleen al in Nederland in omloop 
moeten worden gebracht. De eerste euro's 

Het valutateken voor de euro is een Griekse 
letter: de epsilon met een extra horinzontaal 

streepje in het midden. 
 
De totstandkoming 
De introductie van de euro is genoegzaam
bekend. We hebben het allemaal kunnen
volgen via de media, internet, Eurolijn en de 
folders van het Nationaal Forum voor de 
introductie van de euro. Om die redenen blijf
ik liever stilstaan - nu de euro al ruim acht 
maanden in omloop is - bij de achtergronden
van de euro en wetenswaardigheden rondom
de nieuwe munt. Denkt u alleen al eens aan 
de distributie van de nieuwe munten en de 
inname van de oude. Heel wat logistiek
denkwerk is daaraan besteed door De 
Nederlandsche Bank, veiligheidsdeskundigen,
politie en geldtransporteurs. Senioren uit heel 
Nederland, ook uit Nieuwegein, droegen
hun steentje bij aan die distributie en inna-
me.Van twee van hen tekende ik hun verhaal 
op. 
 
Nieuw monetair systeem 
Onze euro is eigenlijk een vervolg op het 
Europese muntsysteem dat keizer Karel de 
Grote tijdens zijn regeerperiode instelde. De 
Europese Unie heeft een speciale prijs naar 
hem vernoemd. Deze wordt uitgereikt 
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dragen het jaartal 1999, het randschrift `God 
zij met ons' is alleen aangebracht op het 2 -
eurostuk. 
Om ons al vast te laten wennen, werden op 
(post)bankafschriften de bedragen in guldens 
en in euro's vermeld. Speciaal daartoe 
opgeleide informanten gaven euro-cursussen 
aan winkeliers en hun personeel, aan 
ouderen, verenigingen etc. en werden kin-
deren op de scholen wegwijs gemaakt met 
lespakketten. 

We leerden dat een euro 2,20371 gulden 

digend dat de meeste zakjes op 17 december 
al uitverkocht waren. Veel mensen zagen in 
zo'n zakje een leuk kerstcadeau, echter ook 
veel winkeliers sloegen ze in grote 
aantallen in om op 1 januari over voldoende 
wisselgeld te beschikken. 
 
Nieuwegein en de euro 
Een aantal Nieuwegeiners vroeg ik wat ze 
vonden van de euro. Een dame van 84: 
„Och, daar wen ik ook wel weer aan, ik 
heb al zo vaak de munt zien veranderen. 
Alleen dat kleine geld...!" Een 55-jarige dame: 
„Jammer van de gulden, verlies van 
nationale identiteit. Makkelijk voor de 
vakantie, maar al die verschillende kleine 
muntjes ....!" Een 8-jarige: „De euro is 
stom, de sommen zijn stom, ik kan er veel 
minder snoep van kopen." Een 72-jarige 
heer: „Hadden ze nooit mogen doen, 
Nederlands geld is prachtig geld. Je her-
kende de munt zo! Uit euromunten kom ik 
niet wijs. Bij de kassa geef ik een handvol, 
halen ze er maar uit wat ze nodig hebben, 
in de hoop dat ik niet bel .........wordt!" 
 
De Rabobank Nieuwegein heeft een duide-
lijke functie gehad in de introductie van de 
euro binnen onze gemeente. Via het huis-
aan-huisblad De Molenkruier informeerde 
de bank de Nieuwegeiners maandelijks over 
de nieuwe munt. Omdat de bank dit jaar 90 
jaar bestaat kregen de medewerkers de 
mogelijkheid iets op touw te zetten voor de 
inwoners van Nieuwegein. Het werd een 
project rond de euro, dat vooral bedoeld was 
voor de basisschooljeugd, de toekomstige (!?)
consument. De jeugd moet vertrouwd 
raken met de euro als Europees betaal-
middel. De lespakketten waren samenge-
steld door Rabobank Nederland maar 
aangepast aan de leeftijd van de kinderen. 
Voor het afhalen van de eurokits en de 
consumentenpakketten van 25 gulden stelde 
de bank extra avondopeningstijden in. Wat 
erg prettig was voor diegenen die overdag 
werkten. 

 
`Dag gulden, welkom euro'. Met dit ontwerp 
won Tim van Melis (12) een wedstrijd van het 
ministerie van Financiën. Zijn leeuw zwaait 
met een vlag de gulden uit en heet de euro 

welkom. (Foto Rien Zilvold, NRC 
Handelsblad). 

waard is en dat we voor een snelle omre-
kening dit bedrag kunnen afronden naar 
2,20 gulden. Datum van invoering in 
Europa: 1 januari 2002. 
Rond 14 december werd de munt 
voorzichtig geïntroduceerd om er vast mee 
kennis te maken. Alle Nederlanders van zes 
jaar en ouder kregen een gratis 'eurokit' van 
minister Zalm van Financiën met daarin 
euromunten ter waarde van 3,88 euro ofwel 
8,55 gulden. Ook konden we vanaf 14 
december 2001 zakjes euromunten (oplage 9 
miljoen) kopen voor 25 gulden. De 
belangstelling hiervoor was zo overwel 
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Seniorenbijdrage 
In het tijdvak 15 oktober - 30 november 
2001 kon het Nederlandse muntgeld uit
spaarvarken en oude kous ingewisseld 
worden. Hiervoor waren in postkantoren en 
banken geldtelmachines geplaatst waarin 
men zijn kleingeld kon deponeren. Het 
bedrag van het getelde geld werd op de 
bankrekening bijgeschreven. Niet iedereen
kon even makkelijk met de machine
omgaan en deed een beroep op het bank-
personeel. Om dat personeel te ontlasten,
deed de Rabobank via de heer H. Verhoef -
een senior bekend in de sportwereld - een 
beroep op Nieuwegeinse senioren om als
vrijwilliger de klanten behulpzaam te zijn
bij het bedienen van de telmachines.
Tevens moesten de senioren het getelde geld 
in speciale zakken doen en daarop de totale 
waarde aangeven. Vanwege de grote 
verantwoordelijkheid kregen ze een
vrijwilligersvergoeding. 
 
Een van die vrijwilligers was Lou 
Lankhorst, secretaris van het Nieuwegeins
Gilde. Hij vertelde me het volgende
verhaal: `Op een dag kwam een hoogbe-
jaarde heer de bank binnen met een grote 
doos met kleingeld en vroeg Lou om hulp. In
de doos bleken nog heel veel centen te 

zitten, die door de telmachine nauwelijks 
meer geaccepteerd werden. Het opvangbakje 
voor de cent was te klein. De telmachine, 
eenmaal in gang gezet was niet meer te 
stoppen. Het opvangbakje liep over en de 
centjes vlogen alle kanten uit en rolden over de 
vloer van de bank. Toen de machine was 
gestopt heeft Lou met een bezem de muntjes 
bij elkaar geveegd en met de hand geteld'. 
 
(Fijn)distributie 
De euromunten moesten op 1 januari 2002 ter 
beschikking staan van banken, postkantoren, 
horeca, detailhandel etc. Dat was een grootse 
onderneming, vooral omdat het binnen een kort 
tijdsbestek moest om de kans op overvallen te 
verkleinen. De munten lagen opgeslagen in 
strengbeveiligde pakhuizen in Lelystad. 
Daarvandaan moesten eerst de eurokits, 
consumentenzakjes en later de grote 
voorraden door heel Nederland op hun 
bestemming gebracht worden. 
Verantwoordelijk daarvoor was Euro 2002, een 
particulier beveiligingsconsortium. De munten 
werden vervoerd door beveiligde 
geldtransportwagens van TPG/TNT. De 
chauffeurs moesten bijgestaan worden door 
een meerijdende toezichthouder voor een 
correcte afwerking van de procedures. Hoe 
kwam men aan dit tijdelijke personeel? 
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In december 2001 reden honderden busjes met euro s door het hele land om banken, 
postkantoren, horecabedrijven, detailhandelszaken etc. van de eerste euro's te voorzien. 



 
Onder auspiciën van De Nederlandsche Bank 
werden de uitzendbureaus Randstad en Vedior 
gevraagd elk 50 procent van het benodigde
personeel (1200 -1500 man) te werven, liefst
senioren die een beetje bekend waren met 
beveiliging. 
Op de 50+ Beurs stond een stand van Vedior 
waarin een speciale folder lag met de
wervende tekst: `Begeleidt u het transport van 
de eeuw?' Lou Lankhorst, oud- boekhouder, 
las, sprak en gaf zich op als toezichthouder.
Hoewel hij geen enkele ervaring had in 
beveiliging werd hij aangenomen. Aan deze
tijdelijke functie was een speciaal diploma 
verbonden, waarvoor hij een heel lesboek over 
beveiliging en de inhoud van zijn taak uit z'n
hoofd moest leren. 
 
Na de kerst begonnen de grote muntgeld-
transporten vanuit de TPG/TNT opslag-
plaatsen. Voor Nieuwegein was dat het terrein 
op Laagraven. 's Morgens in alle vroegte 
meldden hij en zijn collega's zich daar, dan was 
het de geldwagens inladen en op weg naar de 
`klanten', van wie ze in verband met de 
geheimhouding pas op het laatste moment de 
adressen kregen. Ze waren voorzien van de 
modernste communicatiemiddelen en de politie 
was altijd in de buurt. Alle 
toezichthouders hadden hun eigen regio. Ze 
waren tijdens de cursus getraind in het 
onderkennen van eventueel gevaar, maar zoals 
Lou Lankhorst zei : „Jammer, er gebeurde nooit 
wat en ik was er toch ook bij gegaan voor de 
spanning. " Nadat de euro was gedistribueerd 
en de gulden geen betaalmiddel meer was, heeft 
Lankhorst nog meegewerkt aan het sorteren
van het geld en het retourneren van de guldens 
naar de opslagplaats in Lelystad. Ook weer 
met de geldtransportwagens. De oude guldens 
werden in Lelystad gewokkeld, dat wil zeg 
vervormd, opdat ze nooit meer gebruikt 
konden worden. De oude nikkelen munten 
worden omgesmolten voor nieuwe euro's. 

De eurobankbiljetten werden in het holst van 
de nacht vervoerd onder politie-escorte. 
 
Euro tegenover gulden 
Voor veel mensen blijft het nog even wennen aan 
de euro. Dat blijkt uit een enquête die het 
Nibud (Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting) deze zomer heeft 
uitgevoerd in opdracht van dagblad De 
Telegraaf en RTL-Nieuws. Het Nibud dat de 
financiële situatie van huishoudens onder-
zoekt, vroeg aan 4400 mensen hoe zij over de 
euro dachten: Enkele bevindingen: 84% rekent 
de prijzen nog steeds om naar guldens; 44% 
mist de gulden; 98% van de Nederlanders 
vindt dat de prijzen sinds de euro zijn gestegen; 
84% zegt meer geld uit te geven dan ten tijde 
van de gulden. (NRC/Handelsblad 31. 08. 02) 
 
Volksnamen oude munten 
Met de komst van de diverse euromunten en -
biljetten vroegen velen zich af of nu ook de 
vertrouwde volksnamen, zoals piek, joet en 
geeltje, uit de straattaal zouden verdwijnen. 
Volgens Ewoud Sanders, schrijver van het boek: 
`Voor een dubbeltje op de eerste rang' , zal dat 
niet snel gebeuren. Veel namen en zegswijzen 
hebben de eeuwen overleefd. Veel oude namen 
zullen blijven bestaan en nieuwe namen
 worden bedacht. De 
Nederlander is hierin zeer vindingrijk. In het 
tijdschrift `Onze Taal' werd al voorgesteld om 
het 2-eurostuk 'twent' of 'tweuro' te noemen. 
De `riks' zal verdwijnen, omdat ie niet meer in 
het euromunt-systeem terugkomt. 
Ter herinnering zijn tussen de tekst op de grijze 
ondergond volksnamen van onze oude munten 
geplaatst, die veelal uit het Bargoens of het 
Jiddisch stammen en soms al eeuwen gebruikt 
worden. (Bron: Voor een dubbeltje op de 
eerste rang en NRC/Handelsblad) 
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Bronnen: 
- Archief Historische Kring Nieuwegein 
- NRC/Handelsblad, diverse edities - 
De Molenkruier, diverse edities 
- Utrechts Nieuwsblad, diverse edities 
- Geld door de eeuwen heen, Bert van Beek 
cs.; Pampus Associaties Amsterdam - 
Geschiedenis van het geld en bankwezen, 
Antoine Ascain; Scheltema en Holkema, 
Amsterdam 
- Geschiedenis der Nederlanden, Winkler 
Prins; Agon/Elsevier; Amsterdam/Brussel. 
- De laatste gulden, Gedenkboek bij het 
afscheid van de gulden; Final Publishing, 
Wijk bij Duurstede 

- Voor een dubbeltje op de eerste rang; 
1001 spreekwoorden en zegswijzen over 
Nederlands geld; Ewoud Sanders; 
Prometheus/NRC Handelsblad, 
Amsterdam/Rotterdam - Ach Lieve Tijd, 
dertien eeuwen Utrecht, de Utrechters en hun 
handel. Uitgeverij Waanders, 1985. 
- Diverse folders van het Nationaal Forum 
voor de introductie van de euro. 
- Nederland en de Tweede Wereldoorlog; 
Uitgeverij Waanders, 1989. - Folder 
uitzendbureau Vedior. - Met dank aan de 
heren H. Verhoef en L. Lankhorst. 

 

VOOR U GELEZEN IN.................... HET CENTRUM VAN 29 JULI 1958. 
(Overgenomen uit de bundel Vreeswijk in het nieuws 1955-1960 door J. Schut) 

 
KLANDESTIEN DRINKWATER DOOR VEEHOUDER UIT VREESWIJK. 

Officier eiste boete van f 100,-. 
 

VREESWIJK. -"Men krijgt van al dat drinkwatergedoe toch maar een onfrisse smaak in de mond. 
In alle geval is het duidelijk, dat zowel door de verdachte als diens vrouw nogal vreemd en 
verward door elkaar gepraat wordt. De door beiden aangevoerde oorzaak van het geknoei, nl. het 
zoeken naar een lek in de waterleiding is geen plausibele verklaring voor het klandestien 
aanbrengen van een verbindingspijp in de afgesloten waterleiding. Ik geloof niet dat deze 
ingreep door de vrouw van verdachte is geschied. Intussen staat het wel vast, dat door het 
openzetten van de hoofdkraan de ten laste gelegde diefstal van drinkwater bewezen moet 
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worden geacht". 
Aldus de Officier van justitie in zijn requisitoir tegen een veehouder uit Vreeswijk, die maan-
dagmiddag wegens diefstal van drinkwater voor de Utrechtse Politierechter moest terechtstaan. De 
Officier besloot met een boete van f 100,- of twintig dagen hechtenis te eisen. 
De verdachte ontkende pertinent, hetgeen hem ten laste was gelegd, nl. het onrechtmatig 
betrekken van drinkwater van de Stichting Drinkwaterleiding Zuid-Utrecht in de periode juli 1957 
tot januari jl. 
Begin vorig jaar werd door deze maatschappij een rekening aangeboden ten bedrage van f  871,-. 
Deze rekening was zo exorbitant hoog, dat de moeder van de verdachte, aan wie het bewuste perceel 
op de Kerkweg destijds toebehoorde, weigerde de rekening te betalen, daar vermoed werd, dat de 
leiding een lek vertoonde. Als gevolg van de weigering werd de watermeter weggehaald en de 
toevoer van de leiding afgesloten. De veehouder kreeg van zijn moeder opdracht de zaak te 
onderzoeken en hij zou enige tijd nadien een stukje pijp in de leiding hebben aangebracht, waardoor 
het mogelijk werd clandestien water te betrekken. Volgens de verdachte zou dit zijn geschied 
door een ambtenaar van Rijkswaterstaat, terwijl later zijn vrouw de verbinding opnieuw tot stand 
had gebracht. 
 
De zaak kwam aan het licht, doordat de wachtmeester H.B. van de Rijkspolitie bij geruchte van 
iemand had vernomen, dat er clandestien water werd betrokken door K. Met een deskundig 
ambtenaar was de wachtmeester op 24 januari jl. op onderzoek uitgegaan en toen werd de 
verbindingspijp ontdekt. 
 
De politierechter, hoewel geenszins overtuigd van de onschuld van de verdachte en diens echt-
genote, sprak tenslotte de verdachte vrij, omdat hij 't wettelijk bewijs voor zijn schuld niet geleverd 
achtte. 

DE SINTE AGNIET BLIJFT IN DE VREESWIJKSE DORPSKERK 
 
Door PIET DAALHUIZEN 
 
Op 21 maart meldde de regionale televisiezender Kanaal 9, dat de Stichting Luidklokkenfonds 
Stad Utrecht werkt aan de verwerving van de luidklok in de Hervormde Dorpskerk van 
Vreeswijk, omdat deze klok historisch gezien in de Buurkerk in Utrecht thuishoort. Het bestuur 
van de Historische Kring Nieuwegein schreef op 22 maart direct een afwijzende brief over de 
wensen aan de Hervormde Gemeente Vreeswijk en aan het college van Burgemeester en 
Wethouders van Nieuwegein. Diezelfde dag blijkt ook de heer E van Zutphen, president-
kerkvoogd van de Hervormde Kerkvoogdij, afwijzend gereageerd te hebben en hij heeft het 
Luidklokkenfonds geadviseerd schriftelijk het onderwerp bij de Kerkvoogdij aan de orde te 
stellen. 
Inmiddels blijkt het Luidklokkenfonds van verdere activiteiten af te zien: „Als men zegt: dat 
doen we niet, beginnen wij er niet aan," zegt voorzitter P. Haars van het Luidklokkenfonds in 
het Utrechts Nieuwsblad van 5 april jl. In dit artikel enkele wetenswaardigheden over de klok en 
hoe die naar Vreeswijk is gekomen. 
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`Klokkenkunst te Utrecht tot 1700' dat 
aangenomen kan worden dat deze verkoop 
betrekking heeft op de Pontiaens clock. Het 
gewicht daarvan werd toen vastgesteld op 
386 pond. 
Voor de andere kleine klok, de Sinte Agniet, 
had men reeds in 1682 een betaling 
ontvangen van jan van Doeyenburgh, drost 
te Vreeswijk. Met deze eerste aanbetaling 
`reserveerde' de verantwoordelijke bestuurder 
namens de stad Utrecht de klok voor de nieuw 
op te bouwen kerk in Vreeswijk. De klok in 
de Hervormde Dorpskerk van Vreeswijk 
draagt de naam Sinte Agniet. De bovenrand 
van de klok is versierd met een rankornament. 
De onderrand vertoont guirlandes met 
vruchten. Het opschrift op de klok luidt: 

De Vreeswijkse klok is een van de twee
kleinere klokken, die in de 16e eeuw in de 
toren van de Utrechtse Buurkerk hangen,
naast de daarin aanwezige drie grote
klokken. Veel is in die tijd niet opgetekend,
maar uit aantekeningen in de rekeningen
valt toch het een en ander op te maken. In 
1466 is sprake van de aanschaf van twee 
nieuwe luidtouwen 'aen die cleyn clocken'.
Vervolgens vermeldt een specificatie van de 
zadelmaker de twee kleine klokken met 
naam: clock hij leverde een klepelriem voor 
de Pontiaens clock en een voor de Agnyten 
clock. De kerk verkocht een van de twee 
kleine klokken in 1687 aan een lid van de 
vooral als geschutgieters bekende familie 
Ouderogge. Dick van den Hul schrijft
 daarover in zijn boek:

 

In 1682 heeft, zoals hiervoor gemeld, de drost 
jan van Doeyenburg voor de klok een eerste 
aanbetaling gedaan. Uit de archieven van de 
Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente 
Vreeswijk komt de kwitantie tevoorschijn voor 
de uiteindelijke aankoop van de klok. Die
rekening is van 10 september 1684: `Blijkens 
quitantie: De Heer Baerle in qualitate als 
Kerkmeester van de Buur Kerk betaalt de 
Somma van twee honderd een en dertig Gulden 
en tien Stuivers voor een klok uit de toorn van 
de voorm. Kerk en tot deze kerk geëmployeert, 
dus 231=10=.' 
 
De Hervormde Dorpskerk van 
Vreeswijk 
De Hervormde Dorpskerk van Vreeswijk is 
een prachtig voorbeeld van Protestantse 
Kerkenbouw in Nederland. Het is een van de 
bestbewaard gebleven monumenten van 
Nieuwegein. Met de bouw van de kerk is 
begonnen in 1638 en op 10 oktober 1641 kon 
de nieuwe kerk in gebruik genomen 

Jan Tolhuis was afkomstig uit een bekend 
geslacht van klokkengieters uit Nijmegen, 
beoefende dit vak vanaf zijn jeugd. In het 
begin van de jaren dertig van de 16e eeuw 
werkte hij al in Utrecht en van 1540 tot zijn 
dood in 1558 was hij stadsklokken- en 
geschutgieter van de stad Utrecht. Hij ligt 
begraven in de Buurkerk in Utrecht. Wanneer 
de rekeningen van de Buurkerk over het jaar 
1552 worden bekeken, wordt duidelijk dat Jan 
Tolhuis in dat jaar van de kerkmeesters een 
421 pond zware klok ontving en hen een 
nieuwe klok leverde met een gewicht van 407 
pond. Een beschadiging kan de oorzaak zijn 
van de geringere zwaarte van de klok in 1682, 
zodat er redenen zijn om aan te nemen dat de 
klok Sinte Agniet in Vreeswijk oorspronkelijk 
voor de Buurkerk is gegoten. Opmerkelijk is 
overigens dat de Sinte Agniet in 1943 na de 
inbeslagname door de Duitsers nog is 
gewogen en toen werd een gewicht van 384 
pond vastgesteld; 23 pond minder dan de klok 
van Jan Tolhuis in 1552. 

Sint Agniet is mijn naam. 
Mijn geluid is gepast voor God. 
Jan Tolhuis heeft mij gegoten in 1552. 

Sinte Agniet is mijn naem 
Mijn gheluit is voer God bequaem 
Jan Tolhuis me fecit 1552. 
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worden. Het fraaie kerkgebouw was echter 
geen lang leven beschoren, want in het 
rampjaar 1672 sloeg het noodlot toe. Op 12 
oktober van dat jaar trok een legerafdeling 
van de Prins van Oranje vanuit Schoonhoven 
op naar Vreeswijk. Met ruim 2000 man wilde 
men het uit circa 100 man bestaande Franse 
garnizoen verdrijven, dat zich achter de 
Vreeswijkse sluis had verschanst. Vanaf de 
daken van huizen bestookten de Hollanders 
hun Franse tegenstanders, die daarop de 
bebouwing langs de sluis in brand staken. De 
aanval mislukte en nadat de Hollanders zich 
al plunderend hadden teruggetrokken, staken 
de Fransen de kerk en een groot aantal huizen 
in brand. Pas in 1682 werd begonnen met de 
herbouw van de kerk op de oude fundamenten. 
Op 28 mei 1683 was de vernieuwde kerk 
klaar. 
 
De klok in de Vreeswijkse Dorpskerk ná 1682
De uit 1552 stammende klok Sinte Agniet is 
opgehangen in de dakruiter van de 
Vreeswijkse kerk. Een dakruiter is een spits 
torentje, meestal van hout, op de nok van een 
dak of een kruising van daken. De dakruiter 
van de Vreeswijkse kerk is volledig 
gerestaureerd in 1932. De bekende 
Vreeswijkse timmerman-aannemer Gerrit 
van der Haar voerde toen de werkzaamheden 
uit - met verrekening van meer- en 
minderwerk - voor fl. 2.584,48. Ook na 
1932 vonden nog enige keren 
restauratiewerken plaats. Op 16 februari 
1943 werd de luidklok door de Duitse 
bezetter geconfisqueerd en weggevoerd. De 
bezetter betaalde op 25 juni 1943 aan de 
Kerkvoogdij voor ontvangen Non-ferro 
Metalen (de ingeleverde
 klok) een 
schadevergoeding van fl. 144,00. Na de 
bevrijding werd de klok teruggevonden op 
het opslagterrein van Gemeentewerken in 
Groningen, waar meer in beslag genomen 
klokken terechtgekomen waren. 

In de zomer van 1946 kwam de klok 

  
De Sinte Agniet werd op 15 februari 1943 uit 
de toren van Hervormde kerk van Vreeswijk 
gehesen. Met krijt is op de klok geschreven 

`Vreeswijk'. De volgende dag werd de histori 
sche luidklok afgevoerd. (Foto beschikbaar 
gesteld door het Archief van de Hervormde 

Gemeente Vreeswijk.) 

De Stichting Luidklokkenfonds Stad Utrecht
De Stichting Luidklokkenfonds Stad Utrecht is
in het leven geroepen door het Utrechtse
Klokkenluiders Gilde. Ruim tien jaar werkt het
fonds aan zijn grote opdracht: het reconstrueren
van het middeleeuwse klokgelui van de
Buurkerk. In maart van dit jaar werd de
inspanning van tien jaar bekroond toen de
nagenoeg complete historische klokopstelling
in de Buurtoren zijn beslag kreeg. De
meeste klokken van de Buurkerk hebben door
de eeuwen heen een zwervend bestaan geleid.
Alleen de 2600 kilo wegende banklok, die werd
geluid als iemand uit de stad werd gebannen,
bleef de eeuwen door op zijn plaats. De grote
Mariaklok kon in de toren blijven hangen
totdat de Duitsers deze klok confisqueerden.
Toch kwam na de oorlog - in 1961 - deze uit
1534 daterende klok van Jan Tolhuis terug in
Utrecht. Omdat de Buurkerk toen werd
gerestaureerd werd de 2135 kilo wegende klok
voorlopig geplaatst in de Jacobikerk. De
Michielklok is na de oorlog niet
teruggekomen. Ze werd in de 

weer op zijn oude plaats in de dakruiter van 
de Hervormde Kerk te hangen. 
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De Sinte Agniet blijft in Vreeswijk 
De president-kerkvoogd van de Hervormde 
Kerkvoogdij, de heer F. van Zutphen, heeft de 
Stichting Luidklokkenfonds er op gewezen, dat 
de Sinte Agniet veel langer in de Vreeswijkse 
toren heeft gehangen dan ooit in de Buurkerk. 
Dat is een privémening en daarom heeft Van 
Zutphen het fonds geadviseerd een brief 
naar de Kerkvoogdij te sturen. Inmiddels is 
bekend, dat de Sinte Agniet in de Vreeswijkse 
toren blijft. Dat is een felicitatie waard voor 
geheel Nieuwegein, maar met name voor de 
Hervormde Gemeente van Vreeswijk. 

Buurtoren vervangen door de Kleine Maria, 
gegoten voor de Janskerk. De door jan Tolhuis 
ook in 1534 gegoten Adreasklok, die in 1800
vanuit de Buurkerk was verhuisd naar de 
Jacobikerk, kwam na de oorlog in de Buurkerk 
terug. En zo ook de Waakklok. De stichting 
vindt de historische klokopstelling echter pas 
compleet als de twee kleine klokken zouden 
terugkeren naar de Buurtoren. In het Utrechts
Nieuwsblad van 5 april j.l. zegt de voorzitter 
van de stichting, de heer P. Haars: „Dat we op 
de Vreeswijkse klok azen is teveel gezegd. Dat
heeft een negatieve bijklank. We wilden alleen 
het idee in de week leggen of ze de klok 
eventueel willen ruilen tegen een duplicaat. Als 
zij zeggen: `Dat doen we niet', beginnen we er 
niet aan." 
Tijdens de periode van activiteiten van het 
Klokkenfonds en het Klokkenluidersgilde
hebben beide organisaties al eens een bezoek
aan de Vreeswijkse Dorpskerk gebracht. Dat 
gebeurde in de zomer van 2001. Onder leiding 
van de heer Van Zutphen is toen een 
rondleiding door de kerk georganiseerd en is de 
historie van de Sinte Agniet verduidelijkt.
Tenslotte werd voor de aanwezigen het 450 
jaar oude klokje geluid. 

2. Een foto van de Hervormde Kerk Vreeswijk 
uit + 1973. De foto toont de kerk aan 

de zuidzijde. 
(Foto Archief Historische Kring Nieuwegein.) 

Dit artikel kwam tot stand met de medewerking van de heer. F. van Zutphen, president-kerkvoogd van de 

Hervormde Gemeente van Vreeswijk, die historische en hedendaagse gegevens verstrekte. René van der Mark en 

Eveline de Jong stelden historische informatie beschikbaar. En verder is gebruik gemaakt van de volgende bron 
nen: het Utrechts Nieuwsblad van 22 maart en 5 april 2002; het boek `Vreeswijk aan de Lek'/F. van 

Zutphen/1964 en `Klokkenkunst te Utrecht tot 1700'/Dick van de Hul/1982. 
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