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VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST 
 
Dat het verleden in een blad van de Historische Kring een voorname plaats inneemt, zal u niet 
verbazen. 
Ook dit eerste nummer van een nieuw jaar staat in het teken van de historie. We zijn deze keer 
daarvoor onder meer in de archieven van de eigen kring gedoken en hebben een bijdrage in 
Cronyck de Geyn uit 1980 van A.E.D Hartmann-van Rijnenburg tot nieuw leven gewekt. In een 
bijdrage over de familie De Malapert, die zo'n voorname rol in Juphaas en specifiek op het ooit 
vermaarde Huis Plettenburg heeft gespeeld. 
 
Maar ook het heden krijgt de nodige aandacht, onder meer via een beschrijving van de 
werkzaamheden in ons Museum Warsenhoeck. Het interieur krijgt een ander, meer eigentijds 
tintje, aangepast aan de hedendaagse smaak en... met het oog op de toekomst. Want hoe wapen je 
je als vereniging aan de verminderde belangsteling voor historie en musea? Wat moet een betere rol 
van de Historische Kring in de Nieuwegeinse gemeenschap worden? Daarover wordt binnen onze 
vereniging in bestuurs- en werkgroepverband uitvoerig gepraat. Voorzitter Fer Martens geeft -
laten we zeggen op weg naar een volgend jubileum?een belangwekkende voorzet, wat er in zijn 
visie zoal kan of moet gebeuren. En roept leden op met hem mee te denken. 
 
Wat de meer nabije toekomst betreft: noteer in uw agenda op zaterdag 17 april, dat de jaarlijkse 
excursie dit jaar de belangstellenden naar Harderwijk voert. En dat wordt een extra feestelijk 
dagje uit. Viel om allerlei redenen de viering van het 25-jarig jubileum van de Historische Kring 
Nieuwegein in 2003 in duigen, dit jaar willen we de schade een beetje inhalen door het populaire 
jaarlijkse uitje te voorzien van een nog smakelijker toetje (nou ja, denk dat 'tje'eigenlijk maar
weg). 
 
Tenslotte nemen we u in de rubriek `Gelezen voor u in...' vijftig jaar terug in de tijd, toen onder 
andere de Jutfase wijk Hoograven naar Utrecht verhuisde. De gemeenteraadsleden waren daar 
nogal weemoedig over. Het gebeurde vijftig jaar geleden: in 1954. In januari. Waarmee we weer 
in het heden zijn beland... 
 
De redactie 
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WAT DE TOEKOMST BRENGE MOGE ....! 
 
Door Fer Martens 
 
Beste leden, 
 
Het is een goede traditie dat uw voorzitter in de eerste Cronyck van een nieuw jaar terug-
blikt, vooruitkijkt en u allen het allerbeste toewenst voor 2004. Dat het een goed en gezond 
jaar mag worden! 

Verleden 
De Historische Kring Nieuwegein heeft, 
dankzij de steun en arbeid van velen, een 
plaats gekregen in de Nieuwegeinse samen-
leving. Dat is nodig wil de geschiedenis van 
onze gemeente geboekstaafd blijven, want 
maatschappelijke trends wijzen erop dat de 
aandacht voor het verleden helaas aan 
populariteit begint in te boeten. Vanaf deze 
plaats wil ik dan ook alle leden, donateurs en 
sponsors voor hun steun en inzet bij het 
bewaren en inzichtelijk maken van onze 
historie bedanken. 
Vorig jaar zouden we ons 25-jarig jubileum
vieren. Helaas hebben we daar minder 
aandacht aan kunnen besteden dan we wil-
den: ons museum moest enkele maanden
dicht als gevolg van de vogelpest. De expositie 
`De Boer op ....' kon daardoor pas begin 
augustus geopend worden, maar trok toch 
een groot aantal bezoekers. De speciale 
jubileumdag eind augustus kon niet 
doorgaan, eveneens vanwege de onze-
kerheden rond de vogelpest. Om ons 25jarig 
bestaan niet helemaal ongevierd voorbij te 
laten gaan, organiseren wij voor u in april 
een extra verzorgde uitgaansdag. 
 
Toekomst 
Net zoals iedere vereniging of organisatie 
dient de Historische Kring zich af en toe af te 
vragen: zijn we nu goed bezig en hoe moet 
het verder in de toekomst? In de afgelopen 
jaren zijn binnen de Kring discussies gevoerd 
over de toekomst van onze vereniging en het 
museum. In het begin vaak fel en 
brainstormend; in de afgelopen maanden 
meer werkend naar 

een nieuw perspectief. Langzamerhand is 
binnen het bestuur consensus ontstaan over 
de `nieuwe weg'. Uit de vele mogelijkheden 
hebben we twee, naar ons idee, belangrijke 
keuzes gemaakt, waardoor Historische 
Kring Nieuwegein en het Museum 
Warsenhoeck voor de toekomst behouden 
blijven. 
Het Bestuur is dan ook van mening, dat die 
`nieuwe weg' in elk geval inhoudt, dat: 
• De Kring moet groeien en mensen 

- ook jongeren - meer moet aanspreken, 
• Ons museum een grotere rol moet 

(gaan) spelen in Nieuwegein. 
 
De vraag is: hoe gaan we dat doen??? 
Hoe gaan we met ons voorgenomen beleid 
inspelen op de snelle maatschappelijke ver-
anderingen. De keuze voor de toekomst is niet 
voor: `meer van hetzelfde; meer publiciteit; 
meer tentoonstellingen op onze manier; 
meer ledenwerfacties, etc. 
 
Naar onze mening is dat niet meer genoeg. 
We moeten, misschien wel een aantal, 
stappen verder zetten. Uit brainstorming en 
discussies is een visie ontstaan, nog in 
concept, maar waar al wel de nieuwe koers in 
is aangegeven. 
 
In het kort komt de visie hierop neer: 
• Er komen niet genoeg bezoekers in het 

museum, vooral jongeren laten het 
afweten. 

• De Historische Kring Nieuwegein spreekt 
veel mensen niet meer aan, het 
ledenaantal stagneert. 
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Het bestuur wil dit niet accepteren. Het
museum en de vereniging moeten een
belangrijke speler in de Nieuwegeinse
samenleving worden, omdat er op het
ruime terrein van cultuurhistorie in 
Nieuwegein veel ontbreekt. 
 
Om dit te bewerkstelligen moet de vereniging af 
van het imago van de 'grijze'onderzoekers. 
Onderzoek naar de lokale historie moet 
blijven, maar er vallen veel meer zaken te 
onderzoeken dan die we nu doen. Ons 
onderzoeksgebied naar de historie van
Nieuwegein - gisteren is al historie - moet 
zodanig wijzigen dat anderen graag meedoen, 
al is dat maar voor korte tijd. 
 

We willen in de toekomst een soort 
`Cultuurkring Nieuwegein' worden, waarbij: 

• de Historische Kring zich gaat omvormen 
van historische vereniging tot een plaat-
selijke cultuurvereniging in breedste zin, 
waarin ruimte is voor (kortstondige) acti-
viteiten, plaatselijke cultuur, etc. 

• de mens, zijn interesses en zijn deelname 
aan de samenleving van Nieuwegein uit-
gangspunten worden 

• en het historisch perspectief verandert en 
wordt geplaatst in de context van: `Wat 
nu heden is, is morgen al verleden'. 

 
Voor het museum betekent de nieuwe visie
dat een museum niet alleen een uitstalkast
van plaatselijke voorwerpen en vondsten moet 
zijn. Een dergelijke formule leidt niet tot 
meer bezoek, laat staan herhalingsbezoek. 
De huidige bezoeker wil dat er iets gebeurt 
in het museum: spannende dingen; 
activiteiten waaraan men mee kan doen, 

landschapschilderen bijvoorbeeld of het 
presenteren van een bijzondere collectie van 
een verzamelaar. 
De nieuwe opzet zou kunnen betekenen dat 
we ons niet meer alleen presenteren als 
museum, maar ook als activiteitencentrum. 
 
Indien de Kring dit als haar opdracht wil 
zien, dan betekent dat zij ook een maat-
schappelijke medespeler in het huidige 
Nieuwegein zal worden, omdat het gaat om 
het behoud van de `cultuurtraditie' als ver-
tegenwoordiger van het Nieuwegein-gevoel. 
 
Het bestuur en een speciaal daarvoor inge-
stelde werkgroep waarin ook andere actieve 
leden zitting hebben, willen de plannen verder 
gaan uitwerken. Dat is een reusachtige 
opdracht, waarmee enkele jaren gemoeid 
zullen zijn en extra hulp hard nodig is. 
Iedereen die mee wil werken aan de tot-
standkoming van onze plannen, verwelko-
men we van harte. U kunt mij bellen of e-
mailen. 
 
Op dit moment worden er ook veranderin-
gen aangebracht in ons museum. Na ruim 
tien jaar zijn we nodig aan vernieuwing toe. 
Bij deze veranderingen houden we al 
rekening met onze nieuwe ideeën. Meer 
hierover kunt u verderop in de Cronyck 
lezen in het artikel: `Museum Warsenhoeck 
bekent kleur'. 
 
Wij houden u via de Cronyck op de hoogte 
van de vorderingen van onze plannen! 

Fer Martens, voorzitter. 
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Herhaling artikel Cronyck de Geyn, d.d. april 1980 
 
DE HEREN DE MALAPERT OP HUIS PLETTENBURG 
 
Door A.E.D. Hartmann- van Rijnenburg 
Redactie jonna Dommerholt 
 
Aan het einde van de zestiende eeuw werd het anders zo rustige jutphaas opgeschrikt door
nieuwsgierigen, die in groten getale kwamen zien of datgene waar was, waarover zij hadden
gehoord. Voor de burgers uit Jutphaas, die door de vele waterwegen wel bezoek gewend
waren, was het vooral het soort bezoekers - oude adel, bestuurders der steden en rijke
patriciërs - dat verwondering wekte. 
Maar voor de inwoners werd het nu ook duidelijk dat, wat eens zo onopvallend was begonnen, 
er een bezienswaardigheid van de eerste orde in jutphaas was gekomen. Het voor hen 
vertrouwde Huis Plettenburg, verkocht in 1596 aan de Hugenoot Nicolaas de Malapert, was 
veranderd in een waar lusthof. Het wekte bewondering bij de burgers, die het als een aanwinst 
voor Jutphaas beschouwden. Doch het wekte afgunst bij de edelen die zo'n nieuweling nog niet 
konden accepteren. 

Antwerpen Nicolas (jr) de Malapert geboren, 
die later Plettenburg kocht. Omstreeks 1545 
was de familie de Malapert zeer vermogend 
geworden. 
In 1592 huwde Nicolas met Marguerite 
Panhuys uit Antwerpen. De reden van zijn 
interesse in de Noordelijke Nederlanden is 
niet bekend, vermoedelijk heeft het te 
maken met zijn godsdienst als Hugenoot. 
Kort na zijn huwelijk kocht hij een huis 
aan het Janskerkhof te Utrecht. Tevens 
koopt hij in 1608 van Wilhelmina van 
Riebeeck, de erfgename van Vrouwe 
Johanna van Rijn van Jutphaas, de 
Heerlijkheid van het Overeind. Een en ander 
voor de som van fl. 26.200,- , een heel 
bedrag in die tijd. Wel waren hier de 
heerlijke rechten bij inbegrepen, zoals onder 
andere de tienden (belastingen door de 
'heer'opgelegd) van "veertig Hoeven Lants". 
De familie De Malapert kwam steeds meer 
in goeden doen! Daarnaast hadden zij nog 
enkele andere `rechten' zoals de tol bij de 
Doorslagbrug. Een en ander was geheel naar 
wens van de Staten van Utrecht, die al 
langer hadden gehoopt dat het bestuur over 
de Heerlijkheid in protestantse handen zou 
vallen. De burgers in Jutphaas waren er 

Het geslacht De Malapert stamde uit
Noord-Frankrijk, waarin 1196 Jean Sire de
Bazentin et de Montauban als eerste
bekende voorvader leefde. Hij was gehuwd 
met Alix d'Averdoin en woonde in 
Cambresis. 
In de eeuwen daarna droegen zijn afstam-
melingen de namen: De Bazentin, 
Montauban, Hervilly en De Malapert. 
Eerst rond 1450 zien we de naam De 
Malapert als regel. Het oude familiewapen
van De Bazentin werd door De Malaperts 
voor de toekomst behouden en gevoerd: een 
zilveren zwaan in een blauw schild, het
helmteken is een uitkomende zilveren 
zwaan in geheven vlucht. Een enkele maal
vinden we de naam `De Bazentin dit `De 
Malapert' terug. 
Rond 1470 komen we een Jean de Malapert 
tegen, die gehuwd was te Valenciennes met 
Jeanne d' Esclories. Zijn kleinzoon, Michel
de Malapert, Seigneur de Buquant, was 
gehuwd met Grégorine de Behault. Uit dit 
huwelijk kwamen acht kinderen voort. Het
nageslacht van twee van hen, Nicolas en 
Louis, zullen een rol spelen op Plettenburg te 
Jutphaas. 
Nicolas was geboren in 1540 en gehuwd met 
Josine Kethel. Uit dit huwelijk werd te 
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eerst niet zo blij mee. Zij waren bijna allen
katholiek en bang dat, als de nieuwe schout 
en schepenen zouden worden benoemd en 
dan natuurlijk ook protestants waren, de 
verdrukking voorgoed een aanvang zou 
nemen. Predikant Cornelis Egbertsz kon 
zich in de handen wrijven over wat komen 
zou: het bekeren van de hardnekkige 
bevolking van jutphaas. Doch alles bleek 
anders te zijn. Zowel de vrees van de 
katholieken als de hoop van de protestanten 
was ongegrond. De familie De Malapert was 
verdraagzaam; dit gold voor heer Nicolas 
alsook voor zijn neef Louis de Malapert, beide 
Ambachtsheren van het Overeind. 

Familiegrafkelder 
Nicolas stierf in jutphaas en op zijn grafsteen 
in de oude kerk op het Kerkveld stond: 
"hier l igt begraven Nicolas de Malapert, Heer
van Plettenburg en jutphaas, die stierf in den
jaere 1615 den 6-den November. " 
De familiegrafkelder bevond zich in het koor, 
de grafzerk is 1.80 bij 3 meter en voorzien van 
het familiewapen. Nicolas die geen kinderen 
had, liet zijn bezittingen na aan zijn beide 
zusters Catharina en Suzanna; echter binnen 
twee jaar droegen zij Plettenburg en de 
Ambachtsheerlijkheid over aan hun neef Louis 
de Malapert, de zoon van Louis sr. De nieuwe 
heer van het Overeind, Louis de Malapert 
huwde twee maal; eerst in 1599 
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Tekening van Huis Plettenburg in Jutphaes. In 1596 werd Huis Plettenburg verkocht aan Nicolaas 
de Malapert, de eerste van de van oorsprongFranse familie die het bewoonde. Het werd door de 
burgers toentertijd bewonderd en trok veel bekijks, nadat de familie het tot een waar lusthof had 
omgetoverd. Maar het zette kwaad bloed bij ander adellijke geslachten. Wat een capsones van zo'n 
nieuwe - buitenlandse - familie in deze contreien! 



 
Patronaatsrecht 
We komen nu in een periode van geschillen 
aan. 
Er bestond in die tijd een wereldlijk recht 
van de Ambachtsheer en het kerkelijk recht, 
het zogenaamde Patronaatsrecht. In dit 
geval dus van de jutphase kerk. Beschikte 
de heer over beide rechten, dan had hij het 
bestuur zowel over het dorp als over de kerk. 
Door het benoemen op beide gebieden van 
diverse functionarissen kon een grote macht 
worden uitgeoefend. Geen wonder dat de 
verschillende heren uit de omgeving er geen 
gras over lieten groeien als zij een 
mogelijkheid zagen om bepaalde rechten 
naar zich toe te trekken. De manier waarop 
dit gebeurde was niet altijd even acceptabel. 
Het in diskrediet brengen van de een, had 
gevolgen voor de ander. En dit nu was wat 
Louis de Malapert jr. overkwam. Zijn 
tegenstander was Adriaen Ploos van Amstel, 
Heer van Oude-Gein, die het ook al aan de 
stok had met de Heer van Rijnenburg. De 
geschillen betroffen in eerste opzet het 
Patronaatsrecht maar verdere -onduidelijke-
troebelen bleven niet uit. Een en ander 
bracht een tragische wending voor Louis jr. 
met zich mee. Op 20 juni 1638 wordt hij 
plotseling van zijn waardigheid ontheven als 
Ambachtsheer van Overeind en Nedereind. 
En wie volgt hem op? Adriaen Ploos van 
Amstel! Doch het lot besliste korte tijd later 
anders. Op 12 mei 1639 overleed Ploos van 
Amstel en werd Louis de Malapert in zijn 
oude rechten hersteld. 

met Anne Latfeur. Uit dit huwelijk werd een 
dochter geboren. Na het overlijden van zijn 
vrouw Anne in 1605, trouwde Louis in 1607
met zijn achternicht Anne Vivien. Zij was een 
dochter van zijn tante Catharina van wie hij 
Plettenburg had gekocht. Uit dit huwelijk komt 
de familie de Malapert van jutphaas en 
Plettenburg voort. Oom en nicht scheelden in 
leeftijd slechts acht jaar van elkaar. 
 
In 1623 wist Louis de Ambachtsheerlijkheid 
van het Nedereind aan het familiebezit toe te 
voegen door een overeenkomst met Jan 
Wolfert van Brederode. Vanaf dat tijdstip kan 
Plettenburg worden beschouwd als de zetel 
van het bestuur over heel Jutphaas. Wel is 
het zo dat Overeind en Nedereind niet geheel 
konden samensmelten door het Leenstelsel
dat een scheiding inhield, door aan de ene 
kant leenroerig te zijn aan het Huis
Loenersloot (Overeind) en aan de andere kant 
de Staten van Utrecht (Nedereind). Dit hield 
ook een scheiding in voor de ambtsdragers,
zoals de schepenen, die echter wel weer
onder één schout dienden. Ook was er maar 
één secretaris. Uit deze tijd dateert ook het
samengestelde wapen van jutphaas. 
In zijn laatste levensjaren kon Louis het 
minder goed vinden met zijn vrouw Anne 
Vivien, zodat beide gescheiden leefden, res-
pectievelijk te jutphaas en Utrecht. In 1637 
werd Louis jr in opdracht van zijn vader Louis 
de Malapert en ingevolge het testament van 
zijn moeder Anne Vivien beleend met beide 
Heerlijkheden. Louis jr. deed iets 
merkwaardigs voor jutphaas. Uit eigen 
middelen liet hij in het dorp een klinkerstraat 
aanleggen, 49 roeden groot. In het 
gemeentearchief van IJsselstein bevindt zich 
nog het contract met Baltus, meester-
metselaar, wonende te IJsselstein, waarop 
staat: "Van Jan-Willemsz. erf tot aan den 
Suydt-sijde van Jan Schuitemackers-erf." 
Verder staat er de aantekening bij dat hij 
goede materialen moet gebruiken. Dit stuk 
weg is nu een deel van de huidige 
Herenstraat in de wijk jutphaas. 1) 

Louis de Malapert stierf in november 1663 op 
Plettenburg. Zijn vrouw, Eleonore 
d'Ablaing, trad op als Ambachtsvrouwe van 
Overeind en Nedereind, zolang zijn kinderen 
minderjarig waren. Zij en haar oudste 
zoon Louis zouden bijzonder geliefd 
worden bij de burgers van jutphaas vanwege 
hun tolerantie tegenover de rooms-
katholieken. Enkele protestanten, die dit niet 
konden zetten, dienden daaro- 
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ver een aanklacht in bij de Staten van Utrecht. 
Doch als men naar eer en geweten handelt, 
hoeft men niet bang te zijn. De familie De 
Malapert stoorde zich niet aan de Staten 
van Utrecht. Zij volgden hun eigen weg en 
handelden volgens recht en billijkheid. 
Tijdens het bestuur van Eleonore de 
Malapert werd jutphaas in 1672 bezet door 
de Franse troepen. Ook Plettenburg moest 
het ontgelden. In dat jaar ontstaat ook de 
Schans als verdedigingswerk. 
 
Korenmolen 
In de laatste levensjaren van de 
Ambachtsvrouwe speelt zich in Jutphaas 
een gebeurtenis af die onverbrekelijk met het 
dorp verbonden zal blijven. De korenmolen 
van jutphaas stond toentertijd in de 
Molensteeg. Of deze molen nu in het bezit 
was van de Ambachtsheerlijkheid of dat alleen 
het molenrecht daartoe behoorde is niet met 
zekerheid te zeggen. Zeker is wel dat in de 
loop der eeuwen heel wat getwist is over de 
molen. 

De dichter Stalpert van der Wielen maakte 
over deze twist zelfs een gedicht: "Wie kan 't 
de meulen wijten? De meulenaer is de dwaes 
O f laet dan, dus te krijten O f komt mij te 
jutphaas Beschuldigen met rede, Want dat is 
de eigen stede, Daer 't malle meulenrecht 
Bepleit te worden plecht" 
 
De Ambachtsheerlijkheden worden in 1688, 
na het overlijden van Eleonore de Malapert, 
verdeeld tussen de broers Louis en Pieter. 
Louis sterft echter kort na het overlijden 
van zijn moeder en Pieter erft weer diens 
deel, zodat beide Heerlijkheden weer verenigd 
zijn. 2) Pieter huwt in 1704 met Suzanna 
Godin, zij krijgen vijf kinderen, waaronder 
Louis. Na Pieters overlijden in 1738 volgt 
Louis hem als Ambachtsheer op. Louis was 
geboren op 15 februari 1708 te Jutphaas en 
trouwt op 4 augustus 1739 in de Domkerk te 
Utrecht met Louiza de Geer. Zij was een 
dochter van jan Jacob de Geer, heer 

Gedeelte van een kaart van het Overeind van Jutphaas, anno 1626. Abusievelijk staat Rijnhuizen verneld 
als Rijnesteijn. 
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overwinning te behalen. In "Archief 
Rijnenburg" bevindt zich nog een zeldzame 
prent die de strijd uit die tijd weergeeft. 
 
Pieter de Malapert van jutphaas sterft op 
Plettenburg in 1806 en wordt bijgezet in het 
familiegraf te jutphaas. Zijn broer jan Jacob, 
geboren in 1743, wordt dan het hoofd van 
de familie. Hij trouwde in 1774 met zijn nicht 
Isabella Sophia van der Muelen, dochter van 
Andries van der Muelen en Charlotte de Geer. 
Een reeks van opeenvolgende sterfgevallen 
kondigt het einde aan van de familie de 
Malapert van jutphaas. Jan Jacobs echtgenote 
sterft in 1781, hun tweede zoon is haar in 
1778 al voorgegaan. In 1790 sterft de oudste 
zoon Louis. Broer Pieter overlijdt, zoals we 
al eerder zagen, in 1806. 
Nu is jan Jacob de Malapert van jutphaas met 
zijn dochter Jacquelina de laatste van het 
geslacht, dat we al sinds de twaalfde eeuw 
tegenkwamen. Met veel zorg legt jan Jacob 
de laatste hand aan een stamboom, die hij 
zelf tekent. Het is alsof hij de wereld wil 
wijzen op het oude geslacht, waarvan hij het 
einde ziet naderen, ook al probeert hij dit 
tegen te houden. Zo verzoekt hij de koning 
om de kinderen uit het huwelijk van zijn 
dochter het recht op de naam De Malapert toe 
te staan en daarbij het eeuwenoude wapen te 
mogen voeren. Doch de schakels tussen de 
verzoeker en de koning zijn vele en spraken we 
voorheen niet over afgunst, die de familie De 
Malapert ten deel viel? Het verzoek werd dus 
afgewezen! En met de dood van jan Jacob de 
Malapert van jutphaas, op 22 mei 1816, sterft 
de laatste De Malapert in Nederland. 
 
Wie de oude stukken bekijkt, ziet de zorg 
waarmee het geslacht De Malapert de 
huwelijken sloot, vaak met bekende families. 
Ook de interesse voor het verleden was 
groot, vooral met betrekking tot hun 
stamboom. Er zijn zelfs brieven gewisseld met 
de genealoog van de Koning van 

van Finsong (Zweden) en Jacquelina Cornelia 
van Assendelft. Uit dit huwelijk worden vijf 
kinderen geboren. De namen worden van 
vader op zoon overgedragen en opnieuw wordt
een Pieter Ambachtsheer van Nedereind en 
Overeind, na het overlijden in 1782 van vader 
Louis. Moeder Louiza is dan reeds lang 
overleden. Zij stierf in 1751 in het kraambed 
bij de geboorte van haar zesde kind, dat dood 
ter wereld kwam. Vader Louis hertrouwde op 
3 maart 1755 met Engelbertha Elisabeth 
Godin, dochter van de burgemeester van 
Utrecht, Izaak Ferdinand Godin. Uit dit 
huwelijk werd een dochter geboren die haar 
familie handen vol werk zou geven. Bij haar 
geboorte, 18 januari 1758, kreeg ze de namen 
Johanna Magdalena de Malapert. Rond haar 
21ste jaar verloor zij haar hart aan een 
koetsier. Vader Louis de Malapert kon dit niet 
toestaan, zijnde: "Beneden het Fatcoen van 
zijne Familie". Doch dit verzet was het paard 
achter de wagen spannen. De koetsier, Johan 
Krüger, handelde volgens zijn beroep en 
ging er met zijn geschaakte bruid in een 
karos vandoor. In Rheinberg (Duitsland) 
trouwden zij. Vader Louis probeerde nog zijn 
dochter te achterhalen, om haar in een 
"verbeterbuys" op te sluiten, maar hij kwam 
te laat. Hij heeft haar toen maar onterfd en 
daar heeft het echtpaar veel door verloren, 
maar door het erfdeel van moeders zijde viel 
de tegenslag nog wel te dragen. Johanna 
Magdalena Krüger - de Malapert verloor 
veel aan financiën, maar moet rijk geweest 
zijn aan nakomelingen. Zij overleed te Utrecht 
op 30 mei 1831. 
 
Gevecht bij de vaart 
Keren wij nu terug naar Pieter de Malapert, 
halfbroer van Johanna Magdalena, die in 
1782 vader Louis opvolgde. Hij moest de 
troebelen meemaken die ontstonden tussen de 
beweging van de Patriotten in hun strijd tegen 
de heersende klasse en de Prins van Oranje. 
Bij de Vaart te jutphaas werd het gevecht 
gevoerd en de Patriotten wisten de 
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al melding gemaakt van de straat: 'Dese 
methinge van de straat in jutphaas hebben 
onderst., in sulcke lenghte en breedte 
bevonden, als hier geteeckend staet ............. 
Desen ongeschickten hoek vorde brugge 
ende brughuys is groot de clinkers 6 roe-
den-108 voet ende straetsteen 12 roeden68 
voet.' 
 
Tot de bezittingen van Pieter de Malapert, 
Ambachtsheer van Overeind en Nedereind 
van jutphaas behoorde ook een korenmolen 
(De Batavier), die aan het begin stond van 
de huidige Herenstraat in de wijk 
jutphaas. In zijn artikel `De Historie van de 
windmolen', vertelt Gerard de Waard de 
volgende anekdote (Cronyck de Geyn, 
januari 1980). 
... In een tijd dat wind en water, naast de 

kracht van mens en dier de enige 
energiebronnen waren, mocht men alleen 
een molen bouwen o f beheren als hiervoor 
toestemming was gekocht van de 
Ambachtsheer o f de stedelijke overheid. 
Deze bezaten het recht van de `vrije 
wind'. Bouwde een ambachtsheer zelf een 
molen dan kon hij zijn inwoners 
verplichten zijn koren om' niet' op de 
molen te laten malen. Men noemde dit 
molendwang of banrecht. Zo bedong 
Pieter de Malapert bij de pachter van zijn 
molen dat hij net zoveel graan zou mogen 
laten malen en breken als nodig was voor 
zijn huishouden en hoveniers, zonder 
daarvoor enig maalloon te hoeven 
betalen. Dergelijke onredelijke eisen kon 
De Malapert stellen aan de pachters van 
zijn molen, omdat hij het windrecht en het 
banrecht van de molen bezat. Door de 
twisten die hierdoor ontstonden tussen 
verhuurder en huurder van de molen kreeg 
deze landelijke bekendheid. "(zie het 
gedichtje op pagina 100). 

Frankrijk, Pierre d'Hozier, gericht aan Louis 
de Malapert (gestempeld 1663). 
Het Huis Plettenburg, waarover ooit
onderstaand vers is geschreven, is in de 19e
eeuw afgebroken, alleen de weg draagt nog de
naam. 
"Aldaer noch werd by eenen rycken Heere
Mailiepaert. Een Lusthof gebout, 't welck so
het volbracht werd, Sijns gelycke van fraeyhey,
cunst en cieraet niet en sal finden. " 

2)

Noten: 
Ten behoeve van onze nieuwe leden laten
wij hieronder een aanvulling volgen op 
het aanleggen van de klinkerweg, welke
uitgebreid is beschreven in het artikel "De 
Kohieren van het Huisgeld te Jutphaas", 
Cronyck de Geyn, nr. 3 juli 1999, blz. 51. 
"... Op eigen kosten liet hij een klinkerweg 
aanleggen en droeg het werk op aan 
meester Baltus, wonende te IJsselstein, die 
metselaar van beroep was. In het gemeente 
archief van IJsselstein is hierover een 
contract te vinden: `de steenstraete vanaf 
jan Willemserf tot aan de Suyd-sijde van 
jan Schuytenmakerserf.' Het was een stuk 
straatweg van '49 roeden, in het midden 16 
voet breedt met Kieselsteen, de overige 
dyck met Clinkersteen op sijn cant, vanaf 
de huysen tot aan de schoeiingen van de 
Rhijn.' Dit werk werd aangenomen voor
F.12,de roede in het vierkant (een
Rijnlandse roede is 3.76m). Meester 
Baltus moest goede materialen gebruiken 
en de hardste klinkers en als bewijs van 
garantie de straat een jaar lang goed 
onderhouden. Het contract is getekend op 9 
augustus 1648. Uit de kwitantie blijkt dat
mr. Baltus voor zijn werk F. 750,-
ontving en dat hij de klinkerweg op 4 
november 1649 opleverde. 
Het bestrate deel liep vanaf het begin van de 
huidige Herenstraat waar de tol stond tot 
aan het Steegje, dat vroeger de Molensteeg 
werd genoemd. Op de landmeterskaart van 
J. van Diepenemff wordt 

1)
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EEN VERLATE JUBILEUM-EXCURSIE! (zaterdag 
17 april 2004) 
 
Vorig jaar schreven we in het januarinummer van de Cronyck: "Unieke boottocht en wandeling bij 
het jubileum." Helaas moesten we toen alle jubileumactiviteiten afgelasten, enerzijds als gevolg van 
de preventie tegen de heersende vogelpest en anderzijds omdat de leden onze geplande festiviteiten 
minder enthousiast beoordeelden dan wijzelf. Zoals toen al bekendgemaakt is, zullen we in 2004 
het een en ander overdoen. We hebben gewikt en gewogen en keuzes gemaakt: de jaarlijkse 
dagexcursie wordt er in 2004 een met een dikke +! 

Wat betekent die `dikke +'? 
Al 25 jaar gaat de jaarlijkse excursie naar
een historische stad en/of kasteel en 
musea, waarbij we als `toetje' een lekkere
kop koffie drinken met iets erbij. Voor dit
jaar doen we het nog royaler: we gaan u 
vergasten op koffie met iets lekkers
(waarschijnlijk gebak), daarna volgt een
eerste stadswandeling of een museumbezoek, 
vervolgens gaan we aan tafel voor een 
feestelijke - maar vooral lekkere - lunch en 
tenslotte volgt dan nog een museumbezoek
of een wandeling. 
 
Waarheen? 
De tocht voert ons op zaterdag 17 april naar 
de historische Zuiderzeestad Harderwijk.
Op het programma staat een
stadswandeling en een bezoek aan het
Veluws Museum. 
Dit Harderwijkse Stadsmuseum toont u het 
vroegste leven in de streek rondom de stad en 
schetst de groei van Harderwijk tot een 
middeleeuwse handelsstad. Daarnaast komen
internationaal bekende instellingen van 
vroeger aan bod, zoals de universiteit (ja, ja, 
Harderwijk had een echte universiteit!) en het 
koloniaal werfdepot. 
Het museum geeft u een indruk van het leven 
in een interneringskamp voor Belgische 
soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Tevens proeft u de sfeer van een echte
ouderwetse kruidenierswinkel en van een
streekmarkt waar iedereen nog in 
klederdracht loopt. 
Voor liefhebbers van munten en penningen is 
er een unieke collectie van het voormalig
Provinciaal Munthuis. Ontdek het veelzij 

dige belang van de visserij voor Harderwijk 
en omgeving voor de afsluiting van de 
Zuiderzee. Daarbij ziet u hoe de mensen 
vroeger leefden en werkten. 
 
Tenslotte beschikt het Stadsmuseum 
Harderwijk, ook Veluws Museum genoemd, 
over een expositieruimte waar regelmatig 
wisseltentoonstellingen worden gehouden. 
Volgens aankondiging zal omstreeks april een 
expositie worden gehouden over Vreemde 
Verzamelingen. Dat is een van de 
tentoonstellingen van een aantal samenwer-
kende streekmusea onder de titel: `Opa, kijk 
wat ik vond op zolder'. En om het nog 
moeilijker te maken; deze titel is weer een 
onderdeel van een samenwerkingsverband 
met de naam: `Zuiderzeeballade'. 
 
Als bijlage van deze Cronyck de Geyn vindt 
u het dagprogramma voor 17 april en een 
intekenstrook. We hopen op veel deelnemers.
En mocht u vooraf nog eens willen kijken 
wat het Veluws Museum allemaal te bieden 
heeft en u willen verdiepen in de historie van 
Harderwijk; kijk op het internet op de site 
www.stadsmuseum-harderwijk.nl of bezoek 
via uw zoekmachine de Museumpagina. 
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MUSEUM WARSENHOECK BEKENT KLEUR 
 
Door Jonna Dommerholt 
 
Wie de laatste maanden Museum de Warsenhoeck bezocht, heeft ongetwijfeld gezien dat het 
interieur van het museum aan het veranderen is. De okergele kleur van balie en vitrines verdwijnt 
langzaamaan onder een laagje heldere, parelgrijze, verf die mooi past bij het kardinaalsrood 
van de tekstzuilen. De deuren van de ingang, ooit gebroken wit, zijn nu in dezelfde kleur rood 
geverfd, wat warm en welkom staat. 

Een aantal -ik mag wel zeggen- zeer actieve 
leden neemt de opknapbeurt voor hun 
rekening. Ook hebben ze de balie ver-
plaatst, zodat er meer ruimte ontstond bij de 
videohoek die eveneens een vernieuwing 
onderging. De theatheropstelling van de 
stoelen verdween en in de plaats kwam een 
leestafel met stoelen en een aantal tijd-
schriftenkasten met daarin de geschiedkun-
dige bladen waarop de Historische Kring 
geabonneerd is. In die nieuwe hoek kan men 
nu dus rustig lezen of video kijken. Wil de 
ene bezoeker kijken en de ander lezen, dan 
kan de laatste uitwijken naar de grote 
vergadertafel in het vrijgekomen 
middencarré van het museum. 
 
Genoemde veranderingen zijn onderdeel van 
een groter plan dat de Historische Kring 
Nieuwegein voor ogen staat en te maken 
heeft met de - wereldwijde - roeringen in de 
museale wereld, die al sinds het midden van 
de jaren negentig aan de gang is. Een van de 
oorzaken daarvan zijn de snelle 
maatschappelijke veranderingen, waarop 
aansluiting gezocht moet worden. In eerste 
instantie leek een totaal nieuw museaal 
beleid alleen noodzakelijk te zijn voor de 
grote gerenommeerde musea, zoals het 
Rijks- en het Stedelijk Museum in 
Amsterdam en bijvoorbeeld het 
Guggenheim Museum in Amerika. Al gauw 
bleek echter dat ook de kleinere, cul-
tuurhistorische musea met een lokale of 
regionale functie niet aan de vernieuwings-
drift kunnen ontkomen, willen ze in de toe-
komst bezoekers blijven trekken. Nu al 
hebben veel musea met permanente 

collecties te kampen met teruglopende 
bezoekersaantallen, alleen bij bijzondere, 
eenmalige exposities loop het storm. 
 
Waar ligt dat aan? Zijn musea niet meer 
van deze tijd? zoals Julian Spalding, voor-
malig museumdirecteur van negen musea in 
Glasgow, stelde in zijn boek `The Poetic
Museum'. (NRC/Handelsblad 1-12-2003). 
Een citaat: "Musea zijn achterhaalde insti-
tuten aan het worden. Ze gaan gewoon
door met het verzamelen van spullen die ze
altijd al verzamelden, maar ze gaan niet op
zoek naar nieuwe manieren om het
verhaal daarachter te vertellen. Daardoor
lopen de musea de aansluiting bij een
nieuw publiek -jongeren bijvoorbeeld en
allochtonen- mis. " 
Een mening die de Nederlandse musea her-
kennen. Vooral de cultuurhistorische musea 
zijn de komende jaren door de nieuwe 
cultuurtrends gedwongen zich te her-
definiëren op hun museale beleid. Dat wil 
zeggen keuzes maken, het oude (ten dele) 
behouden maar ook nieuwe wegen durven 
inslaan om de historie voor de bezoekers 
beleefbaar te maken, herinneringen op te 
roepen en te ontroeren. Musea moeten vol-
gens Spalding weer `paleizen vol verwon-
dering' worden. 
 
Onderzoekscijfers wijzen uit dat in Nederland 
maar weinig jongeren tussen de 15 en 25 jaar 
een museum bezoeken. Het aantal 
museumbezoekers tussen de 25 en 40 jaar 
blijft sinds de jaren zeventig stabiel. Alleen 
het aantal bezoekers van veertig jaar of ouder is 
sinds de jaren zeventig gestegen. 
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Hoe krijgen we in de toekomst de jongeren, 
de jong volwassenen en allochtonen in het 
museum? Zijn ze niet geïnteresseerd in het 
verleden of hebben ze er behoefte aan dat 
verleden op een andere wijze te beleven? De 
cultuurtrends wijzen daar wel op. Jongeren
willen meer dynamiek, meer activiteit, meer 
verhaal naast het voorwerp, meer 
(dwars)verbanden kunnen leggen tussen wat 
ze zien en wat ze al weten. Voor mensen van 
buitenlandse afkomst gaat dat ook op. Voor 
hen is het verhaal achter het beeld heel 
belangrijk om onze cultuur te leren 
kennen. 
 
Met deze kennis gewapend, beraadt ook de 
Historische Kring Nieuwegein zich al enige 
tijd over de toekomst van Museum de 
Warsenhoeck. Willen we ons museum 
instandhouden voor de lange termijn dan is 
een omslag in ons museale beleid nood-
zakelijk. 
Het bestuur en een speciaal daarvoor inge-
stelde werkgroep (Face-Lift), bestaande uit 
bestuursleden en diverse werkgroepenleden, 
hebben gedachten en ideeën geïnventariseerd 
en getoetst aan de nieuwe ont 

wikkelingen. Het resultaat is een - voorlo-
pig, flexibel, plan dat tussen 2004 en 2008 
zijn beslag moet krijgen, maar nog nadere 
uitwerking vergt en gaande de rit bijgesteld 
kan worden. Veel vragen komen daarbij 
aan de orde, zoals: Hoe gaan we om met de 
bestaande collectie? Hoe presenteren we die 
volgens de nieuwe trends aan de bezoekers? 
En hoe kunnen we meer dynamiek en 
activiteit in ons tentoonstellingsbeleid 
brengen, zodat we ook jongeren binnen 
krijgen? 
Voorwaar, geen gemakkelijke vragen om te 
beantwoorden, maar wel interessant en 
uitdagend. 
Mocht u leuke of interessante ideeën hebben 
voor speciale exposities of activiteiten, geef 
ze ons door. Wij houden u via de Cronyck 
de Geyn van onze plannen op de hoogte. 
Laten wij als leden van de Historische Kring 
Nieuwegein er naar streven dat Museum de 
Warsenhoeck zomer een `paleis van verwon-
dering' maar dan toch wel een `historische 
boerderij van verwondering' wordt. 

Piet van der Straten bekijkt de frisser ogende balie en expositiekasten bij de entree van Museum
Warsenhoeck. 
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AAN DE LEDEN EN DONATEURS
VAN DE HISTORISCHE KRING NIEUWEGEIN 

Het bestuur van dc Historische Kring Nieuwegein nodigt u uit voor de 

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING, 
Die op maandag 15 maart 2004 vanaf 20.00 uur zal worden gehouden in het 

Kerkelijk Centrum De Bron Buizerdlaan 1 Nieuwegein. 

A g e n d a  

1 Opening. 

2 Vaststellen van de notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 
10 maart 2003. 

3 Ingekomen stukken te behandelen op deze vergadering. 

4 jaarverslag van de penningmeester. 

5 Jaarverslag van de secretaris en van de werkgroepen. 

6 Verslag van de Kascontrole Commissie, de heren L. Lankhorst en P. Keller' 

7 Benoeming van een nieuw lid voor de Kascontrole Commissie in de plaats van de heer 
P Keller 

8 Bestuursverkiezing. 

Dit jaar zijn statutair aftredend bestuursleden E Martens en A.van-Ingen. Zij stellen ' 
zich herkiesbaar. 

Een eventuele voordracht voor een nieuw bestuurslid moet , gesteund door tenmin 

ste 10 leden, voor de aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend. 9 

Vaststellen van de contributie en minimum donaties 2003. 10 Rondvraag. 

11 Sluiting. 

De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen drie weken voor de 

aanvang van de vergadering ter inzage in het Museum Warsenhoeck. 

Na afloop van de vergadering zal door de heren W. Wynia en E. Graafstal van de ROB 
Utrecht een lezing met Power- Point presentatie worden gegeven over Romeinse opgra-
vingen in Leidsche Rijn. 



 
VOOR U GELEZEN IN  

HET UTRECHTS KATHOLIEK DAGBLAD VAN 31 DECEMBER 1953.  
Overgenomen uit de bundel "Jutphaas in het nieuws 1953 - 1955 door J. Schut. 

 
Onderstaand artikel handelt over de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1954, waarbij 

Jutfase wijken als Hoograven en wat nu het Kanaleneiland is, bij de stad Utrecht werden 
ingedeeld. 
 

GEMEENTERAAD JUTPHAAS: AVOND VOL WEEMOED 
WIJ WORDEN OPGENOMEN IN DE MASSA VAN DE GROTE STAD; 

STROOM VAN GOEDE VOORNEMENS EN BESTE WENSEN. 
 
JUTPHAAS,- Dit was de laatste vergadering van de gemeenteraad van Jutphaas in zijn oude 
samenstelling. De Hoogravenaars waren voor de laatste maal present. De krantenman staat 
voor de moeilijke taak van deze vergadering verslag te geven. Er waren reeksen van goede 
wensen en woorden van dank, er waren herinneringen en herhalingen, want er werd weer, 
zoals dat in het oude verslaggeversj argon heet: "Gras voor de voeten van de vorige sprekers 
weggemaaid." Er waren herinneringen die nu eenmaal niet voor publiciteit geschikt zijn. Men 
kan nu eenmaal niet alles in de krant zetten, nietwaar? Het was in ieder geval een avond vol 
weemoed, en in de Jutfase raadszaal hing de gespannen sfeer van een-afscheid-voor-immer. 

 
Gedane zaken nemen geen keer. Men kan de tijd niet terugzetten. Jutphaas wordt een kleine 
gemeente en Utrecht, wel, dat wordt Groot-Utrecht. Als de krantenman vrijdagmorgen 
ontwaakt, is hij tot Utrechter gebombardeerd. De politiek is een hard bedrijf en met persoonlijke 
wensen wordt geen rekening gehouden. De raadsvergadering van Woensdagavond had iets 
weemoedigs en smartelijks, al had men er een plechtig cachet aan gegeven. Langs de muren 
zaten de genodigden, onder wie de echtgenote van de burgemeester, mevrouw Hamers, en de 
echtgenoten van de raadsleden. Er waren nog andere genodigden en op de publieke tribune viel 
een levendige belangstelling te constateren. De "perstafel" van de krantenman was verdwenen, 
"omdat er toch niets te schrijven viel", zo had een ambtenaar geoordeeld. Dus zat de krantenman 
met zijn papier op zijn knieën, zijn schaarse notities bijeenverzamelend. 
Verschillende heren waren in plechtig zwart en de gemeentebode had zich versierd met de ken-
merken van zijn waardigheid. 
Allereerst werden de weinige agendapunten in recordtempo afgehandeld en toen kwam het 
moment van het grote afscheid. Burgemeester Hamers heeft ditmaal staande gesproken.
Achtentwintigeneenhalf jaar was hij burgemeester van jutphaas. Voor hem persoonlijk was het 
dus een zeer bijzondere dag. Hij haalde herinneringen op aan de dagen toen hij als jong 
burgemeester met jutphaas kennismaakte. Dat was in 1925. Hoograven was toen nog geen 
bloeiende woonwijk. Het was nog voornamelijk weiland, moeras en water. Bij Rotsoord was 
een overhaalbootje en in de omgeving stond een bord met: "Hier zet men thee en over". Langs de 
Kanaalweg zijn verschillende industrieën gekomen. Hoograven werd een goede woongelegenheid 
en er kwamen betere verbindingen, o.a. de Julianabrug. Hoograven is een wijk geworden, die er 
zijn mag, met kerken en scholen. Er is gedaan wat gedaan kon worden. De uitbreidingsplannen 
zijn goed en liggen klaar. Dat jutphaas niets voor Hoograven heeft gedaan is een grievende 
uitdrukking. 
Spreker bracht de raadsleden dank voor hetgeen zij voor jutphaas hebben gedaan. Wij hebben voor 
jutphaas veel kunnen bereiken. 
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De W.A. Vultostraat in Hoograven. Op 1 januari 1954, nu vijftig jaar geleden, ging deze zuidelijk
ste wijk van Jutphaas bij een gemeentelijke herindeling over in Utrechtse handen. Verscheidene stra

ten in Hoograven zijn vernoemd naar Jut fase notabelen (burgemeester, wethouders enz.), zoals ook
de Hooft Graaflandstraat en de Constant Erzeijstraat.

 
In het bijzonder dankte de burgemeester de wethouders Peters en Sixma. Zij stonden altijd klaar en
kunnen met trots op hun werk terugzien. Tenslotte sprak de burgemeester woorden van dank aan de
ambtenaren. Hij sloot zijn rede, met de wens uit te spreken, dat Gods zegen op allen moge rusten. 
 
De krantenman staat voor de harde noodzaak, zijn notities te laten verwaaien in de stormwind van
de geschiedenis. Latere geslachten zullen de notulen van de raadsvergaderingen van jutphaas
moeten raadplegen, als zij willen weten, welke voortreffelijke woorden op Woensdagavond, 30
december 1953 in de Jutfase raadszaal zijn gesproken. Zeer in het kort vermeldt de krantenman, wat
er verder is gebeurd en gezegd. De heer Schneiders (KVP) constateerde, dat wij thans genoodzaakt
zijn heen te gaan, opgenomen als wij worden in de massa van de grote stad. Het waren woorden, als
uit het hart van de krantenman gegrepen. Wij moeten ons schikken in het onwaarschijnlijke, aldus
de heer Schneiders. Utrecht kan thans de woningbouw in Hoograven voortzetten. Hij hoopte dat
Utrecht zo spoedig mogelijk verbetering zal brengen in de situatie van de brugverbinding met
Hoograven. Wij hebben steeds getracht alles te doen in het belang van jutphaas. Spreker eindigde
zijn speech met dank te brengen aan God en met zijn beste wensen uit te spreken voor de kleine,
doch levenskrachtige gemeente jutphaas. 
 
Mevrouw Donia-Brugman sprak namens de PvdA. Zij had haar toespraak keurig getikt en de notulist
van de gemeenteraad kreeg even een adempauze. Zij dankte o.a. voor de prettige samenwerking met
de andere raadsfracties en de krantenman werd even op een charmante wijze in het zonnetje gezet,
omdat deze, althans volgens haar, de raadsvergaderingen 
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ten koste van het eigenlijke verslag had "aangekleed". De krantenman bloosde. 
 
De heer Van Dijk, sprekende namens de Prot. Chr. raadsfractie, typeerde zichzelf als een "anti-
annexionist bij uitnemendheid" en het speet hem dat de zaak zo afgelopen was. Zo eerlijk 
mogelijk hebben wij de belangen van jutphaas behartigd. Er was steeds een geest van goede 
samenwerking. De discussies stonden op een hoog peil en met een compliment in de richting van 
mevr. Donia drukte hij er zijn spijt over uit, dat in de nieuwe raad geen dame zitting heeft. 
 
Wethouder Peters haalde herinneringen op uit de tijd van zijn wethouderschap en sprak woorden 
van waardering. Wethouder Sixma noemde de politiek een samenspel van krachten in het 
algemeen belang, een samenspel, dat in jutphaas goed gespeeld is. Tenslotte heeft de voorzitter 
een woord van dank gezegd voor de goede wensen. De "entourage" van de raadsverslagen van de 
krantenman kreeg van de voorzitter een fleurig verfje en toen volgde de sluiting van deze wat 
weemoedige afscheidsavond. 
 
Hierna was er een gezellig samenzijn van raadsleden en genodigden in een der zalen van het 
gemeentehuis. Maar hoe gezellig het daar was, kan de krantenman niet vertellen. Afstand 
moet er wezen, nietwaar? En niet overal heeft "de pers" toegang. Er zal wel een feestelijke 
stemming zijn geweest in de opgesierde zaal van de afdeling financiën van het gemeentehuis, 
maar buiten hing de stilte van het kerkhof, loodzwaar. Een jaar liep teneinde, de doden keren 
niet terug en jutphaas zakt weg achter de einder van de belangstelling van de krantenman. 
Adieu ...............  
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Herhaling artikel uit Cronyck de Geyn d.d. april 1980. 

`PAULUS BRENGEN': EEN VERDWENEN VOLKSGEBRUIK 

Door A. van Dort 

In het jaarboekje 'Nifterlake' 1932 beschrijft 
A.E. Rientjes te Maarssen (kapelaan te 
jutphaas van 1906 - 1911) een oud 
volksgebruik, namelijk `Paulus brengen'. 
Ongeveer 50 à 60 jaar geleden was het op de 
Stichtse dorpen van het Nederkwartier, 
vooral onder de boerenbevolking, gewoonte 
om `Paulus te brengen'. Dit gebruik was 
verbonden met de 25e januari: de gedenkdag 
van St. Paulus-bekering. Voor zover na te 
gaan bestond dit gebruik in  Jutphaas,
 Harmelen, Zuilen, Maarssenbroek, 
Maarssen en waarschijnlijk in nog meer 
plaatsen in het westen of noord-westen van 
de provincie Utrecht. Op 25 januari werd er 
een pop gemaakt van stro, die met oude 
lappen of doeken werd omwonden of - 
eenvoudiger - een stok met een paar lappen 
erom heen, welke Paulus moest voorstellen. 
De bedoeling was om deze pop droog (in 
andermans huis) bij het haardvuur te 
brengen of in de 

hoek van de kamer te zetten. Gewoonlijk 
waren het goede buren of vrienden die dit 
probeerden, want wanneer het lukte, moest 
de vrouw des huizes pannenkoeken bakken 
en een feestje verzorgen. Het was vaak een 
heel werk om de pop droog binnen te krijgen, 
want de bewoners waren op hun hoede. 
Iedereen die er van verdacht werd een 
Paulus onder zijn kleding te hebben, werd 
natgegooid. Waarom het gebruik uit de 
wereld is geraakt is niet bekend. Ten tijde 
van Rientjes waren er nog enkele oude 
mensen die het zich konden herinneren. Ook 
in een Tilburgse avondkrant wordt vermeld 
dat men een strooien Paulus bij de haard 
plaatste, terwijl de huisvrouw koeken bakte. 
Wanneer het goed weer was, gooide zij een 
pan boter over hem heen of sloeg hem met 
een beboterde koek in het gezicht. Was het 
weer slecht, dan gooide zij hem in het vuur. 

 
20



 
OVERZICHT AANTALLEN

DEELNEMERS/BEZOEKERS EVENEMENTEN 
HISTORISCHE KRING NIEUWEGEIN IN 2003. 

(inclusief één evenement waarover in 2002 niet is gerapporteerd) 

22-12-2002 Kerst Kunst en Kado Markt in het Museum 220
24-01-2003 Diamiddag Prot. Chr. Ouderenbond 37
10-02-2003 Lezing Boerderijen 30
02-03-2003 Opening expositie Iris Creutzburg 49
10-03-2003 Jaarvergadering 26
10-03-2003 Diaavond Buurthuis Vreeswijk 35
11/13-03-2003 Leerproject Basisschool De Veldrakker 120
februari/mrt Project Kunst Centraal leerlingen 1.800
 begeleiders 70
12-04-2003 Dagexcursie Ammerzoden 93
07-09-2003 Opening expositie De Boer op.. 70
14-09-2003 Opening expositie Orient 107
13/14-09-2003 Monumentenweekend 248
20-09-2003 Stadswandeling Utrecht 42
19-10-2003 Open Dag expositie FOM 430
20-10-2003 Diaavond De Bron 76
30-10-2003 Ontvangst Rabo Projectenfonds 30
23-11-2003 Opening expositie De 10 van Nieuwegein 115
24-11-2003 Lezing Pieter 't Hart 12

TOTAAL 3.610 
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 GRATIS NAAR MUSEUM OP 17 EN 18 APRIL 
 

Op zaterdag 17 en zondag 18 april is het Nationaal Museumweekend. Op die beide dagen is 
ons Museum Warsenhoeck gratis voor iedereen toegankelijk. Een mooie gelegenheid om wat 
langer stil te staan bij al het moois in ons museum. En een goed moment om enkele 
bijzondere tentoonstellingen in Warsenhoeck te bekijken. Dat geldt voor de Oudheidskamer, 
de expositie `De Boer op... boerderijen in Nieuwegein', en de tentoonstelling ter gelegenheid 
van het 25-jarig jubileum van de Historische Kring Nieuwegein, waarbij onze eigen historie 
wordt getoond. Op de hooizolder tenslotte een expositie van hedendaagse kunst van de 
hand van de Nieuwegeinse kunstenaars Niny Zitman en Jan Thomas. Zij laten schilderijen in 
houtskool, pastelkrijt en acrylverf, en beelden in hardsteen en marmer zien. Het museum is 
op beide dagen geopend van 14.00 tot 17.00 uur. 

 
Om bezoekers al dat fraais te tonen, zijn suppoosten onontbeerlijk. Cees v .d. Mark, co~r-
dinator Museumbeheer, zit te springen om wat extra krachten. Wie eens gastheer/gastvrouw 
in Museum Warsenhoeck wil zijn - en tijdens het Nationaal Museumweekend zitten we erom 
te springen - kan contact opnemen met Cees: Tel. 6032121. 
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TOESTANDEN BIJ OUDEGEIN, RIJNHUIZEN EN WIPWATERMOLEN 
 
In dit aprilnummer speciale aandacht voor twee landgoederen/kastelen in Nieuwegein. Plekken in 
onze gemeente met een rijke historie. Twee gastschrijvers belichten boeiende episodes of zo u 
wilt `hoogtepunten' uit het wat jongere verleden. Gebeurtenissen uit de twintigste eeuw. 
Daar is allereerst de vondst van een raadselachtig object uit de Tweede Wereldoorlog in het 
park/kasteel Rijnhuizen. Vorig jaar kwam een levensgevaarlijk projectiel tevoorschijn. En de 
verkoop van een groot deel van de grond van het landgoed/kasteel Oudegein aan de gemeente 
Nieuwegein wordt in dit nummer van Cronyck de Geyn in herinnering gebracht. Eigenaar 
jonkheer De Geer wilde in de jaren zeventig van de vorige eeuw wel meewerken aan de vorming 
van de Utrechtse satellietstad, maar daar moest heel wat tegenoverstaan. De jonkheer kende het 
klappen van de zweep. Hij was niet voor niets zeventien jaar burgemeester van Vreeswijk geweest 
en gedeputeerde van de provincie Utrecht. Van de verkoop kon De Geer onder meer het kasteel 
grondig laten restaureren. Hoe anders is het met de wipwatermolen in jutphaas gelopen. In die 
jaren stond de molen weg te rotten. De toenmalige correspondent van het katholieke dagblad Het 
Centrum meldde in 1967, dat er opdracht was gegeven voor een restauratieplan van de molen. 
Het einde van dat herstelplan is nu - 37 jaar later - nog steeds niet in zicht... 
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Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Historische Kring Nieuwegein vroegen we aan 
plaatsgenoot Ad van Liempt, over welk bijzonder aspect van zijn woonplaats hij zijn licht wilde 
laten schijnen. Hij koos voor de onderhandelingen, die de eigenaar van het landgoed en kasteel 
Oudegein, jonkheer L. E. (Eddy) de Geer van Oudegein, in de jaren zeventig voerde over de 
verkoop van een deel van zijn grond aan de nieuwe gemeente Nieuwegein. 
Van Liempt (54) weet waarover hij praat/schrijft. Hij was in die periode journalist van het 
Utrechts Nieuwsblad. In die hoedanigheid portretteerde hij onder meer jonkheer de Geer in zijn 
krant. Sinds enkele jaren is hij bedenker en eindredacteur van `Andere Tijden', het 
geschiedenisprogramma op de Nederlandse televisie. (dinsdags Nederland 3, 20.55 uur). Het 
veelgeroemde programma over de huidige historie (20e eeuw) werd enkele jaren geleden 
onderscheiden met de Nipkowschijf. Van Liempt groef in zijn geheugen, dook in het 
krantenverleden en raadpleegde de archieven van de gemeente Nieuwegein. Zijn bevindingen 
geven een onthullend beeld van de onderhandelingen van een slimme en moeilijke 
onderhandelaar - Jonkeer De Geer - die heel veel van zijn wensen binnenhaalde. Met als 
`tegenstanders' gerneentebestuurders, die onder invloed van de tijdsdruk en min o f meer met de 
rug tegen de muur de eigenaar van Oudegein tegemoetkwamen. 
 
Hoe Nieuwegein de beschikking kreeg over 160 hectaregrond 
 
ONDERHANDELINGEN MET JONKHEER DE GEER 
OVER OUDEGEIN IN TIJDSKLEM 

In ieder geval zat De Geer van Oudegein dicht 
bij het vuur. Hij was een van de allereersten 
die wisten wat er ten zuiden van Utrecht voor 
stedenbouwkundige ontwikkelingen op 
komst waren. De Geer werd namelijk in 1946 
benoemd tot burgemeester van Vreeswijk, en 
dat bleef hij tot 1963. Daarna werd hij 
gedeputeerde van de provincie Utrecht, tot 
1972. In die hoedanigheid was hij natuurlijk 
ook beroepsmatig nauw betrokken bij het 
plan de Utrechtse "overbevolking" onder te 
brengen in een nieuwe stad. Hij wist in 1977 
nog precies te vertellen hoe hij - het moet 
begin jaren zestig geweest zijn - voor het eerst 
van de plannen had gehoord. „Ik weet het nog 
goed, burgemeester De Smeth van jutphaas en 
ik hadden een gesprek met de directeur van 
het Economisch Technologisch Instituut 
Utrecht, de heer Benoist. Die legde ons uit dat 
het nodig was jutphaas en Vreeswijk samen 
uit te bouwen tot een satellietstad van 
Utrecht dat zijn overbevolking kwijt moest. 
Toen Benoist weg was zeiden De Smeth en ik 
tegen elkaar: `Dit is een ramp'. 

Het heeft wel iets van een sprookje: een 23-
jarige student rechten krijgt in 1930 een 
opmerkelijke brief, die zijn leven grondig
verandert. De student is Lodewijk Eduard
("Eddy") de Geer van Oudegein. De brief 
bevat de mededeling dat hij van een tante, die 
hij nauwelijks kende, een bijzondere erfenis te
verwachten heeft: het zeventiendeeeuwse 
kasteeltje Oudegein, met bijgebouwen en met 
een bijna onafzienbare hoeveelheid land 
eromheen. De erfenis bevatte ook nog een 
bijzondere bepaling, een opdracht eigenlijk: de 
verraste erfgenaam kreeg de opdracht het
bezit in de familie te houden. 
 
Dat is jonkheer De Geer van Oudegein maar 
gedeeltelijk gelukt: op zijn grond wonen 
inmiddels tienduizenden Nieuwegeiners.
Maar het kasteeltje staat er nog, er ligt een
prachtig park omheen en dat is allemaal nog
in het bezit van de familie. Gemakkelijk is 
dat allemaal niet gegaan, zo heeft de 
jonkheer openlijk gezegd, toen hij zich in 
maart 1977 door het Utrechts Nieuwsblad
liet interviewen. 
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Nieuwegein - en het zou vast nog veel langer 
hebben geduurd als er op het laatst niet sprake 
was geweest van een meedogenloze tijdsklem. 
Een prozaïsch onderhandelingsgevecht voor een 
historische plek. Echt historisch, want kasteel 
Oudegein is in de eerste helft van de 
zeventiende eeuw gebouwd op de 
fundamenten van een gevechtstoren die de stad 
Utrecht op die plek al in de twaalfde eeuw 
heeft laten neerzetten. Het kasteel is in midden 
jaren zeventig van de vorige eeuw uiterlijk 
grondig gerenoveerd - van het geld dat 
eigenaar De Geer kreeg uit de verkoop van een 
groot deel van zijn grond. 

Ik voelde er helemaal niets voor. Als burge-
meester van Vreeswijk, omdat ik vond dat het 
beter voor Vreeswijk was om een klein 
rustig dorp te blijven. Maar ook als eigenaar
van Oudegein, want ik begreep wel dat de 
agrarische sfeer ervan verloren zou gaan.
Uiteindelijk hebben we ons door Benoist laten 
overtuigen." 

Maar het is overdreven te zeggen dat de 
overdracht van de grond zonder slag of stoot is 
verlopen. Het heeft meer dan drie jaar
geduurd voor De Geer zijn bezit ter beschik-
king had gesteld voor de uitbreiding van 

Ridderhofstad Oude Gein in 1732. Naar een lithografie van P. W. van de Wever (1843). 

Onteigeningsdeskundige 
Het is 17 maart 1970. In het oude gemeen-
tehuis van jutphaas zit burgemeester Th.
Baron De Smeth van die gemeente in een
vergadering met zijn collega van Vreeswijk,
de waarnemend burgemeester Pellikaan.
Voor jutphaas is verder wethouder Swaan
aanwezig, voor Vreeswijk de wethouders Van
Eck en Van Heiningen. 

Aan de orde is de naderende aanleg van de 
provinciale weg S15 die straks, als 
Jutphaas en Vreeswijk één gemeente zijn 
geworden, dwars door het gebied zal 
lopen om de kernen met elkaar te verbin-
den. Er moet ook hoogwaardig openbaar 
(rail)vervoer langs die weg komen. De 
provincie wil zo snel mogelijk met de aanleg 
beginnen, er moet dus een tracé wor- 
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Taxatie 
Gerbranda heeft voor zijn opdrachtgever ook 
al een taxatie gemaakt. De hele aankoop zal 
volgens hem op 5,5 miljoen gulden 
neerkomen. Voor de grond met een 
woningbouwbestemming 3,50 gulden, voor 
de weg 3 gulden en voor het park 2,75 per 
vierkante meter. Deze prijzen gelden volgens 
rentmeester Gerbranda als de toekomstige 
gemeente Nieuwegein zou besluiten alles in 
één keer te kopen en te betalen. Zou er een 
contract komen dat voorziet in gefaseerde 
aankoop, dus in drie tranches, respectievelijk 
in 1971, 1975 en 1977, dan zal de prijs een 
stuk hoger liggen - Gerbranda taxeert dat er 
dan 6,5 miljoen gulden over tafel moet. 
 
In februari 1971 schrijven de gemeente-
besturen van jutphaas en Vreeswijk, die dan 
nog maar een paar maanden van de 
vorming van Nieuwegein afzitten, een 
brief aan De Geer van Oudegein waarin ze 
hem verzoeken "in onderhandeling te 
treden". En dat niet alleen, de gemeente-
besturen hebben haast, ze doen direct al een 
bod van fl. 2,50 per vierkante meter. De 
noodzaak te gaan praten is urgent geworden, 
schrijven ze, omdat de provincie haast heeft 
met de aanleg van de S15. Dat zal voor 
gedeputeerde De Geer nauwelijks een 
verrassing zijn. Hij antwoordt op 19 
februari 1971, nogal koel. Hij is bereid de 
beide colleges van b. en w. bij hem thuis te 
ontvangen om wat te praten, maar hij zal 
zelf niet onderhandelen, daar zal hij een 
vertegenwoordiger voor aanwijzen. Verder 
moeten de heren weten dat hij niet van plan 
is het hele landgoed te verkopen, hij wil het 
kasteel, enige gebouwen en een flink stuk 
grond eromheen voor zichzelf bewaren. En 
over de prijs die de gemeentebesturen 
hadden genoemd schrijft De Geer, 
professioneel: „Dit bedrag zal door mij niet 
als uitgangspunt aan mijn onderhandelaar 
worden meegegeven." 

den vastgesteld. De heren zitten over kaarten 
gebogen. Ze zien ook wel in dat er één ding 
vaststaat: die weg gaat dwars door landgoed 
Oudegein, eigendom van de vroegere 
burgemeester van Vreeswijk De Geer, die op 
dat moment gedeputeerde is in het Utrechts
provinciebestuur. De beide colleges van
burgemeester en wethouders zijn het erover
eens dat ze een specialist moeten inhuren
om de onderhandelingen voor te bereiden.
Hun keus valt op ir. P. Gerbranda uit Utrecht, 
die blijkens zijn briefpapier "rentmeester en 
onteigeningsdeskundige" is. Hij moet eens
nagaan wat het de gemeente gaat kosten
om kasteel Oudegein en alle grond
eromheen over te nemen van De Geer. En hij 
moet dat in stilte doen, hij mag nog geen
contact opnemen met de grondeigenaar, dat
zal in een latere fase gebeuren. 
Gerbranda neemt er de tijd voor, pas na een 
paar ongeduldige briefjes uit jutphaas komt 
hij eind december met zijn rapport. Hij is 
vooral met de duimstok en de rekenmachine 
in de weer geweest. In totaal is er sprake van 
de koop van 167 hectare grond, 61 in 
jutphaas en 106 in Vreeswijk. In het 
voorontwerp structuurplan is de toekomstige 
bestemming van de grond al vastgelegd. Op 
de noordelijke punt, ongeveer 20 ha, zal 
straks het Nieuwegeinse stadscentrum 
verrijzen. Het oostelijk deel van de grond, 
69 ha groot, is bedoeld voor woningbouw - 
daar zal straks de wijk Doorslag op worden 
gebouwd. Het westelijk deel krijgt de 
bestemming stadspark - tegenwoordig 
bekend als Parkhout - van 71 ha groot. En 
dan vreet de toekomstige S15, inclusief de 
baan voor het railvervoer (er wordt dan nog 
serieus aan een trein gedacht), de laatste 13 
ha op. Gerbranda maakt voor de volledigheid 
ook nog melding van de plannen van de rijks-
overheid, die inhouden dat er van oost naar 
west, dwars door het park, nog een snelweg 
moet komen, de A 24. Pas veel later zal het 
rijk dit inmiddels totaal vergeten plan laten 
varen. 
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Familieberaad 
Over het gesprek tussen De Geer en de
vertegenwoordigers van Jutphaas en
Vreeswijk zijn geen aantekeningen bewaard
gebleven. Maar De Geer heeft op 1 mei 1971
wel een brief geschreven, ter aanvulling op
het gesprek. Daarin schrijft hij dat hij alleen 
wil praten over verkoop van een deel van de
grond. Het kasteel en zeven hectare grond
eromheen wil hij houden. Dat standpunt is de
uitkomst van familieberaad. De Geer heeft
zijn vrouw en hun vijf kinderen betrokken bij 
de bepaling van zijn standpunt. Hij had ruim
veertig jaar eerder het kasteel en de grond
geërfd met de 

Jonkheer Lodewijk Eduard de Geer van
Oudegein vond het samen uitbouwen van

Jutphaas en Vreeswijk tot een satellietstad
van

Utrecht een ramp. Als burgemeester van
Vreeswijk vond hij, dat het `voor Vreeswijk

beter was een klein dorp te blijven'. Maar ook
als eigenaar van Oudegein was hij er tegen

'want ik begreep wel dat de agrarische sfeer
l '

opdracht het voor het nageslacht te bewaren. 
Hij hoopt nu die morele plicht gedeeltelijk te 
kunnen vervullen door het kasteel met zeven 
hectare te behouden. Met de opbrengst van de 
rest hoopt hij het voortbestaan van het kasteel 
voor lange tijd veilig te stellen. 
Maar De Geer stelt meer eisen in zijn brief 
aan de gemeentebesturen. Hij heeft bezwaar 
tegen het tracé van de S15, de weg is veel te 
dicht langs het kasteel getekend. Dat zal te 
veel geluidshinder opleveren, dus dat moet 
anders. De Geer schrijft: „Het vinden van een 
oplossing daarvan zal in de onderhandelingen 
worden betrokken." Verder wil De Geer dat er 
een landschapsarchitect wordt aangetrokken 
die het toekomstige park laat aansluiten op de 
inrichting van zijn eigen gebied - daar moet 
serieus overleg over komen. Verder komt hij 
met een bijzondere eis: hij wil de zekerheid 
dat er later op het terrein rond het kasteel vier 
huizen gebouwd mogen worden voor zijn 
kinderen. Ook dat is onderdeel van het 
familieplan: niet alle kinderen weten al of ze 
later op dit bijzondere plekje willen wonen, 
vandaar dat De Geer om medewerking van de 
gemeentebesturen vraagt. 
 
Tenslotte heeft hij nog een verrassing in petto. 
Hij wil dat de gemeenten Jutphaas en 
Vreeswijk voor 15 juni verklaren dat "voor de 
door mij genoemde onderwerpen in de 
onderhandelingen redelijke oplossingen 
moeten worden gevonden." Op zich wel 
komisch, want twee weken na die datum 
worden beide gemeenten opgeheven en 
ontstaat Nieuwegein. Maar het is toch geen 
loze kreet, want, zo schrijft De Geer: „Mij is 
gebleken dat ook van andere zijde dan van uw 
gemeenten belangstelling bestaat voor 
aankoop van het landgoed Oudegein dan wel 
van tot dit landgoed behorende gronden." 
Daar zullen de burgemeesters van Jutphaas en 
Vreeswijk toch wel even van opgekeken 
hebben. Zouden er bouwondernemingen, 



 
of zelfs speculanten tussenbeide zijn gekomen? 
En zou De Geer van Oudegein, de 
gedeputeerde van de provincie Utrecht, 
daarmee in zee kunnen gaan? Uit het vervolg 
van de dossiers wordt wel duidelijk wat er 
aan de hand is. De andere gegadigde is Persil, 
de eigenaar van de Henkelfabriek, die midden 
in het toekomstige Nieuwegein staat, en die 
graag wil uitbreiden en daarom van De Geer 
grond wil kopen. Maar Jutphaas heeft geen 
zin in een groeiende zeepfabriek in het 
toekomstige hart van de groeikern, en zal er 
dus alles aan doen om deze transactie tegen
te gaan. 
 
Op 27 mei komt De Geers brief ter sprake in 
de gecombineerde b. en w.-vergadering van 
Jutphaas en Vreeswijk. Daar is de stemming
inmiddels iets grimmiger geworden. Van een 
verklaring dat voor alle door De Geer opge-
worpen vragen een oplossing moet worden
gevonden is geen sprake - daar gaan Jutphaas 
en Vreeswijk niet eens op in. Ze kiezen voor
een ramkoers. „Overwogen wordt om
bestuurlijk die middelen aan te grijpen welke
ter beschikking staan om het landgoed in 
eigendom te verkrijgen. Dit betekent dat aan
de provincie zal moeten worden verzocht de 
onteigening te bevorderen; ondertussen zullen
de onderhandelingen doorgang moeten
vinden." Let wel: een verzoek aan de provincie 
om haar eigen gedeputeerde te gaan onteigenen.
Het mes staat trillend in de 
onderhandelingstafel. 
 
Het is het laatste wapenfeit dat van Jutphaas 
en Vreeswijk te noteren valt. Op 1 juli gaan ze 
op in Nieuwegein, dat een nieuwe 
burgemeester krijgt (de gedreven 
gemeentesecretaris van Zoetermeer F. 
Hermsen) en een nieuwe gemeenteraad. Op 3 
juli schrijft De Geer aan zijn nieuwe
gesprekspartner dat hij bang is voor stagnatie. 
Omdat er geen uitspraak is gedaan over de 
kwesties die hij van belang vond, wil hij een
spoedgesprek "nu de beide ambtsdragers
die deze moeilijkheden althans konden
kennen, zijn vertrokken." 

Dat gesprek komt er, de lucht wordt enigs-
zins geklaard en er komen onderhandelingen 
op gang. Vlug gaat dat allemaal niet. 
 
Bepaald ontevreden 
In het dossier over de onderhandelingen is hier 
en daar een tussenstand te vinden, als ir. 
Gerbranda, die inmiddels namens de 
gemeente onderhandelt, rapporteert. 
Ingewikkeld in het hele proces is bovendien 
dat de onderhandelaar van De Geer liet niet 
altijd helemaal eens is met zijn opdrachtgever. 
In april 1972 zitten beide partijen bijzonder 
dicht bij elkaar, qua prijs, maar dan blijkt 
De Geer "bepaald ontevreden" met de prijs 
die zijn onderhandelaar heeft gevraagd. De 
Geer wil dan vier hectare apart aan de Persil 
verkopen en hij denkt daar wel 20 gulden per 
vierkante meter voor te krijgen. Als de 
gemeente Nieuwegein daartegen is, moest ze 
zelf ook maar 20 gulden per meter betalen 
voor dat stuk grond. De gesprekken gaan 
verder en op 28 oktober 1972 ligt er een 
akkoord voor een koopsom van 6,3 miljoen 
gulden. De Geer vindt het bedrag veel te laag 
maar hij wil geen verdere stagnatie en slikt 
de tegenvaller. Maar hij stelt in een brief aan 
zijn onderhandelaar wel een groot aantal 
aanvullende eisen. Hij wil dat er om zijn 
stuk land brede sloten worden gegraven 
waarvan het beheer geheel voor rekening 
van de gemeente Nieuwegein komt. Hij wil 
de toegang tot het landgoed zoveel mogelijk 
beperken. Hij wil een breder hek, hij wil dat 
stenen palen verplaatst worden, hij wil 
maatregelen tegen geluidshinder van de weg, 
en hij wil nog steeds het recht vier huizen op 
zijn grond te bouwen. Over dat laatste heeft 
hij inmiddels begrepen dat burgemeester en 
wethouders niet zomaar bouwvergunningen 
kunnen uitdelen, daarover besluit 
uiteindelijk de gemeenteraad en hebben ook 
Gedeputeerde Staten nog iets te zeggen. Hij 
wil nu een intentieverklaring van 
burgemeester en wethouders van 
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Nieuwegein dat ze er alles aan zullen doen
om te bevorderen dat die bouwvergunningen
verstrekt zullen worden. 
Kort daarna, in december 1972, gaat er een
uitvoerige brief van De Geer over al deze
kwesties naar de gemeente. En er komt nog
wat bij: de belangrijkste pachter van de
weidegrond van De Geer, boer Noordhoek,
heeft laatst bezoek gehad van wethouder
Swaan en een van de topambtenaren en die
hebben zich laten ontvallen dat het laatste
weideseizoen er nu wel voor hem opzat.
Daarop is boer Noordhoek zwaar in de stress
geschoten. De Geer neemt het nu voor hem
op - het is nog altijd zijn grond, dus zonder
zijn toestemming kan de gemeente de
pachters niet wegsturen. Niettemin wenst
hij de leden van het college van Nieuwegein
"een gezegend kerstfeest benevens een
voorspoedig en gelukkig 1973." 

Tijdnood 
Het moet het jaar van de waarheid worden. 
De gemeente raakt in tijdnood, want de 
provincie wil binnen enkele maanden met 
de aanleg van de S15 beginnen en dan moet 
de grond beschikbaar zijn. En dat niet alleen, 
er is een contract met een wegenbouwer 
gesloten. Als die niet op 1 mei 1973 kan 
beginnen, zal die de geleden schade bij de 
provincie gaan claimen. En dat is het laatste 
wat de jonge gemeente Nieuwegein kan 
gebruiken. Al op 4 januari gaat er daarom een 
brief van Nieuwegein naar De Geer. Met de 
constatering dat hij in zijn laatste brief 
nieuwe eisen heeft gesteld die voor de 
gemeente onaanvaardbaar zijn. Vooral de 
uitweg van het kasteel naar de S15 lijkt een 
zwaar punt te worden. De gemeente doet 
twee bijlagen bij de brief: een ontwerp 
raadsbesluit, waar De Geer commentaar op 
mag leveren, en een ontwerp 
intentieverklaring over de vier huizen die de 
kasteeleigenaar op zijn grond wil bouwen. 

Het kasteel Oudegein werd in het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw uiterlijk 
grondig gerestaureerd. Dat gebeurde van het geld dat eigenaar .Jonkheer De Geer ontving uit de 
verkoop van een groot deel van zijn grond. 
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De Geer antwoordt op 22 januari en con-
stateert simpel dat er, tot zijn spijt, nog
geen overeenstemming is. Hij wil opnieuw een
onderhoud met een vertegenwoordiging van
de gemeente. Op 26 januari al gaan
burgemeester Hermsen en gemeentesecretaris
Van Osch naar De Geer. Alle punten lopen
ze door, hier en daar zegt Hermsen een
onderzoek toe, er komt een lijst met
maatregelen die de gemeente zal nemen. Maar
de tijdnood wordt almaar heviger. Hermsen
en Van Osch willen in de
gemeenteraadsvergadering van maart de
transactie goedgekeurd krijgen. Er is geen tijd
te verliezen. 
Op 16 februari krijgt De Geer een brief met
een aantal toezeggingen. Alleen de wensen
van De Geer ten aanzien van de aansluiting
van de uitweg uit zijn landgoed op de S1S
zijn volgens Provinciale Waterstaat
onmogelijk in te willigen. Vier dagen later
antwoordt De Geer. Hij is diep teleurgesteld,
vooral over het tracé van de 515, waardoor de
geluidshinder veel te hevig zal zijn. En verder
heeft hij een hele waslijst aan wijzigingen in
het raadsvoorstel aangebracht en ook in de
intentieverklaring van burgemeester en
wethouders over de bewuste vier woningen. 
 
Met de rug tegen de muur 
Weer volgt een gesprek. Het is 28 maart
1973. Representatief is de locatie niet
bepaald, het is het houten noodgebouw
waarin de gemeente Nieuwegein tijdelijk is
gehuisvest, aan de Wiersdijk, waar nu de
tafeltennissers van VTV zich in het zweet
slaan. Jonkheer De Geer van Oudegein is
alleen gekomen. Voor de gemeente zijn
burgemeester Hermsen, wethouder Swaan
plus drie topambtenaren aanwezig, en
landschapsarchitect Brucherus Cleveringa.
Maar De Geer heeft één sterke bondgenoot
aan zijn zijde: de tijd. De gemeente kan
geen kant meer op, en willigt, met de rug
tegen de muur, vrijwel alle eisen van De Geer
in. De meestvoorkomende zin in het verslag
dat van de bijeenkomst wordt 

opgesteld luidt: "Van gemeentewege wordt 
hiermee ingestemd." Ook zijn voorstellen 
voor herformulering van het raadsbesluit en 
de intentieverklaring over de huizen worden 
vrijwel allemaal overgenomen: De Geer is 
voor een belangrijk deel de auteur geworden 
van het raadsbesluit over de verkoop van zijn 
grond... Op 18 april komt de raadscommissie 
bijeen om de transactie te bespreken. Zoals te 
verwachten valt zijn er enige raadsleden nogal 
sceptisch over de vier woningen. Ook vindt 
SGP'er Hoegee dat de gemeente zich straks 
blauw gaat betalen aan het onderhoud van de 
sloten die De Geer om zijn landgoed heeft 
geëist. Maar al met al is er ook in de gemeen-
teraad, die op 26 april 1973 akkoord gaat, 
sprake van opluchting dat er kort voor het 
sluiten van de markt overeenstemming is. 
Uiteindelijk is er met de transactie ongeveer 
zeven miljoen gulden gemoeid. 
 
Toen jonkheer De Geer van Oudegein in
1977 tegen het Utrechts Nieuwsblad wilde
vertellen hoe het geërfde landgoed sinds 1930
zijn leven voor een belangrijk deel had
bepaald, maakte hij een opgeluchte indruk.
Hij sprak gnuivend over zijn scharrelkippen
die eieren leverden aan de VIVOwinkel van
Friedeman, aan de Herenstraat in Jutphaas. En
hij gaf toe dat de geluidshinder van de S15
eigenlijk wel meeviel, dankzij de
geluidswallen. Maar hij had nog wel een
klacht: "Alleen die rotverlichting op de S15,
die smerige gele lampen, daar hebben we
last van. Het wordt hier nooit meer helemaal
donker." 
 
Op 5 juni 1985 overleed jonkheer Eddy de
Geer van Oudegein. Zijn twee zonen wonen
in landhuizen op het landgoed. Zij hebben de
verantwoordelijkheid overgenomen, die hun
vader in 1930, onverwacht, kreeg
toegeschoven. 
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 HET KAN VERKEREN 

Identificatie van een object op kasteel Rijnhuizen 
door Frits Hekkenberg 
bewerking Piet Daalhuizen. 

Na vele jaren als raadselachtig object in bet
deurkozijn van kasteel Rijnhuizen te hebben 
gezeten, kwam in de zomer van 2003 een 
levensgevaarlijk projectiel tevoorschijn. Frits 
Hekkenberg deed speurwerk naar het object en 
schreef zijn bevindingen neer in het 
huisorgaan van het FOM Instituut voor
Plasmafysica. Het artikel is "maatwerk" voor 
het huisorgaan, maar in verband met 
plaatsing in onze Cronyck is bewerking nodig 
gebleken. Zoveel als mogelijk is de 
oorspronkelijke redactie van het artikel
gevolgd. De gegevens en de foto's zijn door 
Frits Hekkenberg ter beschikking gesteld. 
 
De situatie 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het cen-
traal gelegen, zwaar gebouwde fort 
Jutphaas, een ideale plaats voor een zenden 
luisterpost van de Deutsche Kriegs Marine. 
Van hieruit kunnen de mannen van de 
zeestrijdkrachten de Duitse vloot in nagenoeg 
geheel Europa tot ver op de Atlantische 
Oceaan bereiken. Als in 1942 Karl Dönitz 
admiraal wordt van de Deutsche Kriegs 
Marine, is hij meerdere malen te vinden in het 
Jutfase commandocentrum. Het fort
Jutphaas is tijdens de oorlog herhaaldelijk
doelwit van aanvallen van geallieerde 
bommenwerpers en jagers. Men heeft het 
zware fort echter nimmer uit kunnen 
schakelen. 
In het enkele honderden meters westelijk van 
het fort gelegen kasteel Rijnhuizen waren in 
hoofd- en bijgebouwen Duitse soldaten 
ondergebracht. 
 
Een mooie dag in de nazomer van 1944  
Het is september 1944, vermoedelijk enkele 
dagen na de bekende Dolle Dinsdag, als er 
weer een aanval op het fort Jutphaas wordt 
ondernomen. Bommenwerpers en 

jagers naderen vanuit het noorden, waar het
enkele jaren oude AmsterdamRijnkanaal de
oriënterende factor is om tot het doel te
geraken. 
Met de bekende Plofsluis in het zicht buigen
de aanvallers af naar het westen, richting fort
Jutphaas en met een duikvlucht wordt de
aanval ingezet. Door de luchtafweer langs de
Overeindseweg, ter hoogte van het huidige
pand De Malapertweg 6, worden de toestellen
onder vuur genomen. De bommen worden
gelost en met de boordwapens wordt heftig
tegenvuur gegeven, dat niet alleen op de
luchtafweer, maar ook op het fort wordt
gericht en in de richting van kasteel
Rijnhuizen. 

Het raamkozijn rechts van de hoofdingang 
van kasteel Rijnhuizen, waar het projectiel is 

ingeslagen. 
 
Lichte schade aan het kasteel 
Uit de overlevering is bewaard gebleven, dat
de schade aan het kasteel erg meevalt. Er
sneuvelen wat ruiten, een aantal kogels
schampt het gebouw of de brug over de
gracht en tenslotte raakt één projectiel het
raamkozijn rechts naast de hoofdingang. Aan
Frits Hekkeberg heeft mevrouw van der
Molen, de toenmalige (inmiddels overleden)
bewoonster van Rijnhuizen, verteld 
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dat zij de Engelse jager al vurend op het 
kasteel af zag komen van over het fort tussen 
de koetshuizen door. Zij heeft zich ijlings in 
het kasteel terug kunnen trekken. Er vielen dus
gelukkig geen slachtoffers. 
 
De vergetelheid 
Het incident laat een blijvende herinnering na, 
maar raakt in de vergetelheid. Naarmate de 
jaren verstrijken wordt het steeds minder 
duidelijk wat het uitstekende stukje metaal in 
het raamkozijn toch is. De meningen lopen 
uiteen: het is een restant van de ophanging 
van vroegere luiken of misschien is het 
wel een kogel. Nog een andere suggestie: een 
oude, afgestopte afvoer. 

Nader bekeken 
Bij nadere studie lijkt het dat de kop van 
het projectiel loszit. Op Rijnhuizen herinnert 
men zich dan dat dergelijke projectielen jaren 
eerder bij baggerwerkzaamheden uit de gracht 
zijn gekomen. Toen bleek het om gevaarlijke 
projectielen te gaan! Het eerste plan, om het 
projectiel als bij Rijnhuizen behorend 
historisch object weer terug te plaatsen in het 
raamkozijn en vast te lijmen, wordt na de 
hiervoor genoemde waarneming losgelaten. 

Een foto van het projectiel nadat het uit het
kozijn is verwijderd. Ter vergelijking daarbij

een computerdiskette.
 
Via internet wordt de site van de Britse Royal 
Air Force geraadpleegd. Op de vragen over 
het projectiel komt de volgende reactie, die 
uitsluitsel geeft over het toestel dat het 
projectiel heeft afgevuurd en over het 
projectiel: 
 
The RAF made very limited use o f the 
heavy machine gun and went straight to 
the 20mm cannon as a .303" replacement, 
choosing the high-velocity Hispano-Suiza 
HS 404. This gun first joined the FAA aboard 
the Sea Hurricane in 1941, the Mk IC and IIC 
versions carrying four o f them. The next 
cannon-armed carrier fighters were the 
Seafire, operational in the autumn o f 1942, 
and the twoseat Fairey Firefly which first 
went into action in 1944. The Firefly and 
later marks o f Sea fire had four cannon; 
earlier 

Een foto in close-up van het projectiel in het 
kozijn. 

In de loop van de jaren wordt het raamko-
zijn, inclusief het metalen ding, een aantal keren 
geschuurd, gerepareerd en geschilderd. Dan 
komt de lange hete, droge zomer van 2003. 
Door het verder uitdrogen van het hout, raakt
het ding los in het kozijn. Voordat 
Hekkenberg er verder mee aan het werk
gaat, maakt hij eerst een paar foto's van 
de al sinds 1944 bestaande situatie met het 
"ding" in het kozijn. Met een collega wordt
vervolgens voorzichtig het loszittende
metaal heen en weer gewrikt, zodat het
los komt uit het kozijn. 
Het blijkt inderdaad een fors formaat 
kogel te zijn! 
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Sea fires had a mixture o f two cannon and 
four .303"s (or sometimes two .50"s). 

no 20mm cannons with 120roundslgun, 
mounted in the inner wings just outside of the 
prop arc. The hispanos are excellent weapons 
at all ranges, having ballistic properties 
un-matched by other cannons in the game. 
Not only are they easy to aim, but they 
also pack a fearsome punch when they 
hit. Having them mounted a fair distance 
out on the wings gives a bit o f a 
convergence issue, but also removes them 
from having to fire through the propellor arc, 
which would rob them o f fire rate. 
Typically, I think most people set the con-
vergence out a little further with any hispano 
equipped plane since they are looking ponh 
long distance firing ability and don't worry as 
much about concentrating hits. Backing the 
his panos up are four .303s with 350 
rounds/gun, mounted one pair ponh wing. The 
.303s are simply not very effective for a couple 
of reasons, firstly their light calibre. You really 
need to land a significant number of .303 hits 
to do any serious damage to an enemy. 
Secondly, 

Foto van een gaaf exemplaar van het
soort projectiel, dat in het kozijn van

Rijnhuizen is ingeslagen.
 
The 20mm Hispano was a formidable
weapon in its day, combining high muzzle 
velocity with long range, excellent armour
penetration and explosive shells. 
 
The Spit V's weapons package is a bit o f a 
mixed bag considering the varied calibre
and unusual placement of the weapons. The 
main killing weapon is a pair of bispa 

Militairen van de Royal Air Force bezig met bet onderhoud en laden van hun vliegtuigbewapening. 
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they are spaced way out on the wings,
making for serious convergence issues.
Typically, I've either set the convergence very 
long and used them as "spooking"
weapons to get people turning, or I set
them very short (<D300) and plan on
saddling someone up nice and close. Given
enough time at proper convergence, the .303's 
can get the job done, but usually it is
dangerous to remain saddled pon someone for 
that long or you may find guys passing by and
stealing your kills with only a short burst o f
heavier cannon. That's why the hispanos are 
your main weapon though, use them in
short burst, just looking to land any hits you 
can and let the explosive shells do the rest. 
 
 
De (vrije) vertaling. 
De complete tekst van de reactie is hiervoor 
afgedrukt uit een oogpunt van behoud 
van authentieke beschrijving. Hieronder een
vertaling: 
 
De RAF maakte zeer beperkt gebruik van het 
zware machinegeweer en ging rechtstreeks 
over naar het 20mm kanon als vervanging van 
de .303, waarbij de hoge snelheids Hispano 
Suiza HS404 werd gekozen. Dit wapen werd
in 1941 toegevoegd aan de FAA aan boord 
van de Sea Hurricane, de Mk IC en II C 
versies, die er vier van droegen.. De daarop 
volgende met mitrailleurs bewapende 
gevechtsvliegtuigen waren de Seafire, vanaf 
herfst 1942 operationeel en de tweepersoons
Fairey Firefly die voor het eerst in 1944 in
actie kwam. De Firefly en latere 
uitvoeringen van de Seafire hadden vier
kanonnen; eerdere uitvoeringen van de 
Seafire hadden gemengd twee kanonnen en 
vier .303's.(Of soms twee .50's). 
De 20mm Hispano was in zijn dagen een
formidabel wapen, dat langeafstands vuur-
snelheid combineerde met uitstekende
doordringkracht in pantserstaal met explo-
sieve munitie. 

De Spit V's bewapening is een beetje een 
mengelmoesje als- je de verschillende kalibers 
en de ongewone plaatsing ervan in 
beschouwing neemt. Het voornaamste 
dodelijke wapen is een stel Hispano 20mm 
120 schots kanonnen, gemonteerd in de 
vleugels net buiten de draaicirkel van de 
propeller. Deze Hispano's zijn uitstekende 
wapens op alle afstanden, met goede bal-
listische eigenschappen, zoals geen enkel 
ander wapen in het spel. Niet alleen zijn ze 
eenvoudig te bedienen, maar ze geven ook een 
afschrikwekkende klap bij inslag. Doordat 
ze ver weg op de vleugels zijn geplaatst, is 
er ook enige convergentie en wordt 
voorkomen dat door de propellercirkel moet 
worden geschoten, waarbij de vuursnelheid 
zou worden beperkt. Ik denk dat de meeste 
mensen de convergentie wat verder afstellen 
buiten de propellercirkel omdat zij de lange 
afstandsvuurkracht stellen boven de 
geconcentreerde inslag. 
Ter ondersteuning hebben de Hispano's vier 
350 schoten .303's gemonteerd op de 
vleugeltips. De .303's zijn eenvoudigweg 
niet effectief om een aantal redenen; in de 
eerste plaats hun lichte kaliber. Je hebt 
werkelijk een behoorlijk aantal .303 inslagen 
nodig om enige schade aan de vijand toe te 
brengen. Ten tweede zijn ze ver uiteen 
geplaatst om convergentie te krijgen. Ik heb de 
convergentie veraf gezeten gebruikt om ze als 
"spookwapen" te laten dienen om de 
mensen te laten terugkeren, of ik zet ze op 
korte convergentie, maar zadel daar iemand 
flink mee op. Als er genoeg tijd is bij goede 
convergentie kan de .303 het werk doen, 
maar gewoonlijk is het gevaarlijk om lang 
gericht te blijven en kan je lieden vinden die 
je passeren en jouw doel stelen met alleen 
een korte vuurstoot uit een zwaarder kanon. 
De Hispano's kunnen je belangrijkste 
wapens zijn onder voorwaarde dat je ze 
gebruikt in korte vuurstoten en de explosieve 
granaten het werk laat doen. 
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Om te schrikken ............ 
De reactie uit het Verenigd Koninkrijk deed 
de mensen op Rijnhuizen besluiten om het 
Explosieven Opruimings Commando in
Culemborg bij de zaak te betrekken. Daar
verwees men voor een eerste aanmelding naar
de plaatselijke politie, die vervolgens 
doorverwees naar een instantie in Woerden.
Vanuit Woerden komt men direct pools-
hoogte nemen. Opnieuw wordt overleg 
gevoerd met het EOC en dan wordt vast-
gesteld dat het gaat om een 20 mm vlieg-
tuigkogel van een soort die bekendstaat als 
uiterst explosief, maar ook als instabiel. Er 
wordt ter plaatse in het park Rijnhuizen een 
gat in de grond gegraven, waarin vervolgens 
het projectiel voorzichtig wordt neergelegd. Er 
overheen gaat een emmer en vervolgens wordt 
het gat voorzichtig afgedekt. De andere 
morgen maakt een flink aantal 
geuniformeerde mensen hun opwachtig op 
Rijnhuizen. Het projectiel wordt 
opgegraven en met veel zorg in een leger-
truck geplaatst. Vervolgens gaat een 
colonne onder politie-escorte naar een 
terrein naar de Beatrixsluizen. Daar wordt 
een flink gat gegraven en volgt een 
afzetting met zandzakken. Dan wordt 

De plek op Rijnhuizen waar in de bomen
kogelinslagen zijn te zien. Op de achtergrond

links de koetshuizen.
 
met behulp van een blokje trotyl de zaak 
opgeblazen. 
De aanwezige deskundigen wijzen nog eens op 
het gevaar van dit soort vliegtuig-munitie. 
Van het projectiel is na de ontploffing niets 
terug te vinden! Ieder gaat zijn weg. 
 
Overigens zijn in het park Rijnhuizen nog 
meer sporen terug te vinden van de aanval 
van september 1944. Parkbeheerder Jules 
Klees wijst op een plek ten noorden van de 
koetshuizen. In de schors van een eeuwen-
oude beuk zijn de sporen van granaatinslagen 
nog duidelijk zichtbaar. 

De beuk in park Rijnhuizen, waarvan de bast kogelinslagen vertoont. 
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Voor u gelezen in..........................................Het Centrum van 12 april 1967. 
OPDRACHT RESTAURATIEPLAN VOOR JUTFASE WATERMOLEN 

Kosten globaal berekend op fl. 40.000 
(door P. Daalhuizen) 

Jutphaas - De uit 1640 daterende wipwatermolen Oudegein aan de Hollandse IJssel langs de 
weg Jutphaas-IJsselstein zal, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, binnen 

 korte tijd worden gerestaureerd. 
De molen die in december 1966 bij notariële 
akte in eigendom van de gemeente Jutphaas 
aan de Stichting De Utrechtse Molens is 
overgegaan, verkeert in zeer slechte toestand 
van onderhoud en verval dreigt op korte 
termijn. De Stichting De Utrechtse Molens 
heeft opdracht gegeven een restauratieplan 
samen te stellen voor de Jutfase 
wipwatermolen. De kosten bedragen globaal 
vijfendertig tot veertigduizend gulden. In 
verhouding zouden hier het rijk (40 pct) en 
gemeente, provincie en de stichting elk voor 20 
percent in deelnemen. Zodra de 
subsidieaanvraag is geregeld en een geschikte 
molenmaker is gevonden - de stichting heeft 
reeds een ervaren restaurateur op het oog - kan 
het plan van de deskundigen worden 
uitgewerkt. 
De wipwatermolen in Jutphaas is in maart 
1966 in een raadszitting uitvoerig besproken. 
In een nota van burgemeester en wethouders 
aan de raad stelde het college dat verscheidene 
vitale onderdelen dringend vervangen 
dienden te worden o.m. het 
ondertafelelement waarop het gehele 
bouwwerk rust en ook het samenstel van 
constructiedelen welke de bovenas met het 
wiekenkruis dragen. Gelet op de stede-
bouwkundige ontwikkeling van de 
gemeente Jutphaas wezen b. en w. ook op de 
mogelijkheid dat de wipwatermolen niet op 
zijn huidige plaats, langs de Hollandse IJssel 
gehandhaafd kan worden. Kosten voor 
verplaatsing - de raadsleden spraken zich 
unaniem uit voor handhaving van de molen 
binnen de gemeentegrenzen van Jutphaas - 
worden geschat op een kleine 
tweehonderdduizend gulden. 

In een rapport van de Stichting De Utrechtse 
Molens van maart 1967, ingesteld naar de 
toestand van de wipwatermolen, staat dat 
herstel gewenst is om verder 

verval te voorkomen. Deskundigen van de 
provinciale waterstaat zullen nu een 
restauratieplan ontwerpen en een nadere 
kostenbegroting vaststellen. 
De stichting heeft in de provincie Utrecht 
molens in restauratie in Lopik en Abcoude. 
Ook langs de rijksweg naar Amsterdam 
onder de gemeente Loenersloot is daar nu 
de fraaie molen in eigendom gekomen van 
de stichting. Restauratie is noodzakelijk. 
Of dit zal gebeuren vóórdat de wipwater 
molen Oudegein in Jutphaas onderhanden 
wordt genomen is thans nog niet met 
zekerheid te zeggen. 
De 327-jarige wipwatermolen  
omstreeks 1960 in gebruik geweest. De 
schepraderen maalden het overtollige water 
uit de polder in de Hollandse IJssel. De eerste 
eeuwen was men uitsluitend op windkracht 
aangewezen, die de geweldige wieken met 
een vlucht van 25 meter liet draaien. In 1934 
is de molen uitgerust met een dieselmotor 
zodat bij afwezigheid van wind toch de 
waterlozing kon worden voortgezet. Nadat 
achter het voormalige kasteel Oudegein een 
automatisch watergemaal in gebruik is 
genomen, waren de diensten van de 
wipwatermolen overbodig en zijn de wieken 
voor altijd op non-actief geplaatst. In de loop 
der jaren zijn enkele keren kleine 
restauratiewerkzaamheden aan de molen 
verricht. In 1958 is dit voor het laatst 
gebeurd. 
Voor Jutphaas en omgeving is het verheugend 
dat nu gewerkt wordt aan een restauratieplan 
voor de wipwatermolen. Alleen indien het 
rijk geen subsidie zou verlenen kan de 
restauratie nog in gevaar komen. Zoals 
bekend wordt de kleine woning achter de 
molen nog steeds bewoond door de familie W. 
Star. 

is tot 
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BIBLIOTHEEKAANWINSTEN 
Door Cor van de Kooij 
 
Met dankzegging aan auteur jan Schut ontving de bibliotheek van de Historische Kring 
onderstaande publicaties: 

Doopregister van de Hervormde Gemeente Jutphaas 1624 - 1813; 
Begraafboek Gemeente Juphaas 1727 - 1817; 
Begraafboek Rooms-Katholieke Kerk Jutphaas 1694 - 1727; 
Huwelijksregister Hervormde Gemeente Jutphaas 1624 - 1811. 

 
Eveneens betuigen wij onze dank aan de heer B.C. Remie die ons de volgende publicaties van de 
Oudheidskamer deed toekomen: 

Honderd jaar Koninginnesluis in beeld 
(Uitgave t.g.v. de thematentoonstelling gehouden in 1992); 
T.H.O.B. 50 jaar 
(Brochure uitgegeven n.a.v. de Nationale Kampioenschappen Groepsspringen in 1991 door 
deze gymnastiekvereniging); 
Vreeswijk en de zandwinning, door Rina Copier van den End; Muziek, 
zang en toneel in Vreeswijk, door Rina Copier van den End; De bouw van 
de Beatrixsluis 
(Publicatie uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling over het 50-jarig bestaan van de sluis 
in 1988); 
Wandelen door Vreeswijk 
(Een wandeling met een blik over de schouder, door Rina Copier van den End); Van 
Broekenbindster tot Bovenmeester 
(Tentoonstellingsboekje uitgegeven rond 1990 tgv de plaatselijke onderwijstentoonstelling); In 
blijde verwachting 
(Uitgave Oudheidskamer tgv de thematentoonstelling hierover); 
Van Pinnemakersveer tot Pontveer, de verbinding tussen Vreeswijk en Vianen in vroegere 
eeuwen 
door Ria Copier van den End; 
Boeren en buitenlui in Vreeswijk, door Rina Copier van den End (2000); De 
Barbarakerk in Vreeswijk, door Rina Copier van den End (2001); Scheepswerf 
Buitenweg, door Rina Copier van den End (2002); De Oude Sluis in 
Vreeswijk, door Rina Copier van den End (1998). 

 
Verdere aanwinsten (niet volledig vanwege de herindeling van onze bibliotheek): De 

Zaanstreek archeologisch bekeken 
(Uitgave Zaanstad 1938, onder redactie van Drs. R. W. Brandt, drs. G.J. van der Harst en 

J.J. Stolp); 
Erfgenamen aan het Janskerkhof ; de familie Martens in Utrecht van 1628 tot 1972 
(Jaarboek Oud Utrecht 2002); 
Archeologische Kroniek Provincie Utrecht, 2000/2001. 
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 VELDHUIZEN VOOR BEELD EN GELUID 
OOK IN HISTORISCH MUSEUM WARSENHOECK 

Als onderdeel van de facelift, waaraan in ons museum wordt gewerkt, is de installatie 
voorzien van een hoek waar dvd's van historische films bekeken kunnen worden. Enkele 
films zijn inmiddels omgezet op DVD. 

 
ALLEEN............... er ontbraken nog een televisietoestel en een dvd-speler. 
TOT MAANDAGMORGEN 1 MEI TENMINSTE, want op die datum stapte René 
Veldhuizen van de zaak voor beeld en geluid, Nedereindseweg 37, ons museum binnen. Hij 
installeerde een televisietoestel en een prachtige dvd-speler. 

 
Wij kunnen onze gasten films van uitstekende kwaliteit presenteren; 
René ........geweldig bedankt. 

 

 

 
47



 
STERK WATER EN RAUW VEEN 
 
In dit julinummer ruim aandacht voor het boek `Sterk Water', dat Chris Will twee jaar geleden
voltooide. Piet Daalhuizen las het met rooie oortjes, pakte zijn `digitale pen' en bespreekt het
boek voor de leden van de Historische Kring Nieuwegein en andere belangstellenden. Hij grijpt
tevens de gelegenheid aan om elementen van de waterlinies in Vreeswijk en jutphaas in zijn
recensie te verwerken. 
 
Het water heeft ook in het bestaan van de polder en wijk Hoograven een belangrijke rol gespeeld.
De polder lag in de middeleeuwen vlak buiten de stadswallen van Utrecht. Maar de Raven,
waarschijnlijk een verbastering van rauw veen, behoorde tot vijftig jaar terug tot het grondgebied
van het verder afgelegen jutphaas. De dorpse burgervaders streden jarenlang tegen de voortdurende
pogingen tot landjepik van `grote broer' Utrecht. Vijftig jaar geleden legden de Jutfase
bestuurderen zich bij het onvermijdelijke neer. Dat was eigenlijk niet zo verwonderlijk. Want niet
alleen de autochtone inwoners van jutphaas beschouwden Hoograven eigenlijk niet tot hun dorp,
ook de inwoners van die noordelijkste Jutfase buurt waren in het dagelijks leven bijna geheel op
Utrecht ge-oriënteerd. Zij hadden - om in watertermen te blijven - hun kompas meer gericht op de
Vaartse Rijn dan op de Hollandse IJssel. 
 
Daarnaast wijzen wij u in deze Cronyck de Geyn op twee nieuwe semi-permanente tentoon-
stellingen in ons Historisch Museum Warsenhoeck. Allereerst de tentoonstelling `Spelend in de
twintigste eeuw', die een overzicht geeft van speelgoed en gezelschapsspellen in allerlei vormen.
Daarnaast bevelen wij de fototentoonstelling over de middenstand in oud-Jutphaas en oud-
Vreeswijk in uw aandacht aan. 
 
En de vaste rubriek `Gelezen voor u....' ontbreekt natuurlijk niet.  

De redactie 
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HOLLANDERS BENUTTEN DE KRACHT VAN `STERK WATER 
Een boekbespreking door Piet Daalhuizen 
(Maar ook: elementen van de waterlinies in Nieuwegein) 
 
Bij Uitgeverij Matrijs verscheen in 2002 het door Chris Will geschreven boek `Sterk Water' 
(ISBN 90-5345-204-4). Het is een schitterend geïllustreerde publicatie, waarin overzichte-
lijk wordt beschreven hoe de Hollanders het water door de eeuwen heen hebben weten te 
benutten bij de verdediging van hun grondgebied. Uit het boek blijkt dat in het 
Nieuwegeinse vele werken liggen of hebben gelegen, die elementen vormden van diverse 
verdedigingslinies. Je kunt er nauwelijks over schrijven zonder op een of andere manier te 
citeren uit het werk van Chris Will. Het boek beoogt ondersteuning te geven aan initiatieven 
om de Hollandse Waterlinie op de Werelderfgoedlijst van de Unesco te plaatsen. Verder 
geeft de schrijver in zijn inleiding aan, dat hij een poging heeft gedaan om tal van artikelen 
en studies te ordenen en de daaruit ontstane nieuwe inzichten bijeen te brengen en te bun-
delen. Zo wordt met dit boek meer bekendheid gegeven aan de geschiedenis van dit oer-
Hollandse defensiesysteem. Aangevuld met informatie uit het door G. Koppert geschreven 
boek "De forten rond Utrecht" (1983; Matrijs, ISBN 90-70482-07-0) en een aantal andere 
publicaties, heb ik een overzicht samengesteld over de opzet en de uitwerking van het 
prachtige werk van Chris Will en de plaats daarin van een aantal verdedigingswerken op 
het grondgebied van Nieuwegein, die tot een waterlinie hebben behoord. Het is de moeite 
waard om nader kennis te maken met de boeiende teksten en de illustraties in `Sterk Water'. 

Hollanders en het water 
De auteur gaat in de eerste hoofdstukken van 
zijn boek in op alle aspecten van het leven in 
de lage landen met het vele water en vooral de 
vele laaggelegen gebieden. Hij verhaalt van de 
rapporten van Romeinse veldheren die al 
schreven over de structuur van de landen aan
de Rijn, over het bijzondere gebruik dat in de 
tachtigjarige oorlog van het water is gemaakt 
om steden als Brielle, Alkmaar en Leiden op 
de Spanjaarden te veroveren of voor 
verovering door de Spanjaarden te 
behoeden. Uitvoerig beschrijft Chris Will ook 
de kenmerken van een waterlinie en de 
defensieve voorwaarden waaraan zo'n linie
moest voldoen. De technisch aandoende 
beschrijvingen verluchtigt hij met citaten uit
andersoortige lectuur, waaruit veel duidelijk
wordt: 
 
De kenmerken van de Waterlinie als 
beschreven voor het onderwijs 
In Sterk Water is de volgende beschrijving te 
lezen van de waterlinie, zoals die voorkomt 
in een leesboekje over de Vaderlandsche
Geschiedenis uit 1922 van 

W .G. van der Hulst en R. Huizenga waarin 
het verzet van de Hollanders wordt geroemd 
tijdens de Franse inval van 1672: De wind
giert over de trieste dijk en over 't sombere
wijde water, dat nijdig rimpelt. Uren en
uren ver staat het land onder; het mooie
vruchtbare land van Holland. De rijke
boerenhoeven, de mooie buitenplaatsen
hier en daar, steken eenzaam boven de
watervlakte uit; maar 't Hollandse leger is
veilig achter dit grote moeras. Het water
was altijd al de schrik van de vijand. Oók
nu! De Fransen zijn met snelle marsen
opgemarcheerd, 't was één zegetocht; -
maar voor de Hollandse Waterlinie
moesten ze wel halt houden. Met schuiten
en boten en schepen verder gaan? 't Kón
niet. Het water stond maar laag boven de
velden ..................................En doorwaden
dan? 't Kón niet: ze zouden in de ontelbare
sloten en vaarten, die niet te zien 
waren, verdrinken........... Langs de hogere
dijken en wegen voorttrekken? 't Kón niet:
Elke weg, elke dijk was voorzien van
sterke schansen, van waaruit kanonnen
hen aangrijnsden. Langs de brede 
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Holland, Zeeland, Utrecht en de Groninger 
Ommelanden waarbij enkele Vlaamse en 
Brabantse steden zich aansloten. Het initi-
atief tot het verbond was uitgegaan van Jan 
van Nassau, stadhouder van Gelre. De staten 
verklaarden zich solidair in de strijd tegen 
Spanje en stelden dat geen staat een 
afzonderlijke vrede of bondgenootschap 
mocht aangaan. Vervolgingen vanwege het 
geloof zouden niet mogen plaatsvinden en 
voor een gezamenlijke militaire verdediging 
zou belasting worden geheven. 
Al spoedig na het begin van de opstand 
tegen de Spanjaarden (1568) waren deze 
overheersers geen vaste bezetters van het 
gebied rond Utrecht. Wel waren er geregeld 
aanvallen van de Spaanse troepen. In 1585 
rukten Spaanse troepen onder leiding van 
hopman Taxis vanuit Gelre op in de richting 
van Utrecht. Op 23 juni van dat jaar 
ontbrandde bij Amerongen een bloedige strijd 
tussen de Spanjaarden en het Staatse leger 
onder leiding van Maarten Schenk. 

rivieren en vaarten Holland binnenvaren? 't
Kón niet: In de rivieren en vaarten hadden
de Hollanders oude schepen laten zinken
en palen in de grond geheid. En `gewapende
uitleggers' - dat waren platte boten met
kanonnen aan de kop - voeren overal heen
en weer; om te spieden, o f de vijand 't toch
wagen durfde, de linie binnen te dringen. 
 
De Unie van Utrecht (1579) 
In de overeenkomst van de Unie van Utrecht 
werd in 1579 voor het eerst een afspraak 
vastgelegd over een gemeenschappelijke 
defensie tegen de Spaanse overheersers. 
Chris Will noemt deze overeenkomst de, 
aanzet voor de eerste Nederlandse 
staatsvorm: de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden. Ook leidde de 
overeenkomst tot de vorming van een geza-
menlijk leger: het Staatse leger. De Unie 
van Utrecht dateert van 23 januari 1579. Het 
is een verbond tussen Gelre, 

Plankaart voor het fortificeren van Vreeswijk uit 1588.(Utrechts Archief; Top Atlas 2128) 
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Het Staatse leger werd verslagen, maar 
Maarten Schenk wist te ontsnappen. 
Hij trok met nog een aantal manschappen
naar Vreeswijk omdat was vernomen, dat de 
Spanjaarden zich daar wilden verschansen. 
Op dat moment lagen de Vreeswijkse
verdedigingswerken en met name de
Schans, er verwaarloosd bij. Schenk nam
niettemin de taak op zich om Vreeswijk in 
staat van verdediging te brengen. Hij kreeg
daarbij hulp van 150 mannen uit 
Amsterdam en 180 uit Utrecht. 
Op dat moment had Taxis overigens zijn 
bivak reeds opgeslagen bij Houten. 
 
De eerste inundaties 
Eensgezind verzet het Sticht zich tegen de 
oprukkende Spaanse troepen. Voor het eerst 
wordt het "wapen" van de inundatie 
ingezet. De sluizen bij Vreeswijk worden 
opengezet en het lage land aan de Vaartse 
Rijn komt blank te staan. Bij Jutphaas wordt 
de Rijnhuizerbrug afgebroken om te 
voorkomen dat Taxis via de hooggelegen 
stroomrug (Overeindseweg) vanuit Houten 
via jutphaas zou doorstoten. Bij Vreeswijk 
trekken Maarten Schenk en zijn mannen zich
terug op de westelijke oever van de 
Oudesluis, waar barricaden worden 
opgericht. 
Het verzet leidt tot succes; de Spanjaarden
blazen de aftocht en trekken al plunderend en 
brandschattend in de richting van Zutphen. In 
Vreeswijk blijft daardoor op de oostelijke 
oever van de Vaartse Rijn weinig overeind. De 
Dijkveldse kerk, op de plaats van de huidige 
begraafplaats aan de Gildenborchlaan, gaat in 
vlammen op. Met het verlies van de kerk en 
de omliggende bebouwing was overigens 
tevoren rekening gehouden; Schenk en zijn 
mannen hadden al het bruikbare materiaal uit 
de kerk en andere gebouwen gehaald om de 
barricaden op de westoever te bouwen. 
Als de Spanjaarden vervolgens toch nog
proberen om via jutphaas op te rukken,
wordt ook bij de Rijnhuizerbrug alles op de 
oostelijke oever in brand gestoken. 

De Utrechtse Waterlinie 
In 1589 voelen de gewesten van Holland en 
Utrecht zich opnieuw bedreigd door de 
Spaanse horden. De Staten van de beide 
provincies laten dan onderzoeken waar met 
behulp van militaire versterkingen en 
inundaties een verdedigingslinie aangelegd 
kan worden. 
Merkwaardig is dat andere bronnen dan 
Chris Will in dat verband al spreken van 
eerdere plannen voor de bouw van verster-
kingen: Een kaart uit 1588 (één jaar voordat 
het opdracht tot het onderzoek wordt 
gegeven) geeft een beeld van fortificaties rond 
Vreeswijk. Duidelijk is te zien dat rondom 
het sluizencomplex forse vestingwallen zijn 
geschetst. Daaromheen verschillende bastions 
die op hun beurt weer zijn omgeven door een 
brede gracht. Zó moet Vreeswijk een vrijwel 
onneembare vesting zijn geworden. Van 
Zutphen spreekt in zijn boek Vreeswijk aan de 
Lek openlijk uit dat de tekening slechts een 
plan weergeeft, dat gedeeltelijk uitgevoerd zou 
kunnen zijn (pag. 42). 
 
Als in 1629 opnieuw Spaanse en Habsburgse 
troepen van over de IJssel oprukken naar 
Utrecht en Holland, wordt het sein gegeven om 
de eerste waterlinie aan te leggen. Frederik 
Hendrik is de drijvende kracht achter de 
uitvoering van de plannen. In Sterk Water 
wordt deze Utrechtse Waterlinie, die loopt 
langs de Vecht en de Vaartse Rijn, van Muiden 
tot Vreeswijk, uitvoerig beschreven. In wat nu 
Nieuwegein is, worden omstreeks 1629 voor 
die Utrechtse Waterlinie diverse werken 
uitgevoerd. In jutphaas wordt op de 
oostelijke oever van de Vaartse Rijn, aan 
beide zijden van de Overeindseweg een 
aardwerk gebouwd. De aarden wallen, die 
volgens Chris Will beide stervormige 
schansen zijn, dienen als borstweringen 
om de hooggelegen Overeindseweg te 
kunnen afsluiten. Tevens kunnen ze dienst 
doen als inundatiekades om te voorkomen, 
dat het ingelaten water via de Vaartse Rijn zou 
wegstromen. 
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In aansluiting op de beide schansen worden 
daarom óók inundatiekades gelegd langs de 
oostelijke oever van de Vaartse Rijn. Feitelijk
zijn deze aarden wallen de eerste 
bouwwerken van het latere fort Jutphaas. 
Tijdens de aanleg van het sportpark 
Rijnhuizen (eerste opzet als voetbalcomplex 
voor JSV omstreeks 1960?) zijn de laatst 
overgebleven inundatiekades langs het 
kanaal aan de noordzijde van de toenmalige 
Overeindseweg geslecht. 
 
Bij Vreeswijk worden de bestaande fortifi-
caties versterkt. 
 
Van Utrechtse naar Hollandse Waterlinie De 
beschrijving van Chris Will van de
gebeurtenissen in de Nederlanden in 1672 is 
uitermate boeiend. De waterlinie heeft in dat 
rampjaar stand gehouden, hoewel het kantje 
boord is geweest. Doordat als gevolg van 
strenge vorst de ondergelopen landerijen met 
een flinke ijslaag werden bedekt, leek de 
waterlinie aan waarde te verliezen. Over het 
ijs zou de vijand kun 

nen oprukken naar het hart van Holland. 
Maar........... eind december 1672 viel juist op 
tijd de dooi in zodat de Fransen de aftocht 
moesten blazen. Het feit dat de waterlinie 
tijdens de Franse inval stand had gehouden, 
deed de Staten van Holland besluiten de 
waterlinie uit te bouwen tot een blijvend 
defensiesysteem. Op hun beurt onderzochten 
de Staten van Utrecht hoe ze de stad en het 
Nedersticht beter konden beschermen. In 
1672 namelijk waren Utrecht en omgeving 
een gemakkelijke prooi voor de oprukkende 
Franse legers. Uit die tijd dateren Franse 
schansen die nabij het Fort Vreeswijk en bij de 
Doorslag (ten oosten van de huidige 
Henkelfabrieken) zijn gebouwd. De schans in 
Vreeswijk heeft bestaan tot 1787 en is toen 
verbouwd en geïntegreerd in de werken voor 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De schans 
aan de Doorslag is direct na het vertrek van 
de Fransen geslecht. 
Al in 1673 werd grootschalig begonnen met het 
werken aan versterkingen van de Hollandse 
Waterlinie die van Muiden over 

De schans bij De Doorslag in 1672. 
(Tekening onbekende maker. Collectie Historische Kring Nieuwegein  
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Nieuwersluis, Woerden, Linschoten, 
Oudewater en Haastrecht naar Schoonhoven 
liep. Vooralsnog echter kwam het niet tot een 
samenwerking tussen de gewesten van Utrecht 
en Holland en bleven de stad Utrecht en het 
Nedersticht ten oosten van de Hollandse 
Waterlinie vrijwel onbeschermd. En dat zou 
duren tot de nadagen van de Franse tijd (1795 
- 1815). 
 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Met Franse steun schudden de Nederlanden in 
1795 de oude regentenaristocratie van zich af 
en werd de Bataafse Republiek gesticht. In 
1806 maakte Napoleon er het Koninkrijk 
Holland van met Lodewijk Napoleon als 
koning. Dat duurde tot 1810 toen de 
Nederlanden bij Frankrijk werden ingelijfd. 
Onder Lodewijk Napoleon werd Cornelis 
Kraijenhoff in 1809 benoemd tot minister van 
Oorlog. Direct na zijn benoeming pleitte hij 
voor een verbeterde waterlinie, die verder 
naar het oosten zou moeten liggen zodat 
ook Utrecht er door zou worden beschermd. 

In februari 1811 bracht keizer Napoleon een 
bezoek aan de in 1810 ingelijfde 
Nederlanden. Op zijn tocht naar Utrecht 
verbleef hij enige tijd in het kasteel Huis de 
Geer. Tijdens het keizerlijke bezoek werd 
aandacht geschonken aan de verdediging van 
de Nederlanden, die moest aansluiten op de 
Franse defensielinie. Napoleon stelde toen een 
commissie in die een plan voor een 
verdedigingslinie moest uitwerken, die zou 
lopen van Naarden naar Gorinchem. 
Kraijenhoff maakte deel van deze commissie. 
En ook de waterbouwkundige jan Blanken 
werd erin benoemd. De commissie 
presenteerde al na korte tijd een plan voor de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Vanaf 
Naarden zou tot Nieuwersluis het tracé van de 
(oude) Hollandse Waterlinie worden 
aangehouden. Vanaf Nieuwersluis volgde de 
nieuwe linie de Vecht om even ten noorden 
van de stad Utrecht oostelijk om de stad te 
gaan en vervolgens langs de Vaartse Rijn naar 
Vreeswijk. Deze keuze van de commissie 
betekende feitelijk dat vanaf Naarden tot aan 
de Lek 

  
Een primitieve tekening van de verdedigingswerken rond Vreeswijk in 1780. 

(Utrechts Archief - VA 1456 - Kst 22148) 
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Een van de batterijen aan de Overeindseweg. (Collectie Historische Kring nieuwegein nr.J- 3572) 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie nauwgezet 
het tracé volgde van de uit 1629 daterende 
Utrechtse Waterlinie. Verder zou de linie naar 
het zuiden worden doorgetrokken tot nabij 
Gorinchem. Het meest zuidelijke 
verdedigingswerk in de linie zou bij het dorp 
Giessen komen. 
In 1813 begon de macht van Napoleon te 
tanen en kon de latere koning Willem I naar 
de Nederlanden terugkeren. Hij benoemde 
Kraijenhoff tot inspecteur-generaal van 
fortificatiën en die diende al in 1814 een plan 
in voor de verdediging van het land. De 
Nieuwe Hollandse Waterlinie volgens het
ten tijde van Napoleon gemaakte plan was 
daarvan een onderdeel. In 1815 kwam het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden tot 
stand en in de lente van dat jaar besloot
koning Willem I al om over te gaan tot de 
aanleg van de nieuwe waterlinie. Decennia 
lang, ja zelfs langer dan een eeuw, is gebouwd 
aan de linie: forten verrezen of werden 
gemoderniseerd en 

hetzelfde gold voor sluizen. Het laatste, in 
feite nooit voltooide kunstwerk in de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie is de Plofsluis 
bij Jutphaas. 
 
Formeel is in 1951 begonnen met de ont-
manteling van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Nederland maakt deel uit van een 
te verdedigen groter geheel en de ver-
dedigingslinies van het NAVO-gebied zijn 
opgeschoven naar het oosten tot ver over 
onze landsgrenzen. 
 
Jutphaas en Vreeswijk: 
Belangrijk in waterlinies 
Zolang de waterlinies hebben bestaan, vanaf de 
eerste Utrechtse Waterlinie uit 1629 tot de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie die vanaf 
1951 geen functie meer heeft, waren de 
voorzieningen in jutphaas en Vreeswijk 
belangrijke elementen in die waterlinies. Veel 
elementen zijn verdwenen zoals de schansen in 
jutphaas en Vreeswijk, de batterijen aan 
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de Overeindseweg, damsluizen in 
Plettenburg-De Wiers en inundatiekades langs 
de Vaartse Rijn en het Lekkanaal. Veel kleine 
elementen, zoals loopgraven en schuilplaatsen 
van beton nabij forten en de inundatiekades 
langs het Lekkanaal zijn in het landschap
nauwelijks nog herkenbaar. Maar bijzondere 
elementen zijn behouden, al zal ook voor 
Nieuwegein de noodzaak duidelijk moeten 
worden dat deze onderhoud behoeven en dat 
het belangrijk is om dit bezit te tonen. 
 
Sluizen. 
De Vreeswijkse Koninginnensluis, de 
Oudesluis en de inundatiesluis bij het 
Frederiksoord hadden functies in de water-
linies ten behoeve van het inunderen van het 
gebied oostelijk van de Vaartse Rijn. De 
"waaiersluis" van het Frederiksoord heeft een 
bijzondere constructie. 
 
De waaiersluis: eene zoo fraaije als nuttige 
uitvinding 
Chris Will geeft in zijn boek de volgende 
beschrijving: 
Oorlog is de vader van vele vindingen. Een 
typisch Nederlandse uitvinding is waar-
schijnlijk ook aan de druk van de oorlogs-
omstandigheden te danken: de waaiersluis. 
Het idee van de toepassing van waaierdeuren 
(gekoppelde sluisdeuren) is vermoedelijk van 
jan ten Holt en dateert al van 1777. Maar het 
uiteindelijke ontwerp en de uitvoering van 
deze bijzondere sluis staat op naam van jan 
Blanken. Deze inspecteurgeneraal van de 
Waterstaat, Luitenantkolonel directeur der 
Maritieme Werken en inspecteur van 's Lands 
zeehavens en zeegaten (tevens in 1794 
bevelvoerder van de batterij te Vreeswijk) 
publiceerde in 1808 zijn Nieuw ontwerp tot 
het bouwen van min kostbare sluizen, enz. Het 
geniale van de waaiersluis is dat zonder veel 
krachtsinspanning de sluisdeuren zichzelf 
openen en sluiten, zelfs tegen 
hoogwaterstanden in. In de Algemene Konst-
en Letterbode kregen de uitvinding en diens 
constructeur een 

gunstige recensie: Een meesterstuk van 
schrandere uitvinding, en welligt het enig 
redmiddel van de gevaren waaraan dit land 
zoolang bloot staat  Orn de werking van de 
waaierdeur aan te tonen bouwde jan 
Blanken met zijn broer Arie een proefsluis bij 
IJsselstein. Bij wijze van demonstratie voor 
belangstellenden, onder wie koning Lodewijk 
Napoleon, werd door een deskundige 
commissie onder leiding van Kraijenhoff
de werking van de sluis beproefd. Als bewijs 
van erkenning beloonde de koning Blanken 
met een octrooi voor twintig jaar op de 
bijzondere sluis, die naar de 
uitvinder/constructeur 'Blankensluis' werd 
genoemd. 
 
De Plofsluis in het Amsterdam-Rijnkanaal  

Het tussen 1934 en 1952  gegraven 
Amsterdam-Rijnkanaal kruiste de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Daarom eiste het 
Ministerie van Oorlog maatregelen om het 
kanaal te kunnen afsluiten in geval van 
oorlogsdreiging. Anders zou namelijk het 
water uit de geïnundeerde gebieden ten 
noorden van de Lek kunnen wegstromen via 
het nieuwe kanaal. Langs het kanaal 
kwamen steunkades (nog aanwezig ten 
oosten van het Lekkanaal) en 

Tekening van de sluiskolk met kas voor de
waaierdeur van de inundatiesluis van Vreeswijk.

(Overgenomen uit De forten rond Utrecht;
Ing G. Koppert - 1985. pag. 17)
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Damsluizen 
Damsluizen hebben een stenen sluishoofd 
waarin schotbalken geplaatst kunnen worden. 
In de wetering rond de weg Rond het Fort te 
jutphaas is er nog één aan de westzijde, ter 
hoogte van het sportpark Rijnhuizen. 
 
Verdedigingswerken 
De Batterijen aan de Overeindseweg. 
Er zijn in de periode 1871-1873 twee batterijen 
gebouwd; één ten noorden en één ten zuiden 
van de Overeindseweg, juist ten oosten van 
het Amsterdam-Rijnkanaal. De 
oorspronkelijke aanleg bevatte slechts aarden 
wallen aan beide zijden van de 
Overeindseweg. In een later stadium werden de 
beide wallen met elkaar verbonden en werden 
er bomvrije gebouwen geplaatst. Toen in 
1982 het Amsterdam-Rijnkanaal werd 
verbreed en omgelegd oostelijk langs de 
Plofsluis, moest de zuid-batterij worden 
afgebroken. De noord-batterij bestaat nog, 
maar verkeert in slechts staat. 

waar die de waterlinie kruiste moest een 
sluis worden gelegd. Bovendien zou hangend 
boven de ruimte tussen de sluisdeuren van 
oever tot oever een grote zandsilo komen 
van gewapend beton. Bij directe 
oorlogsdreiging zou de dunne bodem van de 
met zand en puin gevulde reservoirs worden 
opgeblazen en in één klap zou dan het 
kanaal zijn afgedamd. In 1937 werd 
begonnen met de bouw van de Plofsluis, die in 
de volksmond al gauw "Het betonnen blok" 
werd genoemd. Toen de Tweede 
Wereldoorlog begon was de bouw nog niet 
gereed. Eigenlijk is de Plofsluis nooit 
voltooid. In de reservoirs bevindt zich nu 
opslag van vervuilde grond. 
 
Doorslagsluis 
De uit de 17e eeuw daterende Doorslag-sluis 
had als functie om door sluiting te voorko-
men, dat het water van geïnundeerde gebieden 
zou wegvloeien via de Hollandse IJssel. De 
sluis is sinds het midden van de zestiger jaren 
buiten gebruik, maar nog wel intact. 

De sluis aan het Frederiksoord. (Collectie Historische Kring Nieuwegein, nr. V-363) 
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De beide batterijen hadden een dubbele
taak; ze vormden voorposten van het 
zwaardere fort jutphaas in de verdediging
van de niet-inundeerbare gronden rond de 
Overeindseweg én ze lagen er om te voor-
komen dat het daar lopende inundatiekanaal 
door vijanden zou worden afgedamd. Het
inundatiekanaal loopt vanaf de Lek bij fort 
Honswijk. 
 
Fort Jutphaas 
Het fort jutphaas dateert nog uit de tijd van 
de Utrechtse Waterlinie (1629), toen het 
overigens slechts bestond uit twee ster-
vormige schansen die de niet-inundeerbare 
Overeindseweg moest afsluiten. Het fort in 
de vorm die we nu kennen is gebouwd 
tussen 1819 en 1820 aan beide zijden van de 
Overeindseweg. Aan de zuidzijde beslaat 
het fort het terrein van het 13e eeuwse 
kasteel Plettenburg, dat omstreeks 1819 is 
afgebroken. In de periode 1846 - 1848 zijn 
op het fort enkele gebouwen geplaatst en 
kwam er ook een verdedig 

baar wachthuis. Het wachthuis, met reduit 
(schans) aan de oostzijde was omgeven 
door een gracht. Helaas is die in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw gedicht. Het 
gebouw heeft twee verdiepingen; een 
bovengrondse en een ondergrondse. Aan de 
oostzijde zitten schietgaten die de 
Overeindseweg kunnen bestrijken. Het 
wachthuis telt acht geschutskazematten, een 
keuken, een wachtlokaal, een kruitmagazijn, 
twee arrestantenruimten en toilet-
voorzieningen. In het fort kunnen 137 
manschappen worden ondergebracht. Op het 
platte, meters dikke dak, kan zwaar 
geschut worden geïnstalleerd. Tussen 1860 
en 1865 zijn opnieuw verbeteringen aan het 
fort aangebracht. Voor de muren werden aan 
de oostzijde zware aarden wallen 
aangebracht om weerstand te kunnen 
bieden aan de toenemende kracht van 
nieuwe wapens. Daarbij ging het vrije 
schootsveld naar het oosten verloren, wat 
overigens werd gecompenseerd door de 
bouw van de bomvrije gebouwen 

De Doorslagsluis. (Collectie Historische Kring Nieuwegein. Ongec. Reuv) 
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van de noord- en zuid-batterij aan de 
Overeindseweg. Aan de noord-oostzijde, de 
oostzijde en de zuid-oostzijde van het fort 
werden vervolgens nieuwe aarden wallen 
opgeworpen, die ook werden voorzien van 
geschutsopstellingen. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog deed het fort dienst als zend- en 
luisterpost van de Deutsche Kriegsmarine. 
Het fort verkeert nog in zijn oorspronkelijke 
staat en in het wachthuis is een wijnhandel 
gevestigd. 
 
Fort Vreeswijk. 
Vreeswijk heeft al vanaf de 15e eeuw forti-
ficaties gekend rond de voor de scheepvaart 
en de waterlinies zo belangrijke, maar 
kwetsbare sluizen; zie eerder in dit artikel. 
Het fort Vreeswijk in de huidige vorm 
dateert van 1786. In 1820 en 1853 zijn 
diverse verbeteringen aangebracht aan de 
aardwerken. De eerste bouwwerken kwamen 
omstreeks 1900, toen een munitiemagazijn 
werd gebouwd. De belangrijkste taak voor de 
bezetting 

van het fort was de verdediging van de 
inundatiesluis en de Oudesluis van 
Vreeswijk. Van secundair belang was de 
verdediging van de Lekdijk voor uit het oosten 
komende vijanden, omdat het fort Vreeswijk 
ver achter de versterkingen van fort Honswijk 
ligt. 
 
Neem een kijkje 
De Nieuwegeinse historie is op een aantal 
punten nauw verbonden met de historie van 
de waterlinies. Als we beseffen, dat we iets 
bijzonders in onze gemeente hebben, 
verdient het aanbeveling om dat eens te 
gaan bekijken. 
Maak eens een fietstocht naar de dorpskern 
van Vreeswijk met haar sluizen, ga vervolgens 
langs het fort Vreeswijk en vandaar langs de 
verschillende waterlinie-elementen langs het 
Lekkanaal om na een bezoek aan de Plofsluis 
even rond te kijken op het fort Jutphaas. Een 
bezoekje aan de Wijnkooperij Trouvaille kan 
geen kwaad; wanneer de eigenaar zelf 
aanwezig is en tijd heeft zal hij u graag 
vertellen over de historie van het 

Plattegrond van het Fort Jutphaas. (Gemeentearchief Nieuwegein) 
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fort en mogelijk zelfs de interessante onder-
grondse verblijven laten zien. Tenslotte kunt u 
nog even richting Houten voor een 
bezoekje aan de noord-batterij. En voor de 
sportieve mensen; ook wandelmogelijkheden 
langs onze waterlinie-historie zijn er vele! 
 
Het boek `Sterk Water' van Chris Will is
een aanrader! Het zou in uw boekencollectie 
niet mogen ontbreken. 

 DE HISTORIE VAN SINT NICOLAAS 
 

Het is nog wel even weg en uw gedachten gaan ongetwijfeld meer uit naar zomerse tem-
peraturen en vakantiebesteding, maar wij willen nu al aandacht vragen voor een dialezing 
over... Sint Nicolaas. Noteer vast in uw agenda: maandag 15 november, 20.00 uur, kerkelijk 
centrum De Bron, Buizerdaan 1, Nieuwegein. 
Op die maandag verzorgt de heer EJ. Booy uit Baarn een bijzondere dialezing over de 
geschiedenis van Sint Nicolaas, het Sinterklaasfeest en de Nederlandse Sinterklaasboeken. 
Bezoekers van de lezing zullen ervaren dat de heer Booy met recht in ons land als 
`Sinterklaasdeskundige' te boek staat. 
Leden van onze Historische Kring hebben gratis toegang. 
Anderen betalen 1 euro 20 cent. 

 
PS: Oudere kinderen, die een geheim kunnen bewaren, zijn ook van harte welkom. 

ti 
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SPELEND DOOR DE 20E EEUW: VOOR ALLE LEEFTIJDEN 

Hamertje tik, Meccano, kwartetten, draaitollen, serviesjes, poppen. Speelgoed, een beetje 
van nu, maar toch vooral van toen. En bij toen ligt de nadruk op het midden van de vorige 
eeuw. 

`Spelend door de 20e eeuw' bewijst overi-
gens, dat bepaald speelgoed tijdloos is. 
Mens(ch) Erger je Niet, legpuzzels, poppen, 
domino zijn ook nu niet uit een kinderleven 
weg te denken. Het jongenspeelgoed 
Meccano - het spel van ijzeren staafjes met 
gaatjes, schroefjes, moertjes, wieltjes - werd 
in de vorige eeuw aangeprezen als `de 
mechanische wonderen der wereld in elk 
huis'. Toen was het ongetwijfeld een wonder, 
moest je zelfs handig zijn, of had je 
behoorlijk wat technisch vernuft nodig om 
bijvoorbeeld een ingenieuze 
hijskraaninstallatie te bouwen. Nu zal de 
jeugd er zich hooguit over verwonderen, dat 
de speelgoedindustrie in die `oude' tijd 
eigenlijk nog in haar kinderschoenen 
stond. In elk geval is één ding aan deze 
tentoonstelling duidelijk: `Spelend door de 
20e eeuw' is een genot om naar te kijken. 
Voor alle leeftijden. 
 
MIDDENSTAND 
Dat AHA-gevoel is ook volop te verkrijgen als 
bezoekers van Warsenhoeck op de eerste 
verdieping de fraaie nieuwe semi-permanente 
fototentoonstelling bekijken over winkels en 
plaatselijke middenstand in het vroegere 
jutphaas en Vreeswijk. Met name voor 
`autochtone' inwoners van de beide dorpse 
voorgangers van Nieuwegein is deze 
tentoonstelling een aanrader. Maar ook 
`nieuwe' Nieuwegeiners en jongeren kunnen 
met verbazing, be- en/of verwondering 
kennismaken met nijvere neringdoenden uit 
het begin en midden van de vorige eeuw. Ook 
deze tentoonstelling willen we van harte 
aanbevelen. 

Aan dit speelgoed heeft de Historische 
Kring een bijzondere expositie gewijd in 
ons Museum Warsenhoeck. Onder de titel 
`Spelend door de 20e eeuw' zijn tot eind van 
dit jaar spelen en spellen tentoongesteld uit 
een tijd, dat huidig vertier als computergames 
nog niet bestond. Het is duidelijk, dat met 
name ouders en grootouders het meeste 
plezier aan een bezoek aan deze speciale 
tentoonstelling in het museum zullen beleven. 
Terugkijken, wederom plezier aan de kindertijd 
beleven, het AHA-gevoel ondervinden, zijn de 
voornaamste drijfveren, om deze tentoonstelling 
met eigen ogen te aanschouwen. Maar ook de 
huidige jeugd zal zich verbazen over en in veel 
gevallen verkneukelen om het speelgoed, waar 
pa, ma, opa en oma in hun jonge jaren vele uren
zoet mee waren. De expositiegroep van de 
Historische Kring heeft het materiaal in 
bruikleen gekregen van particulieren, die fraaie 
exemplaren uit hun privécollectie tijdelijk 
hebben afgestaan. 
De tentoonstelling laat zien, dat 
kaartspelen en vooral kwartetten in bijna alle 
gezinnen door kinderen werden gespeeld. Dat 
was niet alleen een aangenaam, maar in veel 
gevallen eveneens een nuttig tijdverdrijf. 
Kwartetten hadden vaak ook een opvoed-
kundige functie. Een greep: het Vragen-en-
Antwoordenkwartet, het Hollandsche 
Stedenkwartet, het Dierenkwartet of het 
Spoorwegkwartetspel hadden één ding 
gemeen: je stak er eveneens wat van op. 
Televisie, video en huiskamerfilms bestonden 
niet of nauwelijks. Het kijken naar 
bewegende beelden gebeurde via de tover-
lantaarn of de zakbioscoop (een filmboekje). 

 
60



 
Utrecht lijft 50 jaar geleden jutfase wijk Hoograven in  
`DE POLDER LAG TE VER VAN HET DORP' 
 
Door Gerard Veerkamp 
Vijftig jaar geleden - om precies te zijn op 1 januari 1954 - verloor de gemeente jutphaas haar 
noordelijkste grondgebied, de wijk Hoograven, aan de gemeente Utrecht. Een annexatie, die in elk 
geval bij het overgrote deel van de 'Hoogravenezen' niet als een verlies werd gevoeld. Zij zaten 
praktische gesproken veel dichter bij de grote stad dan bij het dorp. Gerard Veerkamp, Jutphaser 
/ Hoogravenees van geboorte, zocht een oud-bewoner, die vijftig jaar geleden in Hoograven 
woonde, op. Samen keken ze - mede bladerend in het boekje Historisch Hoograven, geschreven 
door Roel van Kooten - terug op die periode in het midden van de vorige eeuw. 

meeste inwoners van Hoograven voelden 
zich geen Jutphaser. Jutphaas, daar kwam je 
bijna nooit. Als je vanaf de (Verlengde) 
Hoogravenseweg, de Julianaweg of de Hooft 
Graaflandstraat/Constant Erzeijsstraat/WA. 
Vultostraat - zeg maar de drie hoofdaders van 
Hoograven - in zuidelijke richting liep of 
fietste (de auto was toen nog een exceptioneel 
onderdeel van het straatbeeld), kwam je hooguit 
bij akkerland en grasland uit. In de richting van 
het dorp jutphaas hield de bebouwing op 
enkele boerderijen na op. In tegenovergestelde 
richting kwam je wel altijd huizen en mensen 
tegen. Dan bleef je in je eigen bewoonde 
wereld. En die wereld bleek dan ineens een 
andere plaats, Utrecht, te zijn! Een 
wonderlijke situatie. 
 
TWEE TELEFOONBOEKEN 
Eigenlijk was het gewoon lastig, dat je als 
inwoner van Hoograven tot jutphaas 
behoorde. Wilde een Hoogravenaar - 
inwoners spraken zelf eerder van 
Hoogravenees- naar zijn eigen gemeente 
bellen, dan kostte hem dat een interlokaal 
gesprek, want telefonisch behoorde 
Hoograven wel tot Utrecht. En je had niet 
zoals nu districtsboeken, zodat je in 
Hoograven twee telefoonboeken moest 
hebben: van Utrecht én jutphaas. Er was dan 
wel in de wijk een hulpsecretarie (op de 
Hoogravenseweg en later Verlengde 
Hoogravenseweg), maar voor de echte 
gemeentelijke administratie moest je wel naar 
het gemeentehuis aan de 

„Vroeger was het hier heel dorps," vertelt
een 83-jarige bewoonster in Aanzet, de 
wijkkrant voor en door bewoners van 
Hoograven/Tolsteeg en Bokkenbuurt in 
Utrecht. Ze herinnert zich onder meer de 
Vakantie-ontspanning, een evenement,
waarbij vrijwilligers in de zomervakantie
gedurende enkele weken met name leerlingen 
van de kleuter- en lagere school met sport, 
spel, film, poppenkast prettig bezighielden. 
Vakantievieren in binnen- en buitenland was 
in de opbouwperiode kort na de Tweede 
Wereldoorlog voor de meeste Nederlanders
niet weggelegd. De gezinnen waren veelal
groot en het inkomen - vaak alleen door 
vader verdiend - was net voldoende om rond
te komen. Die Vakantieontspanning was een 
uitkomst in tweeërlei opzicht. De kinderen 
vermaakten zich prima en ze waren even 
overdag geen blok aan het been van de
moeders. De zomervakantie werd altijd
afgesloten met een kinderoptocht, herinnert 
die mevrouw zich. „De kinderen gingen
verkleed. Het muziekkorps ging voorop." In 
een van die optochten, in het begin van de
jaren vijftig, liepen ook volwassen 
buurtbewoners met een spandoek mee. Ze
protesteerden tegen de voorgenomen
annexatie van Hoograven door Utrecht. „We
waren bang dat de buurt haar dorpse karakter 
zou verliezen." Die mevrouw en haar mede-
buurtgenoten mochten dan tegen de inlijving 
van Hoograven door de `grote stad' zijn, erg 
veel medestanders hadden ze niet. Want de
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Een beeld uit 1925. Bewoners poseren op de hoek van de Hoogravenseweg en Burg. Smitsstraat. 
(Archieffoto Stadszending Silo). 
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Herenstraat in jutphaas zijn. En dat was, 
zeker lopend, een rot end weg. Voor 
een paspoort of voor aangifte van een 
geboorte moest je dus eerst een stevige 
tocht langs `het kanaal' maken. In de 
periode kort na de Tweede Wereldoorlog
- de tijd van de komst van de 
babyboomgeneratie - was er vanuit veel 
Hoogravense huishoudens bijna jaarlijks 
gezinsuitbreiding te melden ten 
gemeentehuize. De boodschap van de 
overheid, dat er voor de wederopbouw 
veel handjes nodig waren, kwam wel 
over. Die aanmoediging hadden overigens
bijvoorbeeld rooms-katholieke inwoners 
niet echt nodig. Zij waren toch al 
gewend de religieuze boodschap `Gaat 
heen en vermenigvuldigt U' letterlijk te 
nemen. Wout van Asselt behoorde niet 
tot zo'n talrijk Hoogravens gezin. Hij 
woonde met zijn ouders en zijn zus Diny 
vanaf januari 1940 bijna aan het eind 
van Hoograven, aan de Prinses 
Julianaweg 48. Hij bracht er zijn 

jeugd door en zat er helemaal niet mee, 
dat hij met de geboorte van het nieuwe 
jaar 1954 plotseling Utrechter bleek te 
zijn. „Ik kon er absoluut geen kwaad in 
zien. Ik had niets met jutphaas. Je had er 
gewoon niets te zoeken. Utrecht was veel 
dichterbij." Voor school of vereniging 
hoefde je ook al niet naar het dorp. 
Daar kon je in eerste instantie in je 
eigen wijk terecht. Wout van Asselt werd 
wegwijs gemaakt in rekenen, taal, 
aardrijkskunde, geschiedenis enzovoorts 
op de Nederlands-hervormde 
gemeenteschool op de  Verlengde 
Hoogravenseweg. De school van de ver-
maarde hoofdmeester De Raad is bij  
gebrek aan voldoende kinderen in de 
wijk al lang ter ziele. Kunstacademie 
Artibus en Scouting Nederland hebben in 
het voormalige schoolgebouw al 
tientallen jaren onderdak gevonden. Voor 
het vervolgonderwijs ging je naar de 
stad, in zijn geval de Ambachtsschool 
aan de Schoolstraat. 



 
JULIKA 
En het verenigingsleven bloeide volop in de
wijk. Daar was de ontspannings- en ontwik-
kelingsvereniging JULIKA, die in 1946 was
opgericht als buurtvereniging voor de bewoners
van de JUlianaweg, Llesboschweg en
KArperstraat. De vereniging groeide in de
glorietijd, toen de tv nog niet als vrijetijdsbe-
steding was ontdekt, in verschillende gebouwen
aan de Verlengde Hoogravenseweg en Hooft
Graaflandstraat snel uit z'n voegen.
Hoogravens Belang was de overkoepelende
club van wijkbewoners, die onder andere van
zich deed spreken als organisator van
festiviteiten bij hoogtijdagen als Koninginnedag.
De wijk kende ook voetbalclubs. Een
algemene, RUC en een roomse, KDS. En een
ploeg, die we nu een beetje trendy lokaal
zouden noemen: HW (Hoogravense Voetbal
Vereniging). Die club heeft slechts korte tijd
bestaan. De leden en aanhangers van RUC en
KDS hadden weinig vleiende namen voor de
ander. Maar bij de Rotte Uien Combinatie en
de Katholieke Dood Schuppers konden de
Hoogravense voetballiefhebbers in elk geval
hun hart ophalen. RUC deelde het veld met
personeelsleden van draadfabriek Neerlandia
en KDS voetbalde in de Bokkenbuurt. Beide
verenigingen hebben hun thuisbasis al heel
lang niet meer in de wijk. KDS verhuisde naar
de Aziëlaan op het Kanaleneiland en RUC
ging in Lunetten spelen. De wijk kende
tevens twee bloeiende gymnastiekclubs,
Wilskracht en Longa. Bij HKC konden
jongens en meisjes, mannen en vrouwen,
korfballen. Wandelen was toen helemaal in.
Op een gegeven moment kon je in fris-
gewassen en -gestreken blouse, broek of rok,
op gympen of echte wandelschoenen mooi
lopen te wezen op Neerlands paden en
dreven als lid van liefst vier clubs: SHO,
Zuiderkruis, Juliana en Zon & Vrijheid.
Dat er zoveel clubs waren kwam natuurlijk
mede doordat ook het Hoogravense ver-
enigingsleven knap verzuild was: je liep of
sportte rooms, christelijk, socialistisch of
algemeen. Hoograven kende tevens twee 

zangverenigingen: 'Soli Deo Gloria' en 
`Zang en Vriendschap'.  
Door die eigen muziekclubs was 
Hoograven verlost van problemen waarmee 
sommigen in de gemeenteraad van jutphaas 
worstelden. Duiken we in `de oude doos', 
dan komen we op 30 maart 1938 een 
passage tegen, waarin de huidige 
Nieuwegeinse muziekvereniging Cornelis 
Galesloot een rol speelt. Een verzoek van de 
club voor het toekennen van 150 gulden 
deed in de gemeenteraad de nodige stof 
opwaaien. Die 150 gulden was kennelijk te 
veel. Want wat lezen we? „Door B. en W
was voorgesteld om een subsidie te verlenen
van f. 100,- . De heer Linscboten was de
meening toegedaan, dat de muziekver-
eeniging zich zeer weinig deed hooren. Ook
kon hij de muzikale prestaties van de
vereeniging niet hoog aanslaan. De heer
Hildebrand was van meening dat de
muziekvereeniging zich meer deed horen op
het dorp (Jutphaas dus, redactie) dan in
Hoograven. " 
 
BENAUWEND STADS 
Dat de muzikanten van Cornelis 
Galesloot liever in het dorp zelf, dichter 
bij huis, hun muzikale kunstjes in de zaal 
of op straat vertoonden, was niet meer dan 
logisch. En dat het jutfase college van 
burgemeester en wethouders vroeg of laat 
de strijd over het `landjepik-Hoograven' 
zou verliezen, daar kon je ook donder op 
zeggen. Utrecht probeerde al eeuwenlang 
het Ravengebied te annexeren. 
Burgemeester en wethouders dachten nog 
in de twintigste eeuw de remedie tegen de 
Utrechtse uitbreidingsdrang te stoppen 
door in Hoograven - vlak tegen de 
Utrechtse grens - "een nieuwe woonwijk te
gaan bouwen; niet alleen om de groei-
ende industrieën aan woonruimte voor de
arbeiders te helpen, maar ook om de
gegoede burgers uit de benauwende stad-
se omgeving van Utrecht naar het lande-
lijk gebied te lokken." 
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De arbeiders kwamen wel, maar de gegoede 
burgers wilden niet wonen in zo'n uithoek, de 
meer volkse betiteling van het begrip landelijk 
gebied. Dat landelijk karakter bleek slechts 
een kort houdbaarheidsgehalte te hebben. 
Want waar je in de eerste helft van de 
twintigste eeuw vanuit Hoograven in oostelijke 
richting over de weilanden kon kijken tot aan 
Houten en in zuidelijke richting tot aan 
jutphaas, daar werden de mensen op de 
boerderijen, boomgaarden, hoveniersbedrijven
midden vorige eeuw vriendelijk doch 
dringend verzocht op te krassen. Het 
grasland verdween, werd ondergespoten met 
zand. Dat leverde zeer gevaarlijk drijfzand op, 
wat menig kind toen bijna het leven kostte. En 
er werden in rap tempo nieuwe woningen uit
de grond gestampt. Er verschenen flats in 
Hoograven! 
Met die nieuwbouw verdween ook de 
`speeltuin' van veel Hoogravense kinderen. 
Wout van Asselt, die tot 1960 in het ouder 

lijk huis op de Julianaweg bleef wonen, maar 
bij zijn huwelijk een eigen huurflat op het 
Kanaleneiland betrok, kijkt met weemoed en 
plezier op zijn jeugd in dat nog landelijke 
Hoograven terug. „Mijn jeugd daar was toch 
een soort van vrijheid. Het was een wereldje 
apart. Je was altijd in de weilanden bezig. In 
de zomer polsstokspringen over al die 
slootjes. Kreeg je boze boeren achter je aan, 
zoals boer Uiterwaal of Jongerius. Die laatste 
noemden we `Stalen Chris', waarom weet ik 
eigenlijk niet. Want je kwam op hun land, 
vertrapte alles. En `s winters kon je 
eindeloos schaatsen door de polders. Ik weet 
nog dat ik in de oorlog via allerlei slootjes 
schaatsend naar het andere end van 
Hoograven, naar de Detmoldstraat ging. Daar 
kreeg je van boeren uit Houten in een kerkje 
eens in de zoveel tijd eten, een warme prak." 
In het eerste dagen van diezelfde oorlog 
moesten het gezin van Van Asselt en 

De WA. Vultostraat was in vroeger tijden slechts aan één kant bebouwd. Zover als het oog reikte,
keek je over de weilanden, waar de jeugd zich afhankelijk van het jaargetijde onder meer vermaakte

met slootje springen of schaatsen door de polders. (Foto Historische Kring Nieuwegein).
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alleen maar als je ging zwemmen. In zwembad 
de Liesbosch (op de plek op het 
Kanaleneiland ongeveer ter hoogte van de 
speelgoedzaak Toys 'R' US, red.). Daar heb ik 
nog zwemles gehad van badmeester 
Mulder. Eerst droogzwemmen, op een 
bankje op je buik, later aan de hengel in het 
water. Dat was toch een mooie tijd. Zeg ik 
nu..." 
Duiken we in de echt oude historie van 
Hoograven, dan moeten we eeuwen terug. 
In het boekje `Historisch Hoograven. Van 
een polder van jutphaas tot een wijk van 
Utrecht' doet Roel van Kooten daarvan 
verslag. Daaruit blijkt onder meer, dat op 
een kopergravure van Caspar Specht, uit-
gebracht in1696, `Volgens Decisie vanden 
lare 1539' Hoogh Raven en Tolle Steegh 
reeds op de Utrechtse landkaart is gezet. De 
begrenzing van de wijk kwam echter 

andere wijkbewoners halsoverkop naar het 
westen van het land evacueren. Om de 
opmars van de Duitsers mei 1940 te stuiten, 
zou Hoograven onder water worden 
gezet. De overgave van ons land aan de 
bezetter ging toen zo snel - niet in het minst 
na het bombardement van Rotterdam - dat 
het water van het nabijgelegen 
inundatiekanaal niet de bewoonde wereld in 
werd gestuurd. Zodat de bewoners na
enkele dagen naar huis mochten 
terugkeren. 
 
VLIEGERPAPIER 
Wout van Asselt en zijn vrouwe joke denken 
ook nostalgisch terug aan die tientallen 
wijkwinkels, die vaak op de hoeken van de 
grote doorgaande straten waren gevestigd. 
Inwoners en oud-inwoners van ooit de 
noordelijkste wijk van jutphaas zullen zich 
die zaken wellicht ook herinneren: De Gruyter, 
Albert Heijn, kruidenier Bosma (later de 
Spar), bakker De Wit, groenteboer Stroes, De 
Boer's warenhuis, boekhandel De Kruijf, 
wiens woonkamer ook volgestouwd was met 
boeken, want hij had ook een heuse
bibliotheek!), maar je kocht er als jochie
ook vliegerpapier, vouwblaadjes of een tol, 
kapper Zegers, stoffenzaak Dunselman,
slager Ruys de Groot, fietsenmaker Kramers,
enzovoorts. Al die kleine middenstandszaken
bestaan niet meer. Net zoals melkboer
Verhoef, groenteboer Verwei of schillenbaas
Van Bemmel al tientallen jaren uit het 
straatbeeld zijn verdwenen. 
Ook weg is de Julianabrug, de iets zuidelijker 
voorloper van de Oranjebrug naar de 
Jutfaseweg/Waalstraat, de ontsluiting over de 
weg van Hoograven en Rivierenwijk, de 
aanpalende Utrechtse wijk. Van Asselt: 
„Verder dan de Julianabrug richting stad
kwam je als kind niet. Ja, aan de andere, 
onze kant van de wijk zocht ik wel het
water op. Bij de Ballast, waar later de veiling 
is gekomen - nu ook al weer weg - ging ik als 
jochie vaak vissen. En over `het kanaal' 
(het Merwedekanaal) kwam je 

Op deze kopergravure uit 1696 staat de pol
der Hoogh Raven ten zuiden van Tolle Steegh

reeds aangegeven. De kopergravure werd
gemaakt `Volgens Decisie vanden lare 1539'.

(Illustratie Prov. Huis Utrecht).
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veel eerder tot stand In 1148 werd al 
begonnen met de aanleg van de Vaartse 
Rijn. Die diende als rechtstreekse verbinding 
met de Lek. Het eerste stuk werd 
gegraven van de Tolsteegpoort tot aan de 
Kromme IJssel (nu Hollandse IJssel) in 
jutphaas. Die rivier gaf bij Het Klaphek 
aansluiting op de Lek. Rond 1208 was dat 
stuk klaar. 
De Vaartse Rijn vloeide in wezen voort uit 
twisten. Utrecht, bestuurd door de 
Bisschop van Utrecht, manifesteerde zich al 
vanaf 1100 als een internationaal bekende 
handelsstad. En dat zette kwaad bloed bij de 
buren, de Graven van Holland en 
Gelderland en de Heren van Kuilenburg 
(Culemborg), Vianen en IJsselstein. Zij 
voerden geregeld oorlog met de Bisschop 
van Utrecht en probeerden onder andere de 
stad in haar handel, die voor een belangrijk 
deel over het water plaatsvond, te 
dwarsbomen. Zo bedachten de Graven van 
Holland een tegenzet. Zij lieten de IJssel 
bij Het Klaphek afdammen. Dat liet de 
Bisschop van Utrecht niet over zijn kant 
gaan. Een tweede deel van jutphaas naar 
Vreeswijk werd gegraven, op sommige oude 
kaarten afgebeeld als Nye Vaert (nieuwe 
vaart). De verbinding Vreeswijk - Utrecht -
Amsterdam is beter bekend als Keulse 
Vaart, wat aangeeft dat die Hollanders toen 
al op de internationale transportmarkt flink 
aan de bel trokken. 
 
RAUWVEEN 
Het gebied ten zuidwesten van Utrecht en 
buiten diens stadswallen was of in handen van 
de Bisschop van Utrecht of van Duitse 
Ridderorden, die het land vaak verpachtten. 
De gebieden Westveen en Oostveen 
bestonden uit ruw, drassig veen en rivierklei. 
Die grond werd in cultuur gebracht, 
waardoor de polders Hoograven, 
Laagraven en Westraven ontstonden. Waar 
het begrip `raven' voor staat, is niet helemaal 
duidelijk. Eén van de versies, die auteur Roel 
van Kooten in zijn boekwerk 

je beschrijft, is, dat in de vijftiende eeuw 
`ruw veen' werd verbasterd tot `rauwveen' en 
vervolgens tot `raven'. Die Vaartse Rijn langs 
Hoograven en daarmee de economische groei 
en bloei van Utrecht hadden overigens wel 
verregaande gevolgen voor een ander vroeger 
onderdeel van wat nu Nieuwegein heet. Het 
stadje Geyn, dat aan het begin van de 
Hollandse IJssel lag en waar voor de 
Bisschop van Utrecht tol werd geheven, 
bloeide aanvankelijk op. De opkomst lag 
rond 1185, de ondergang omstreeks 1345. 
Oorzaak? Weer die vermaledijde jaloezie 
tussen de machthebbers. Het Geyn was 
geregeld doelwit van plunderende en 
brandstichtende bendes van de Graven van 
Holland. Terug naar de huidige tijd en de 
periode van de annexatie. Wout van Asselt 
mag dan in 1960 Hoograven als 
woonomgeving hebben verruild voor het 
Kanaleneiland, de 70-jarige Utrechter - 
„Geboren 5 december 1943, een 
Sinterklaascadeautje"- komt nog geregeld in 
zijn vroegere wijk. Allereerst als hij zijn zus 
Diny bezoekt, die nooit uit Hoograven 
weg is geweest. Zij woont nog steeds op de 
julianaweg, nu op nummer 10. Ook spreekt 
hij kennissen van vroeger, bezoekt de 
dinsdagse markt op het Smaragdplein en 
koopt al tientallen jaren lang bloemen bij 
het stalletje van Boonzaayer bij de 
Oranjebrug. En weet hij, dat in het oude 
Hoograven de huurhuizen voor de arbeiders 
van toen inmiddels voor het overgrote 
deel bezit zijn van particuliere eigenaar-
bewoners. En ziet Van Asselt dat de 
ambitieuze plannen van de jutfase 
burgemeester Hamers om van Hoograven 
een gewilde woonwijk voor de gegoede 
Utrechtse burgerij te maken, inderdaad niets 
is terechtgekomen. Het `nieuwe' 
Hoograven/Tolsteeg, zeg het deel dat vlak 
voor en na de overgang naar Utrecht is 
gebouwd, is een van de probleemwijken van 
de stad. Er wonen veel buitenlanders, 
waarbij met name Marokkaanse jongeren 
voor nogal wat 
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De Julianabrug gaf in het noordelijk deel van Hoograven toegang tot de wijk. De brug werd halverwege
de vorige eeuw gesloopt. Ervoor in de plaats kwam, iets verder naar de stad gelegen, in het verlengde
van de Rivierenwijkse Waalstraat de Oranjebrug. (Foto uit Historisch Hoograven). 

overlast hebben gezorgd of zorgen. In 
vergelijking met de stad als geheel scoort 
de wijk op diverse punten niet best. 
Bewoners hebben vaak een gevoel van 
onveiligheid. Het imago is dus niet sterk. 
Toch zien bewoners de toekomst van hun 
wijk met enig vertrouwen tegemoet. Dat zijn 
dan wel voor het overgrote deel andere 
bewoners dan de 8620 Hoogravense 
dorpelingen, die op 1 januari 1954 ineens ook 
officieel echte stadsmensen werden. Jutphaas 
raakte niet alleen een stukje grondgebied kwijt, 
maar leverde tevens tweederde van zijn 
bevolking van 12.237 mensen in. En de 
burgemeester van jutphaas kon daardoor in de 
jaren zestig ook niet vol trots melden, dat 
binnen zijn gemeentegrenzen ene Anton 
Geesink woonde. Want de man, die 

Europees, wereld- en olympisch kampioen
judo was, woonde toen enkele jaren met zijn
gezin in een flat aan de IJsselsteinlaan in
Hoograven. Zijn toenmalige wijkgenoten,
onder wie de schrijver van dit artikel, konden
niet om de bijzondere verschijning heen en
zagen de judoreus wel bijna dagelijks op zijn
extra grote moderne Rudge-fiets - met drie
versnellingen - door hun wijk rijden. En zagen
Geesink, toen het hem financieel beter ging,
zelfs in een Volkswagen voortbewegen. Zij
vragen zich nu nog af, hoe die ogenschijnlijk
lompe beer het voor elkaar kreeg zijn
boomlange lichaam in dat Volkswagentje te
proppen. Helaas voor de Jutfase bestuurderen,
toen behoorde Hoograven al enige jaren tot
Utrecht. En was jutphaas verder weg dan
ooit. 
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Voor u gelezen in ............Het Utrechts Katholiek Dagblad van 12 juli 1951. Overgenomen 

uit de bundel "Vreeswijk in het nieuws 1950 - 1954" door J. Schut. 
 

LEKBRUGBEKER VOOR VIANEN 
 
Het langverwachte treffen tussen de Vreeswijkse en Viaanse gezagselftallen, is na een 
enerverende strijd met 5-4 door Vianen gewonnen. Bij het lezen van deze uitslag dient men 
echter in overweging te nemen, dat het Vreeswijkse team uit louter amateurs was geformeerd, 
terwijl het Viaanse elftal enkele voetbalspecialisten telde. In dit licht bezien mag de Vreeswijkse 
prestatie zeer eervol worden genoemd. 

Omstreeks kwart voor acht werden de 
beide teams, na een ferme aftrap door 
Vreeswijks oudste gemeente-ambtenaar, de 
heer Van Dijk, aan het werk gezet en nam 
de strijd een aanvang. Na een korte periode 
van zenuwachtig heen en weer getrap, 
waarbij beide ploegen kennelijk naar 
zwakke plekken zochten, nam de strijd 
meer vaste vorm aan. Na tien minuten 
moest Vreeswijk voor de eerste maal capi-
tuleren. Het uit technisch oogpunt, aan-
trekkelijke short-passing, wat 't 
Vreeswijkse team demonstreerde, bleek 
echter ten enenmale onvoldoende om het 
Viaanse geweld te keren. Telkenmale 
stormden de Viaanse voorwaartsen in de 
richting van het doel en na ruim twintig 
minuten noteerde Vreeswijk een 5-0 
achterstand. Kort voor rust wist Venema 
een verdiend tegenpunt te scoren. Na de rust 
bleek Vreeswijk het in de eerste helft 
volkomen gefaalde grendelsysteem 

overboord gegooid te hebben. Na de aftrap 
trok men al switchend ten aanval en Venema 
scoorde opnieuw. Vreeswijk werd nu 
beduidend sterker en slechts door alle zeilen 
bij te zetten, wisten de Vianezen een ramp te 
voorkomen. Toch trilde het Viaanse net 
opnieuw, toen Venema voor de derde maal in 
successie de roos trof. Vreeswijk gaf de 
moed niet op en toen na een penalty de 
achterstand tot 5-4 was teruggebracht, werd 
alles op alles gezet ten einde nog een gelijk 
spel mot het vuur te slepen. Een ware 
kanonnade op het Viaanse doel bracht 
helaas geen resultaat en met kunst en 
vliegwerk sleepten de Vianezen de 
overwinning uit het vuur. Na de wedstrijd 
stelde de Vreeswijkse aanvoerder, 
burgemeester De Geer van Oudegein, met 
een geestige toespraak de Lekbrugbeker ter 
Viaanse beschikking, waarbij hij de hoop 
uitsprak dit kleinood tezijnertijd weer terug 
te halen. 

 

68



 
RESTAURATIE WIPWATERMOLEN: GEBED ZONDER END? 

het monumentale geval in vol ornaat is te 
bewonderen. Immers de restauratie van 
alle molens van de Stichting Utrechtse 
Molens is sinds eind vorig jaar stopgezet 
wegens financiële problemen. En of de 
gemeente Nieuwegein de helpende hand 
toesteekt, daar hebben we een hard hoofd 
in. De gemeente heeft wat behoud van haar 
monumenten betreft een slechte reputatie. 
Maar wie weet, keert het tij. Nu Nieuwegein 
grootse plannen heeft om met gigantische 
nieuwbouw in het stadscentrum de lucht in 
te gaan, lijkt ons dit een fraai moment in de 
schaduw daarvan wat geld vrij te maken 
om die armzalig ogende molen fatsoenlijk 
`aan te kleden'. Dames en heren politici: 
daarvoor hoef je toch geen tik van de 
molen te hebben? 

22 mei 2003. De onderkant van de wip-
watermolen in jutphaas krijgt na jaren van
touwtrekken, soebatten en vooral niets doen
eindelijk weer eens echte vaste grond onder
de voeten. Met veel passen en meten wordt
de molen vanaf jutphaas overgebracht naar
park Oudegein. Daar moet de trots van met
name molenliefhebbers en van iedereen die
belang hecht aan historische waarde,
schoonheid en allure haar 364-jarig
bestaan voortzetten. Met de hoop op een
beter leven. Na tientallen jaren van
verpaupering zou de wipwatermolen dan in
volle glorie weer mooi staan te wezen. 
Nou, mooi niet. Want de onderkant van de
molen staat er nu wel vlakbij de ingang van
de kinderboerderij en het Museum
Warsenhoeck, maar het zal wellicht nog een
mensenleven duren, voordat 
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 DIT JAAR NOG ....................................................  
(Activiteiten in ons jaarprogramma) 

 
Van ons jaarprogramma resten voor de laatste maanden van 2004 nog twee activiteiten, die 
gepland zijn voor maandag 18 oktober en maandag 15 november. 

 
Op maandag 18 oktober is vanaf 20.00 uur in kerkelijk centrum De Bron, Buizerdlaan 1 in 
Nieuwegein een dia-avond gepland. 
Daarbij wordt ingehaakt op het jaarthema, dat voor 2005 op meerdere gebieden binnen onze 
vereniging gaat spelen: Het jaar van het Kasteel. 
De dia-avond gaat over de Nieuwegeinse kastelen. Onze gemeente heeft wat dat betreft een rijke 
historie; niet minder dan 21 kastelen, buitenplaatsen en/of versterkte huizen hebben in het 
verleden in deze contreien gestaan. 

 
In de Cronyck van juli is het al aangekondigd; op maandag 15 november vanaf 20.00 uur 
verzorgt de heer E.J. Booy uit Baarn een bijzondere dialezing over de geschiedenis van Sint 
Nicolaas, het Sinterklaasfeest en de Nederlandse Sinterklaasboeken. Ook de wat grotere 
kinderen (laten we zeggen 12 jaar en ouder) zijn hierbij welkom. Ook deze avond is in De 
Bron aan de Buizerdlaan. 

 
Leden en donateurs hebben de beide avonden gratis toegang. 
Anderen betalen € 1,20 entree. 

 



 
VAN NACHTWACHT, KASTELEN EN MOLEN.... 

volle glorie zou zijn te bewonderen. Wij 
hadden daar sterke twijfels over en legden 
daarbij de zwartepiet ook bij de gemeente. 
Wethouder Corrie van Rooijen, die over 
cultuurhistorie en monumenten gaat, voelde 
zich aangesproken. Wij en zij grepen de 
gelegenheid aan haar mening over de gang 
van zaken rond de wipwatermolen en andere 
monumentale en culturele zaken in ons 
kwartaalblad weer te geven. 

Veiligheid (op straat) is een thema dat veel
burgers anno 2005 bezighoudt. Met name in 
de avondlijke en nachtelijke uren willen
sommige mensen wel eens losse handjes
hebben of het verschil tussen mijn en dijn even 
vergeten te zijn. Vroeger was dat niet anders, 
met dit verschil dat het in de voormalige 
dorpen jutphaas en Vreeswijk niet zozeer om 
burgers ging, maar vooral om boeren en 
buitenlui. 
Wat nu agent of brandweerman heet, werd ten 
tijde van de Bataafsche Republiek aangeduid 
als `nachtwacht'. Diens hoofdtaak was: alle 
de Huizen van de Gerechten voorby te gaan, 
zoveel als doenlyk is, en door haar toezicht
de Inwoonderen te bevryden voor 
Huisbraak, Dieverye, Brand en andere 
ongemakken'. Hoe die nachtwacht ten 
plattelande van jutphaas en Vreeswijk zijn 
werk deed, waaraan hij moest voldoen en of hij 
zijn plicht wel goed vervulde, leest u in deze 
Cronyck de Geyn op de volgende pagina's.
Cor v.d. Kooy neemt u mee op een 
verrukkelijke `donkere' tocht naar het
Nieuwegein van de achttiende en negentiende 
eeuw. 

Verder houden wij u ook op de hoogte van 
het jaarthema van 2005: Het jaar van het 
Kasteel. Daarnaast wordt binnenkort het 
archief van de artsenfamilie Teljer uitgebreid 
met een microscoop, die door de Jutfase oud-
huisarts Willemsen aan het museum is 
geschonken. Ook staan we stil bij het feit, dat 
zestig jaar geleden de operatie Market 
Garden plaatsvond. Twee geallieerde slacht-
offers van die mislukte bevrijdingsactie in 
Arnhem werden in onze gemeente gevonden. 
U leest er meer over in deze Cronyck, waarin 
vanzelfsprekend de als altijd vermakelijke 
historische rubriek `Voor u gelezen in...' niet 
ontbreekt. 
Voorwaar, een gevarieerd palet van lezens-
waardige artikelen. 

In de vorige Cronyck de Geyn vroegen wij 
ons hardop af of de wipwatermolen in 
park Oudegein binnen afzienbare tijd in De redactie
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Veel en weinig `blauw op straat' tijdens de Bataafse Republiek 
 
DE NACHTWACHT IN JUTPHAAS EN VREESWIJK  
Door Cor v.d. Kooij 
 
In februari 1763 ontving het gemeentebestuur van jutphaas (evenals andere gemeenten van de 
provincie Utrecht) een rondschrijven van Gedeputeerde Staten inzake het instellen van een 
nachtwacht, waarbij de gerechten zich exactelijk dienden te houden aan de bepalingen van het erbij 
gevoegde reglement. De tekst van de in druk verspreide circulaire luidde als volgt: 
 

Eerzame Vrome! 
 
Wij hebben goedgevonden UL. hier nevens toe te zenden, een gedrukt exemplaar van een nader 
Reglement op het gaan der Nachtwacht ten Platten Lande, op heden door Ons by provisie en 
tot wederzeggens toe gearresteerd; met last van het zelve Reglement exactelijk na te komen en 
te achtervolgen. Hier op Ons verlatende, blijft Gode bevolen. 
 
Geschreven 't Utrecht den 15. February 1763. 
 

Was geparapheerd, 
D. J. van TUYL van SEROOSKERKEN, Vt. 

 
Onder stond, 

Ter Ordonnantie van de Heeren Gedeputeerden 
der Staten ` s Lands van Utrecht. 

 
Was getekend, 

MILAN - VISCONTI 

conclusie ligt met name voor de hand, omdat 
in het Utrechts Archief waar alle oude docu-
menten van jutphaas en Vreeswijk worden 
bewaard, geen vermelding te vinden is over het 
daadwerkelijk instellen van een nachtwacht 
in 1763. 
 
Dat er dringende redenen waren om in 1795
wel over te gaan tot de vorming van een 
nachtwacht, wordt duidelijk wanneer wij de 
totaal gewijzigde omstandigheden in ogen-
schouw nemen. In het voorjaar van 1795
moest stadhouder Willem V in aller ijl (op een 
vissersboot) naar Engeland vluchten, toen 
vanuit de Zuidelijke Nederlanden een Frans 
leger onder leiding van Pichegru de bevroren 
grote rivieren overstak om de Noordelijke 
Nederlanden te bezetten. Bij dit leger had zich 
ook een Bataafs legioen aan- 

Het reglement bevatte een dertigtal bepalin-
gen, waaraan de nog op te richten nacht-
wacht zou moeten voldoen. Op de uitvoe-
ring daarvan dienden de schout en zijn 
gerechtsdienaren toezicht te houden. 
 
Wat opvalt, is dat aan het eind van het regle-
ment, dat eveneens de datum 15 februari 
1763 vermeldt, nog een slotzin staat: 
Herdrukt volgens Resolutie van de 
Gedeputeerden van de Repraesentanten 's 
Lands van Utrecht, van den 27. November 
1795. De conclusie die hieruit lijkt te moeten 
worden getrokken is dat aan het in 1763
gedane verzoek door Milan - Visconti geen 
direct gevolg werd gegeven en dat in 1795 (dus 
30 jaar later!) zowel de circulaire als het 
herdrukte exemplaar van het reglement nog 
eens in herinnering werden gebracht. Deze 
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Het Reglement uit 1763 over de Nachtwacht
ten Platten Lande aan het geeemtebestuur
van Jutphaas. (Illustratie Streekarchivaat

Z.W. Utrecht).
 
gesloten dat was samengesteld uit uitgeweken 
Patriotten onder aanvoering van Daendels. 
Enkele maanden daarna werd de Bataafse 
Republiek uitgeroepen en werd Nederland 
in feite een vazalstaat van Frankrijk. Het
waren roerige tijden waar vooral het weerloze
en onbeschermde platteland onder te lijden had. 
Met Frankrijk werd het Haagse Verdrag
gesloten. Daarbij gold als bijzondere
voorwaarde dat Nederland, dat de Fransen 
aanvankelijk als bevrijders had verwelkomd, 
bij wijze van tegenprestatie 25000 man Franse 
troepen moest onderhouden. Wat daarvan
terecht is gekomen, is moeilijk na te gaan.
Vast staat in elk geval dat een deel van de vaak 
haveloos geklede soldaten zich meer dan eens 
aan plundering op het platteland schuldig
maakte. De burgerbevolking (en vooral de 
boeren) zagen de `kale Fransen' liever gaan 
dan komen. In onze folklore bestaan nog 
steeds de liederen, waarin de Franse soldaten
uit die periode op minder vriendelijke wijze
werden bezongen: `Rataplan, Rataplan; daar
komen ze an. Ze hebben geen kousen o f 
schoenen meer an' In de Zuidelijk Nederlanden
waar de bevolking de armoedig geklede
soldaten regelmatig zag 

De 'Wagtrolle'van het Over- en Nedereinde
van Jutphaas. (Illustratie Streekarchivaat

Z.W Utrecht).
 
langs komen, moet toen de uitdrukking zijn 
ontstaan: `Epaulets de chiffons en de laars is 
kapoet' (epauletten van oude lappen en de 
laarzen zijn kapot). Er was dan ook alle 
reden om ten Platten Lande in de nachtelijke 
uren uiterst waakzaam te zijn. 
 
Voor `de gecombineerde Gerechten van het 
Over en Nedereinde van Jutphaas' werd 
waarschijnlijk nog in hetzelfde jaar de hier-
boven afgedrukte 'Wagt Rolle' opgesteld. Zij 
bevat de namen van zo'n dertig inwoners uit 
voornoemde gerechten die toen bij toerbeurt 
dienst moesten doen. 
 
Openbare aanbesteding 
Voor het selecteren van de personen die in 
aanmerking kwamen voor de in te stellen 
nachtwacht vond een openbare aanbesteding 
plaats. De betrokkenen moesten zich daarvoor 
op het Gerechtshuis aanmelden. De 
nachtwacht werd over drie wijken verdeeld. 
De eerste wijk was het Overeind van Jutphaas; 
de tweede wijk werd omschreven als `zijnde 
den Rhijn,het Kerkveld, en tot de Huizinge 
bewoond wordende bij Johannis van der 
Louw; de derde wijk liep 
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van `Gemelde Huizinge van Johannis van der 
Louw tot de Hofstede van Pieter van Dijk, in 
het Neder Einde van jutphaas.' Het aantal 
inwoners van de gerechten Over- en 
Nedereind ten tijde van de Bataafse 
Republiek wordt vermeld in de volkstelling 
van 1796, toen naar Frans voorbeeld de 
zogeheten Grondraad moest worden 
gekozen. De Grondraad koos op zijn beurt de 
vertegenwoordigers voor de Nationale 
Vergadering. Het Overeind telde toen 152 
personen, terwijl het Nedereind uit 708 
ingezetenen bestond. Het Gein dat een apart 
gerecht vormde, had toen slechts 62 
inwoners en maakte als zodanig geen deel 
uit van de in te stellen nachtwacht. Uit een 
archiefstuk van rond 1800 blijkt dat dit 
gerecht toen wel een verzoek aan de het 
gemeentebestuur heeft gedaan om een 
noodklok beschikbaar te stellen, zodat de 
verspreid wonende gezinnen in geval van 
brand of een dreigende ramp toch nog alarm 
konden slaan. 
De financiële verplichtingen die hieruit voor-
vloeiden - de nachtwakers hadden recht op een 
vergoeding over de periode dat zij hun rondes 
liepen - werden berekend door de Dienst van 
het Eerste Kwartier van het Departement 
Utrecht, waaronder jutphaas destijds viel. 
(Tijdens de Bataafse Republiek was ons land 
naar Frans voorbeeld niet langer verdeeld in 
provincies, maar in een achttal departementen; 
elk departement was vervolgens onderverdeeld 
in kwartieren). Om de uitbetaling van de 
nachtwakers te financieren dienden de 
bewoners van het Over- en Nedereind zelf de 
kosten ervan op te brengen. Over een periode 
van zes maanden moest volgens de 
berekening van het Departement Utrecht in 
totaal ƒ3 35,-- worden bijgedragen. Een lijst 
van de personen die hiervoor werden 
aangeslagen bevindt zich in het Utrechts 
Archief. 
 
De instructies voor de 'Klepwaker' te 
Jutphaas 
Het reglement van de `Nachtwacht ten Platten 
Lande' bevatte nauwkeurige instruc 

ties, waaraan de nachtwaker (ook wel 
klepwaker genoemd) zich moest houden. Uit 
de bepalingen van het reglement wordt 
duidelijk met welke problemen de nachtwaker 
te maken kreeg tijdens zijn nachtelijke 
rondgang. De wacht mocht daarom nooit 
door één persoon, maar moest als regel door 
tenminste twee personen worden gelopen. 
Daarbij werd uiteraard als voorwaarde 
gesteld dat de nachtwaker een `weerbaar' 
man moest zijn, wiens leeftijd tussen de acht-
tien en zeventig jaar moest liggen. Wie door 
het gerecht of de schout werd aangewezen, was 
verplicht de functie van nachtwaker op zich te 
nemen. Uit de financiële gegevens van de 
begroting voor het Over- en Nedereind van 
jutphaas valt af te leiden dat de nachtwaker 
over een _ periode van zes maanden ongeveer 
tien gulden kreeg uitbetaald. Dit bedrag werd 
echter alleen uitgekeerd, wanneer hij zich stipt 
aan de regels had gehouden. Wie niet op de 
afgesproken tijd aan zijn ronde begon of zelfs 
geheel verstek liet gaan, kreeg daarvoor een 
boete opgelegd van drie gulden. Deze boete 
gold ook voor het `zich niet ordentelijk 
gedragen' tijdens de uitoefening van zijn taak. 
Het gebeurde kennelijk meer dan eens dat de 
nachtwaker `in plaats van op zyn post te zyn, 
in de Herberg o f elders zat te drinken, o f eer 
de tyd van zyn Wagt verlopen was, zig naar 
huis begaf.' 
Het moet meer dan eens zijn voorgekomen 
dat de nachtwaker na zijn bezoek aan de 
herberg in min of meer beschonken toestand 
zijn ronde voltooide. Hoe de indeling van de 
te lopen ronde was geregeld, staat nergens 
precies vermeld. Het zal een kwestie van 
overleg zijn geweest tussen de schout en 
gerechtsdienaren enerzijds en de nachtwakers 
anderzijds. 
 
De hoofdtaak van de nachtwacht was: `alle de 
Huizen van de Gerechten voorby te gaan, 
zoveel als doenlyk is; en door haar toezicht de 
Inwoonderen te bevryden voor Huisbraak, 
Dieverye, Brand en andere ongemakken.' 
Wanneer een huis echter zover 
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afgelegen was dat het voor de nachtwaker niet 
doenlijk was ernaartoe te gaan, moest de 
bewoner voor zijn eigen veiligheid zorgen. Hij 
was in dat geval ook niet verplicht deel uit te 
maken van de nachtwacht en hoefde ook geen 
financiële bijdrage te leveren. De nachtwaker 
had verder als opdracht personen die hem 
tijdens zijn rondgang vreemd of verdacht 
voorkwamen te ondervragen. Wanneer hij 
geen bevredigend antwoord kreeg had hij de 
bevoegdheid een dergelijk iemand aan te
houden en bij de gerechtsdienaren af te leveren.
Men zal zich afvragen welke machtsmiddelen 
de nachtwaker had om tot aanhouding over te 
gaan. In het reglement van 1763 staat hierover 
in artikel XXII : De Perzonen, die ter Wagt 
gaan, zullen zig voorzien van een halve Piek, 
een Vork of ander scherp Houwof Schietgeweer.
Alleen wanneer de arrestatie tot grote 
problemen leidde kon de nachtwaker, b.v. door 
het gebruiken van zijn ratel of door hard te 
roepen de inwoners waarschuwen. Daarbij
moet men natuurlijk wel bedenken dat
nachtwakers altijd getweeën op pad gingen, 
zodat het meestal wel lukte om een onwillig
persoon door de schout of de gerechtsdienaar te
laten opsluiten. 
 
Kwaaddoenders 
Een bijzondere bepaling in het Reglement van 
de Nachtwacht ten Platten Lande stond 
vermeld in artikel XIII. De schout of een van 
zijn gerechtsdienaren moest ervoor zorgen dat 
de nachtwaker tijdens het lopen van zijn ronde 
`voorzien was van een Sleutel van de Kerk of 
Toorn'. Mocht het namelijk gebeuren dat de 
situatie 's nachts geheel uit de hand liep en 
gewaarschuwde buren of inwoners er ook geen 
raad meer mee wisten - zoals bij een grote 
uitslaande brand of overlast door plunderende 
soldaten of `andere Kwaaddoenders' - dan 
waren nachtwakers verplicht de kerk- of 
torenklok te luiden. Deden zij dat niet (door 
bij voorbeeld in paniek te vluchten) dan werd 
aan ieder van hen een boete van zes gulden 
opgelegd. Het beschikken over de sleutel van 
een kerk 

of kerktoren hield nog een andere verplichting 
in. De nachtwaker was tijdens zijn ronde 
verplicht steeds te controleren, of het sleutelgat 
dat hij moest gebruiken niet door 
'Kwaaddoenders' die op het dievenpad 
waren, van te voren was dichtgestopt, zodat 
hij op het kritieke moment niet in staat was 
alarm te slaan. Wanneer sprake was van een 
noodsituatie kon dit tot gevolg hebben dat 
een der inwoners van de schout opdracht 
kreeg te paard naar een ander gerecht of zelfs 
een andere gemeente te galopperen om daar 
hulp te halen. Het gebeurde meer dan eens 
dat 'Boosdoenders' uit de richting Vianen 
kwamen om per boot de Lek over te steken. 
Vandaar dat bij groot onraad soms in meer-
dere gemeenten de klokken werden geluid en de 
wegen rondom de veren aan weerszijden van de 
Lek afgezet. Degene die het lukte dergelijke 
`Vagebonden' in de kraag te grijpen en bij de 
gerechtsdienaren af te leveren, kon een 
aanzienlijke premie tegemoetzien. De 
aanwezigheid van de nachtwakers werd 

Publieke aanbesteding van de 'Nagtwagt' in
Jutphaas d.d. 1810. (Illustratie Streekarchivaat

Z. W. Utrecht).

door de schout steeds nauwkeurig op een lijst 
bijgehouden. Wie zonder geldige reden 
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 niet op het vereiste uur aanwezig was werd 
minimaal drie gulden in rekening gebracht. 

De organisatie van de nachtwacht te 
Vreeswijk 
Terwijl in jutphaas sprake was van een 
uitgebreide organisatie met een dertigtal 
nachtwakers die volgens `een roulerings-
systeem dienst deden, gaf Vreeswijk de 
voorkeur aan een eenvoudiger organisatie. 
Het dorpsbestuur dat evenals de gemeente 
Jutphaas rond 1760 het verzoek had 
gekregen een uitgebreide nachtwacht met 
een groot aantal personen in te stellen, 
beklaagde zich bij Gedeputeerde Staten 
over de verplichting daarvan zelf de kosten 
te dragen. In een schrijven van december 
1759 probeerde men er onderuit te komen 
door een beroep te doen op de bijzondere 
situatie van het Dorp: `De heerlijkheyd van 
Vreeswijk is geheel anders geconstitueerd als 
andere heerlijkheden onder deze Provintie 
gelegen, wegens den kleinen omtrek, zijnde 
in deselve geen schuylhoeken voor 
vagebonden te vinden en is de voorsz. 
Heerlijkheid voorsien met een dienaar van de 
justittie, als ook een klepper o f nagtwaaker, 
dewelke vanaf des avonds tien uren de 
ronde doet.' In haar uitvoerig schrijven wees 
de gemeente Vreeswijk erop dat men in ver-
band met de steeds passerende en aanko-
mende schepen gedurende de nacht steeds de 
straatlantaarns liet branden `waardoor de 
ingesetene met gerustheyd de nacht kunnen 
doorbrengen sonder voor buysbraak o f 
dieverye bedugt te zijn. Het belangrijkste 
argument om van de instelling van een 
gemeentelijke nachtwacht verschoond te 
blijven, was ongetwijfeld dat het merendeel 
der inwoners tot de minder draagkrachtigen 
behoorde, waardoor het (in tegenstelling tot 
jutphaas) haast onmogelijk bleek de 
nachtwacht uit eigen bijdragen te financieren. 
Bovendien lag het voor de hand dat de 
klepwaker die de gehele nacht op pad moest, 
de dag daarna meestal niet meer tot werken 
kwam waardoor 

 zijn inkomsten terugliepen. 
 
Kortom: het dorp aan de Vaart besloot 
ondanks aandringen van Gedeputeerde 
Staten te volstaan met de jaarlijkse aanstelling 
van een zogeheten klepwaker. In het Utrechts 
Archief bevindt zich een exemplaar van een met 
de hand geschreven contract dat de toenmalige 
secretaris Willem Ross in het jaar 1800 afsloot 
met klepwaker Zeger Leen.Volgens deze 
overeenkomst moest de nachtwaker gedurende 
de zomertijd van elf uur `s avonds tot 's 
morgens drie uur langs de huizen gaan. In de 
aansluitende winterperiode deed hij zijn 
ronde van 's avonds tien tot 's morgens vier 
uur. Ook voor Zeeger Leen gold de voorwaarde 
dat hij niet in de herberg mocht zitten drinken. 
Het was hem evenmin toegestaan te vroeg 
naar huis terug te keren. 
Evenals de nachtwakers van jutphaas kon de 
klepwaker in Vreeswijk op een extra premie 
rekenen `indien hij eenige Boosdoender 
kwam aan te houden en in handen der justitie 
leverde'. Volgens artikel 10 van de 
arbeidsovereenkomst heeft de Vreeswijkse 
klepwaker (in tegenstelling tot de nachtwaker 
in jutphaas) de verplichting steeds op pad te 
gaan met zijn klep of ratel: `Wanneer de klok 
het hele uur geslagen heeft, zal hij overluid 
moeten roepen (echter met eenige tusschen 
poosing) hoe laat het is tot hij het gehele 
Dorp rond geweest is'. Daarbij was hij 
verplicht om telkens wanneer hij het uur 
afriep dit met drie dubbele slagen van zijn 
klep aan te kondigen. Nadat hij het uur had 
afgeroepen had hij de opdracht om met zijn 
klep `noch zoveel dubbelde slagen na te slaan, 
als het uur is'. Gelukkig hoefde hij daar pas 
mee te beginnen, wanneer het 's nachts één 
uur was geworden. 
Voor de nachtwaker of klepwaker in 
Vreeswijk, waar tijdens de Bataafse 
Republiek ongeveer 850 mensen woonden, 
was het een voordeel dat de huizen veel 
dichter bij elkaar lagen dan in jutphaas en 
het geheel goed overzienbaar was. Dat zal 
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Voor de burgers was het een veilig gevoel, dat er na het invallen van de duisternis door 
`kleppers'over ben werd gewaakt. 

dagelijks leven in de Domstad' vermeldt dr. 
van Hulzen dat daar in 1464 al melding 
werd gemaakt van klepwakers `die alle nacht 
waken zellen met ene ratele en zij zellen die 
ure verkondigen en die lude waarschuwen, 
dat zij tot heuren vuer en keersen zien'. 
Vooral in de binnenstad waar de huizen zo 
dicht op en naast elkaar stonden moesten de 
burgers `s winters erg voorzichtig zijn met 
het haardvuur en de kaarsen. Na het sluiten 
van de stadspoorten deden de kleppers hun 
rondgang totdat de poortklok de morgen weer 
inluidde en de poorten weer opengingen. 
Omstreeks 1750 waren er in Utrecht elf 
zogeheten `klepperhuisjes' waar de nacht 

mede de overweging zijn geweest dat het
gemeentebestuur van Vreeswijk dacht te 
kunnen volstaan met de aanstelling van één 
enkele klepwaker. Aan het met de hand
geschreven contract voor Zeeger Leen is 
verder duidelijk te zien dat het in 1763 
door Milan - Visconti opgestelde reglement 
hiervoor model heeft gestaan. 
 
Plattelands- tegenover de stedelijke 
nachtwacht 
Wanneer men de Nachtwacht ten Platten 
Lande vergelijkt met de stedelijke nacht-
wacht valt op dat in de grote steden de 
kerkklok, en vooral de kerktoren, een veel
belangrijker rol was toebedeeld dan op het 
platteland. Zodra `s avonds in Utrecht de
`boefklok' van de Domtoren had geluid, 
moesten de herbergen sluiten en werden de 
straten kort daarna ontruimd. Dan mochten 
alleen de kleppers zich nog vertonen.
Uiteraard had de nachtwacht in Utrecht een 
veel langere traditie dan de plattelands-
gemeenten. In zijn boek `Utrechters - het 

 De hoofdtaak van de nachtwacht was: `alle 
de Huizen van de Gerechten voorby te 
gaan, zoveel als doenlyk is; en door haar 
toezicht de Inwoonderen te bevryden voor 
Huisbraak, Dieverye, Brand en andere 
ongemakken.' 
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wakers, na het doen van hun ronde, even 
konden uitrusten. Voor de burgers van 
Utrecht was het een veilig gevoel dat er na het 
invallen van de duisternis over hen werd 
gewaakt. De rondgaande klepwaker die met 
luide stem steeds de uren afriep, moet op 
kinderen grote indruk hebben gemaakt. De 
dichter Hiëronymus van Alphen (1746-1803) 
schreef ter geruststelling het volgende 
gedichtje:  
`Zou ik voor de klepper vreezen?  
0! Die lieve brave man 
Maakt, dat ik gerust kan wezen 
En ook veilig slapen kan. 
Moeder lief, `k geloof het vast, 
Dat hij op de dieven past. 
`Slaapt nu maar weer gerust' 
 
Minstens zo belangrijk als de klepwaker 
was de torenwachter in Utrecht. Vanaf de 
Buurtoren tuurde hij al sinds de 
Middeleeuwen in het nachtelijk duister over 
de stad om te zien of er geen onheil dreigde. 
Het ging in de meeste gevallen om uitslaande 
branden. De torenwachter moest volgens 
voorschrift ieder kwartier een ronde maken 
om te zien of alles nog veilig was. In geval 
van brand of de nadering van vijandelijke 
troepen blies de wachter uit alle macht op 
zijn trompet: 'blasende seer lang ende 
eyselick'. Om de klepwakers op het juiste 
spoor te zetten moest de torenwachter `op 
poene van 12 Gulden, des nagts een Lantaarn 
uithangen naar dat gedeelte der stad, alwaar 
de brand ontstaan is.' Volgens de overlevering 
zong een der oude torenwachters van de 
Buurtoren, nadat de brand was geblust, luid-
keels zijn versie van het liedje dat hij kort 
daarvoor op zijn trompet had geblazen: 
`Wilhelmus van Nassauen, 
De brand die is geblust. 
Gij heren en mevrouwen, 
Slaapt nu maar weer gerust'. 
 
Zowel in de stad als op het platteland was het 
gebruikelijk dat de kleppermannen en 
torenwachters omstreeks de jaarwisseling 

bij de burgers langs kwamen om hun 
nieuwjaarsprenten met een toepasselijk 
gedichtje aan te bieden. Daarbij herinnerden ze 
er met enige nadruk aan dat ze de volgende 
dag zouden terugkomen om een fooitje in 
ontvangst te nemen:  
't Oude jaar is weer verdwenen  
Met al zijn lief en al zijn leed  
En 't Nieuwejaar, dat is verschenen, 
 Wat of 't brengt, nog niemand weet.  
De Klepperman heeft uitgezongen  
Gij kunt gerust naar bed toegaan,  
En ik zeg aan ouden en aan jongen,  
Ik kom morgen met de bus wel aan. 
 
Modernere bewakingsmethoden Omstreeks 
1900 verdwenen zowel de klepwakers als de 
torenwachters geleidelijk van het toneel. De 
moderne communicatietechniek maakte het 
mogelijk om de torenwachter van de Utrechtse 
Buurtoren telefonisch met het hoofdbureau 
van politie en de brandweerkazerne te 
verbinden. Hij hoefde bij groot alarm niet 
meer op zijn trompet te blazen. In plaats 
daarvan werd de burgerij wakker midden in 
de nacht opgeschrikt door het lawaai van de 
vele brandbellen. In de plattelandsgemeenten 
rond de stad Utrecht werden in het begin van 
de 20e eeuw de taken van de kleppers en 
nachtwakers steeds meer overgenomen door 
de politie en was 's nachts ook de brandweer 
paraat. Een van de laatste nachtwakers in 
Vreteswijk - hij overleed in 1920 - was 
Gerardus Jacobus Lieshout. Hij vervulde 
bovendien de functie van dorpsomroeper. 
 
Geraadpleegde bronnen: 

• Dr. A. van Hulzen -`Het dagelijks leven 
in de Domstad' 

•  J.G.M. Boon - `Vreeswijk voorheen' 
• FE van Zutphen -`Vreeswijk aan de Lek' 
• Diverse brieven en documenten uit het 

Utrechts Archief 
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Scala van activiteiten Historische Kring 
 
THEMA 2005: HET JAAR VAN HET KASTEEL  
Door Piet Daalhuizen 
 
Het jaar 2005 is landelijk verkozen tot `Het jaar van het Kasteel'. Voor de Historische Kring 
Nieuwegein en het Historisch Museum Warsenhoeck een unieke gelegenheid om aandacht te 
vestigen op de 21 versterkte huizen, kastelen en buitenplaatsen, die vanaf de 12e eeuw op het 
grondgebied van wat nu Nieuwegein heet stonden of nog staan. Op vele manieren zal aandacht 
worden geschonken aan het jaarthema; plannen daarvoor zijn al in de maak. 

Een nationale aanpak. 
Sinds enkele jaren stimuleren overheidsin-
stanties om elk jaar een bijzonder thema te
kiezen waaraan landelijk aandacht kan
worden besteed. In 2003 was het de boer-
derij, dit jaar zijn het de vestingwerken en 
voor volgend jaar is het KASTEEL gekozen.
Een bouwwerk dat aanspreekt en bij velen 
speciale gevoelens oproept. Bij uitstek dus een 
onderwerp om landelijk in de schijnwerpers 
te zetten. Maar door alle bezuinigingen zijn
de voorbereidingen voor landelijke en 
provinciale initiatieven slechts ten dele van de 
grond gekomen. Subsidies zijn nog niet 
verstrekt, waardoor plannen niet definitief 
uitgewerkt kunnen worden. In de provincie 
Utrecht heeft het Erfgoedhuis wel een aantal
ideeën. Of ze ook geconcreti 

seerd worden, is afhankelijk van de nog toe te 
kennen subsidies. 
 
De Historische Kring trekt haar eigen plan! 
Het organiseren van thematische activiteiten 
over een langere periode vergt nogal wat 
voorbereiding. Toen in de lente van dit jaar de 
ideeën over `Het jaar van het Kasteel' naar 
buiten kwamen, heeft de Historische Kring 
Nieuwegein gereageerd met de instelling van 
een tijdelijke werkgroep `Jaar van het 
Kasteel'. De activiteiten worden gecoòr-
dineerd door Wim Budde. Leden uit andere 
werkgroepen dragen hun steentje bij. Tijdens 
de bijeenkomsten zijn heel veel ideeën ter 
tafel gebracht en doorgesproken. Ook toen 
de activiteiten op nationaal en provinciaal 
niveau niet veel verder kwamen, ging in 

Kasteel Vroonestein, een afbeelding uit 1851. (Illustratie Historische Kring Nieuwegein 
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plan volgend jaar óók de kunstexposities te 
richten op thema's die te maken hebben met 
kastelen. Daarbij hoeft niet alleen te worden 
gedacht aan prent- en schilderkunst, maar 
zeker ook aan keramische kunst. 
Op de hildes zal de fotogalerij worden 
gericht op het jaarthema Kasteel. Dertig 
historische prenten worden uitvergroot tot 30 
x 40 cm. en worden onder glas met toe-
lichting tentoongesteld. De vitrine op de 
benedenverdieping, waarin originele 
historische prenten te zien zijn, wordt anders 
ingericht. Daarbij wordt ook aandacht 
geschonken aan de biografieën van bekende 
prententekenaars uit de 17e en de 18e eeuw. 
 
CD-rom. 
Een ander project, dat in voorbereiding is 
betreft het uitgeven van een CD-rom met 
afbeeldingen en gesproken tekst over de 
historie van de Nieuwegeinse kastelen. Bij de 
samenstelling daarvan wordt samengewerkt 
met het team, dat het kastelenboek maakt. 
 
Fietsen en wandelen langs kastelen. 
En als de zomer daar is, willen veel mensen 
graag een fiets- of wandeltocht maken. 
Daarom komen er fiets- en wandelroutes 
langs de plaatsen waar in Nieuwegein 
kastelen staan of gestaan hebben. Dan zijn er 
ideeën over kinderspelen en verkleedpartijen, 
kleurplaten en mogelijke samenwerking met 
de Kinderboerderij IJsselstee en het Milieu 
Educatief Centrum. Daarbij wordt dan 
gedacht aan het in beeld brengen van het 
leven van dieren rondom en nabij kastelen en 
het tonen van planten uit kasteeltuinen en/of 
het weergeven van hoe in vroeger eeuwen 
rondom kastelen tuinen en dergelijke er uit 
hebben gezien. Futuristische elementen met 
betrekking tot kastelen worden tenslotte ook 
nog onderzocht, en bijvoorbeeld ideeën over 
een fotowedstrijd. 
 
Meer berichten volgen in de komende 
Cronycken! 

Nieuwegein de groep door met haar voor-
bereidende activiteiten en uiteindelijk is 
besloten: wij trekken ons eigen plan, want
we kunnen niet wachten op besluiten vanuit de 
provincie. Dan immers komen we te laat voor
een goede voorbereiding van de uitvoering van 
onze eigen ideeën. 
 
Waaraan wordt gewerkt? 
De tijdelijke werkgroep `Jaar van het Kasteel' 
heeft met de verschillende werkgroepen een
globale taakverdeling afgesproken en elke 
groep is nu bezig de haar toegemeten taken 
voor te bereiden. En dat omvat nogal wat! 
 
Een nieuw kastelenboek van Nieuwegein. In 
1979 bracht de Historische Kring het 
Nieuwegeinse kastelenboek `Van Ridder-
hofstad tot Buitenplaats' uit, dat binnen
enkele maanden was uitverkocht. Sindsdien is 
veel onderzoek verricht en zijn nieuwe feiten 
bekend geworden. Jonna Dommerholt schrijft 
een nieuw Nieuwegeins kastelenboek, dat in 
het voorjaar van 2005 verschijnt. Met 
medewerking van anderen komen daarin
naast de histories van de kastelen en 
buitenplaatsen bijdragen over de
totstandkoming van kastelen, het leven op de 
kastelen en informatie over de ontwikkelingen 
op plaatselijk gebied. De groep, die aan het 
boek werkt, telt acht mensen. 
 
Meerdere tentoonstellingen. 
Een brede tentoonstelling over de kastelen
wordt voorbereid door de groep 
`Bronnenonderzoek'. De plannen richten zich 
op het exposeren van bouwhistorische
elementen, archeologica en stukken met 
betrekking tot het leven op kastelen zoals
bijvoorbeeld Rijnhuizen, Vronestein,
Oudegein en De Wiers. 
Binnen de expositiegroep wordt gedacht aan de 
inrichting van een historische hoek waarin 
facetten uit het leven op een kasteel kunnen 
worden uitgebeeld. De expositiegroep, die de 
kunsttentoonstellingen op de zolder van 
Warsenhoeck verzorgt, werkt aan een 
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SLACHTOFFERS VAN MARKET GARDEN IN NIEUWEGEIN 
door Piet Daalhuizen 
 
Market Garden, de operatie die tot doel had Nederland versneld van de Duitse bezetters te 
bevrijden door een aanval met parachutisten achter de Duitse linies, mislukte in 
september 1944, zestig jaar geleden, jammerlijk. De geallieerden moesten zich na de slag 
om Arnhem terugtrekken. Een van de vliegtuigen die aan de slag deelnam, werd op 20 
september 1944 neergeschoten nabij Jutphaas. 

Het neergeschoten vliegtuig, dat neerkwam in 
het gebied dat nu bekend staat als 
Plettenburg-De Wiers, was een Mustang III, 
een éénpersoons jager die tot doel had 
bommenwerpers te escorteren. Ook werd het 
toestel gebruikt om verrassingsaanvallen uit te 
voeren. De bewapening van het toestel 
bestond uit vier 0.30 inch- en twee 0.50 
inch-machinegeweren in de vleugels, alsmede 
twee bijkomende 0.50-machinegeweren in de 
neus van het toestel. Deze stan-
daardbewapening is vele malen aangepast aan 
veranderende omstandigheden. 
 
Bij Vreeswijk werd op 13 november 1944 in 
de Lek het lichaam gevonden van de Britse 
corporal Frederick H. Hooper, legernummer 
5125343. Hij werd 22 jaar oud. Hooper 
behoorde tot de B-Compagnie van 1st 
Airlanding Brigade 2nd Airborne Battalion, 
een onderdeel van de 1st Airborne 
Division. Van oorsprong behoorde Hooper 
tot The South Staffordshire Regiment. Hij 
werd op 26 september als parachutist bij 
Arnhem gedood. Zijn lichaam belandde in 
de Rijn en werd op 12 november bij
Vreeswijk in de Lek gevonden. Frederick 
Hooper ligt begraven op het Protestantse
Kerkhof in Vreeswijk, grafnummer 4. 
 
De Mustang die in Plettenburg neerkwam, 
werd in de tweede helft van 1940 in 120
dagen ontworpen door de vliegtuigfabriek
North American in Dallas. Het toestel 
moest een volwaardige tegenstander worden 
voor de Duitse jachtvliegtuigen die de 
geallieerden enorme verliezen toebrachten
met hun aanvallen op formaties bommen 

werpers. Tot dan konden de geallieerde 
jagers de formaties bommenwerpers slechts 
begeleiden tot over een afstand van 420 km. 
Het bereik van de Mustang was veel groter. 
De Mustang III werd niet alleen ingezet door 
de Amerikanen, maar ook door de Engelsen.

In zo'n Mustang werd vlieger Tadeusz 
Jankowksi boven jutphaas neergehaald. 

 
De Engelse Royal Air Force gebruikte het 
toestel bij vele squadrons, onder meer ook 
bij het 315e squadron Poolse vliegers. Een 
van de Polen die vanaf juli 1941 van dit 
squadron deel uitmaakte was de 25-jarige 
sergeant Tadeusz Jankowski. In juni, juli, 
augustus en september 1944 werd het 315e 
squadron ingezet bij vele operaties die 
vanuit Engeland naar het vaste land van 
Europa werden uitgevoerd. Het overzicht 
van de raids waaraan Tadeusz Jankowski 
heeft deelgenomen vermeldt geen vluchten 
rond D-day (6 juni 1944), hoewel de 
Mustang Mk-III daarbij wél is ingezet om de 
geallieerde bruggenhoofden in het zojuist 
bevrijde deel van Frankrijk te beschermen. 
Tijdens de raids waaraan Tadeusz 
Jankowski deelnam in 1944 heeft hij zich 
onderscheiden door dapperheid en wist hij 
met succes enkele Duitse jachtvliegtuigen 
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aan te vallen en neer te halen. Daarvoor 
werd hij onderscheiden met het Cross of 
Merit (= het Erekruis van verdienste voor
Poolse vliegers in dienst van de Royal
Airforce (RAF). De onderscheiding werd hem 
toegekend `In silver with swords'. 
 
Op 20 september 1944 keerde hij terug van 
een missie naar het slagveld van Market
Garden. Nabij jutphaas werd zijn toestel
geraakt door luchtafweer vanaf de grond. De 
piloot kon zijn vliegtuig niet meer in de lucht 
houden en met een lange glijvlucht dook de 
Mustang in de moerassige grond in het gebied
nabij De Bongenaar. Tijdens die vlucht werd
door een vleugel van het neerstortende toestel
de 13 jarige Jopie Hoveling, die bij zijn vader
op het bouwland was, 

dodelijk aan het hoofd geraakt. Vlieger 
Tadeusz Jankowski, die ook zijn toestel de 
Mustang III met het registratienummer 
FB367 niet meer had kunnen verlaten, 
kwam om in het neerstortende toestel. 
 
Enkele dagen later was de uitvaart van de 
beide slachtoffers vanuit de H.  
Nicolaaskerk van jutphaas. Op het kerkhof 
naast de kerk werden Jopie Hoveling en 
Tadeusz Jankowski naast elkaar begraven. Het 
stoffelijk overschot van de Poolse vlieger is 
in de jaren zestig overgebracht naar het 
Poolse Oorlogskerkhof in Breda; 
grafnummer E-4-7. 
Wie meer wil weten, kan veel meer infor-
matie vinden op internet: 
www.marketgarden.com 

De grafzerk van Frederick 
Hooper in Vreeswijk. 

 
De grafzerk van Tadeusz 

Jankowski in Breda. 
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Wethouder Van Rooijen heeft er vertrouwen in dat het gaat lukken 
 
`IN 2005 WEER AAN DE SLAG MET WIPWATERMOLEN'  
Door Gerard Veerkamp 
 
In de vorige Cronyck De Geyn vroeg de redactie zich hardop af, of de gemeente Nieuwegein in 
de nabije toekomst een helpende hand zou toesteken bij de sores rond de wipwatermolen. De 
onderkant van de 364-jarige molen is dan wel zo'n anderhalf jaar geleden verhuisd van 
Jutphaas naar het park Oudegein, maar daarna is er niet zo bar veel meer gebeurd. Oorzaak: 
de Stichting Utrechtse Molens heeft financiële problemen. Onze opmerking richting de 
Nieuwegeinse politiek deed wethouder Corrie van Rooijen, die onder meer cultuurhistorie, 
musea en monumentenzorg in haar portefeuille heeft, naar de telefoon grijpen. Zij wil wel 
reageren. Op het gemeentehuis spraken we met haar en monumentenmedewerker Erwin 
Bos over de wipwatermolen en het Nieuwegeinse monumentenbeleid. 

houder in het bijzonder geheel verantwoor-
delijk zijn voor de molen. Die verantwoor-
ding rust bij de Stichting Utrechtse Molens, die 
eigenaar is van de molen en zich daarom sterk 
maakt voor de restauratie van de wip-
watermolen. Zoals bekend heeft de Utrechtse 
stichting de restauratieactiviteiten 

Dat de wipwatermolen al weer een tijd staat te 
`verpieteren' in park Oudegein, is ook 
wethouder Corrie van Rooijen een doorn in het 
oog. Laat dat duidelijk zijn. Maar ze wil wel na 
het lezen van het artikeltje in de vorige Cronyck 
De Geyn de indruk wegnemen, dat de gemeente 
Nieuwegein en zij als wet 

Een beeld uit vroeger tijden: de Wipwatermolen staat langs het water in jutphaas mooi te wezen. (Foto 
Historische Kring Nieuwegein) 
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van alle molens stopgezet, vanwege geldpro-
blemen. „Wij als gemeente hebben in de 
restauratie geld gestoken. Wij hebben het 
nodige voorwerk gedaan, hebben ervoor 
gezorgd, dat de molen verplaatst kon wor-
den. Wij hebben het terreintje in park 
Oudegein laten aanleggen, daarvoor heeft de 
gemeente onder meer bomen gekapt. En wij 
zullen zorgen voor de waterhuishouding 
eromheen. Want de bezoekers moeten echt de 
indruk krijgen hoe zo'n molen in het verleden 
werkte. Maar om dat werk nu te doen, zou 
zonde zijn, zou geen nut hebben." Het geld, 
dat Nieuwegein daarvoor heeft bestemd, 
houdt het `in een potje'. Eerst moet duidelijk 
zijn, wanneer het bestuur ad interim van de 
molenstichting de financiële moeilijkheden 
heeft opgelost. Daarnaast stelt de provincie 
Utrecht dit najaar de Cultuurnota vast waarin 
onder andere voorstellen staan voor de 
toekomst van de molens in Utrecht. 
Wethouder Van Rooijen heeft goede hoop, dat 
`onze' molen een hoge prioriteit krijgt. Tevens 
heeft de gemeente een gesprek gehad met het 
bestuur ad interim van de Molenstichting. „Een 
bestuurlijk overleg waarbij het ons erom ging 
goed geïnformeerd te worden over de 
problemen bij de Molenstichting en om het 
belang van de restauratie van de 
Wipwatermolen veilig te stellen. Dus niet 
zozeer om die achter te broek te zitten," aldus 
Van Rooijen. „In het voorjaar 2005 zou de 
molenstichting weer aan de slag kunnen gaan. 
Veel te langzaam natuurlijk, maar we willen 
het bestuur ad interim even de kans geven de 
zaak weer goed op z'n poten te krijgen. Ik heb 
er vertrouwen in dat dat gaat lukken. We 
blijven druk op de ketel houden, maar de 
molenstichting moet eerst over de brug 
komen.Ter geruststelling; ons is verzekerd dat 
het schoepenrad en het bovenstuk van de 
molen goed en veilig liggen opgeslagen." 
 
Collectief trauma 
Monumenten hebben in het verleden niet de 
warme aandacht van het gemeentebestuur 
had, die ze in de ogen van veel 

Nieuwegeiners en zeker van de leden en het 
bestuur van de Historische Kring 
Nieuwegein verdienen. „De afbraak van de 
Anna van Rijn-huisjes is natuurlijk een col-
lectief trauma," erkent de wethouder. Net 
zoals de oude boerderij Vee- en Bouwlust in 
de wijk Galecop bijvoorbeeld veel te lang 
leegstond, waardoor vandalen volop de kans 
kregen in het monumentale pand brand te 
stichten. Een klein deel van de boerderij is 
gelukkig gerestaureerd en vormt nu samen 
met nieuwbouw een fraai ouderencomplex, in 
de volksmond bekend als "boerderij-Bos", 
genoemd naar de laatste boerenbewoners. 
Maar een grootscheepse inhaalslag hoeven de 
mensen nu ook weer niet te verwachten. 
Immers, Nieuwegein is druk bezig zijn 
imago van groeigemeente, dat uit veel 
(rijks)subsidiepotjes `leuke dingen' voor zijn 
bevolking kon doen, in een beheersgemeente 
te veranderen. In de praktijk komt dat veelal 
neer op bezuinigen. In mooie woorden heet 
dat: `mondige burgers dienen taken van de 
terugtredende overheid over te nemen'. Of: 
`gemeenschapsgeld 

 
Wethouder Van Rooijen: „We blijven druk op

de ketel houden, maar de molenstichting moet
eerst over de brug komen."

(Foto Gemeente Nieuwegein).
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moeten we slim inzetten'. De wethouder is er 
zich van bewust, dat - in het kader van de 
operatie `Nieuwegein Kiest' - de hoogste 
prioriteit niet bij musea, molens en derge-
lijke zal liggen en er in de naaste toekomst
niet heel veel geld naar die historische kant 
wordt gesluisd. (Overigens met uitzondering 
van de museumwerf. De renovatie van die 
scheepswerf aan de Wierselaan waar een 
museum moet komen, valt een tot anderhalve 
ton duurder uit dan gedacht. Twee jaar 
geleden investeerde het college van 
burgemeester en wethouders al 562.000 
euro.) De museumwerf moet zichzelf wel
waarmaken. De wethouder richt haar pijlen
op andere speerpunten. „Met de kernen 
jutphaas en Vreeswijk, de begindorpen van 
Nieuwegein, moeten we de boer op. Ook bij 
de eigen bevolking. Want hoeveel mensen
weten niet dat er in hun woonplaats allerlei
monumenten zijn? Als beschermde
dorpsgezichten bieden Jutphaas en Vreeswijk 
volop kansen voor toerisme. We moeten als 
Nieuwegein proberen waar dan ook onze 
monumenten tentoon te stellen.
Bijvoorbeeld op Open Monumentendagen.
Je zou in Vreeswijk na een bezoek aan de 
Oudheidskamer naar een opgeknapte
fortwachterswoning kunnen gaan en van 
daaruit fietstochten of 

wandelingen langs de Hollandse Waterlinie 
kunnen maken." 
 
Terrasje 
Het komt even slecht uit, dat een plan is ver-
traagd om van het gebied in park 
Oudegein, waar de kinderboerderij, het 
museum Warsenhoeck en het Milieu 
Educatief Centrum (MEC) zijn gesitueerd, één 
educatiekwartier te maken. Het 
gemeentelijk apparaat heeft de afgelopen tijd 
met name zijn energie gestoken in 
`Nieuwegein Kiest' en in de ontwikkeling van 
het nieuwe stadshart. Samenwerking van de 
partijen in dat `kwartier' - het MEC, de 
kinderboerderij en de Historische Kring - kan 
voor iedereen voordelen opleveren: krachten 
bundelen, energie besparen, computers delen, 
activiteiten op elkaar afstemmen. Privatisering 
kan tevens extra inkomsten opleveren. 
Wethouder Van Rooijen: „Op het terrein van 
de kinderboerderij mogen wij nu als 
gemeente geen terrasje exploiteren. Dat zou 
in geval van privatisering wel kunnen. Op die 
manier kun je een bezoek aan zo'n educatief 
kwartier in park Oudegein ook aantrekkelijker 
maken." En daar zou een gerestaureerde 
wipwatermolen in volle glorie toch ook 
mooi inpassen? 
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ANTIEKE MICROSCOOP VOOR MUSEUM WARSENHOECK 
Door Piet Daalhuizen. 
 
Een schitterende, ongeveer 100 jaar oude, microscoop is op 30 augustus aangeboden ten 
behoeve van uitbreiding van de collectie medische voorwerpen en archivalia van het 
Historisch Museum Warsenhoeck. De microscoop is in perfecte staat. Hij is van het merk 
Carl Zeiss. Er wordt onderzoek verricht naar de precieze ouderdom van het instrument. 

De heer G. de Waard mocht het instrument op 
30 augustus jl. in ontvangst nemen van de heer 
K. Willemsen uit Nieuwegein. De heer 
Willemsen is gepensioneerd huisarts. Hij is 
in 1929 geboren en voltooide zijn medische 
studies in 1956 in Groningen. Vervolgens
assisteerde hij als aankomend huisarts in een 
artsenpraktijk in IJsselstein. In maart 1957 
nam hij de praktijk over van de plotseling 
overleden huisarts J. van der Lugt in het 
toenmalige jutphaas. Enkele maanden na de 
overname van de praktijk volgde ook zijn
benoeming tot gemeentearts in jutphaas én
Vreeswijk. 
Dokter Willemsen vertelde dat hij naast de 
praktijk van huisarts Van der Lugt toen 

ook enkele instrumenten heeft overgeno-
men. Een van die instrumenten was de
microscoop. 
Hij schat het fabricagejaar van het instru-
ment op het eerste kwart van de vorige
eeuw. Dat betekent volgens dokter
Willemsen, dat niet zijn voorganger het
instrument zou hebben aangekocht, maar
mogelijk dr. Idenburg jr. die omstreeks 1920
de dokterspraktijk voerde. Voor Idenburg jr.
praktiseerde er zijn vader, E. Idenburg, die in
1876 de bekende heelgenees- en
verloskundige G.J. Teljer was opgevolgd.
Dokter Teljer praktiseerde in Jutphaas, zijn
zoon A.H. Teljer later in Vreeswijk. 

De 100 jaar oude microscoop die de vroegere huisarts Willemsen aan de Historische Kring heeft
geschonken om in Museum Warsenhoeck te worden tentoongesteld bij de andere

archiefmaterialen van de Teliers.
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Bloed-, urine- en weefselonderzoek. 
De microscoop is in de huisartsenpraktijk
circa 80 jaar in gebruik geweest. Aan het
begin van de 20e eeuw verrichten huisartsen 
heel veel microscopisch onderzoek, onder 
meer van bloed en urine. Zij voerden ook 
weefselonderzoek uit. Dokter Willemsen 
heeft deze microscoop vanaf zijn aantreden in 
jutphaas in 1957 het instrument tot aan zijn 
pensionering in 1994 gebruikt. Het instrument 
verkeert in prima staat en is grotendeels nog
origineel is. Er zijn in de jaren zestig van de 
vorige eeuw enkele kleine modificaties
toegevoegd om het diafragma en de lenzen 
eenvoudiger te kunnen stellen. 
 
Verbonden met gezondheidszorg gemeente. Het 
Historisch Museum Warsenhoeck beschikt 
sinds 1984 over een uitgebreid familiearchief 
van de Tellers. Het geslacht Teljer kent vanaf 
de 17e eeuw vele telgen die het medisch beroep
van heel-, genees- en verloskundige hebben
uitgeoefend. In 1824 werd in het dorp 
jutphaas G.J. Teljer als zodanig benoemd.
Later werd zijn zoon A.H. Teljer arts in 
Vreeswijk. Het familiearchief omvat naast veel
documenten ook bijzondere persoonlijke stukken
van de Teljers, zoals naamplaten, kleding,
patiëntenboekjes, gedichten en portretten. Een 
aantal jaren 

geleden werden enkele andere medische 
instrumenten aan de collectie toegevoegd, zoals 
een stoomapparaat en een onderzoeksstoel. 
Dokter Willemsen opende toen een 
tentoonstelling in het museum over de Teljer-
familie. Deze voorgeschiedenis bracht hem tot 
het besluit de historische microscoop aan het 
Historisch Museum Warsenhoeck te 
schenken. Het instrument pas in de collectie, 
maar is bovendien afkomstig uit dezelfde 
dokterspraktijk waarin Teljer praktiseerde. „En 
dan is het niet juist om zoiets prachtigs te gaan 
verkopen; het is nauw verbonden met de 
historie van de gezondheidszorg in onze 
gemeente!" zegt dokter Willemsen. 
 
Carl Zeiss. 
De microscoop is vervaardigd in de bekende 
instrumentenfabrieken van Carl Zeiss in 
het Duitse Jena. Volgens een koperen plaat in 
de mahoniehouten, met fluweel beklede 
opbergkoffer, is de microscoop door Carl 
Zeiss geleverd aan de instrumentenmaker A. 
Mulder in Leiden. Het historisch museum heeft 
inmiddels een brief gezonden aan Carl Zeiss in 
Jena met het verzoek om informatie over het 
instrument; het fabrieks- en/of serienummer 
moeten uitsluitsel kunnen geven over het 
fabricagejaar. Binnenkort wordt de 
microscoop in het Historisch Museum 
Warsenhoeck tentoongesteld. 
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INFORMATIECENTRUM NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE  

door Piet Daalhuizen 

In de laatste Cronyck de Geyn (juli 2004) is 
een uitgebreid artikel verschenen over de 
Utrechtse Waterlinie, de Hollandse
Waterlinie en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Het heeft veel te maken met de 
actualiteit; er wordt namelijk via het 
Nationaal Project Nieuwe Hollandse
Waterlinie gepoogd om de Nieuwe Hollandse
Waterlinie een plaats te geven op de Wereld 
Erfgoedlijst. Nieuwegein heeft heel veel 
elementen van deze waterlinie op zijn 
grondgebied: het verdedigingswerk Fort 
Vreeswijk en de sluizen van Vreeswijk, een 
inundatiekanaal, de Plofsluis, de dijken langs
het Amsterdam-Rijnkanaal, de Doorslagsluis, 
het Fort jutphaas, de Noordbatterij aan het 
Overeind en vele andere, kleinere elementen.
Daarom is besloten om in ons Historisch
Museum Warsenhoeck extra aandacht aan de 
waterlinie te gaan geven. 

In het museum komt een uitgebreid infor-
matiecentrum over de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Momenteel worden kaarten en 
veel fotomateriaal geschikt gemaakt voor 
een tentoonstelling. Heel veel van het mate-
riaal is beschikbaar gesteld door het project-
bureau van het Nationaal Project Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, dat mede adviseert bij de 
inrichting. In het informatiecentrum wordt 
ook de historie van de waterlinie op kaarten en 
panelen verduidelijkt. Veel schitterende 
brochures die een beeld geven van dit stukje 
Hollandse historie zullen voor de bezoekers 
beschikbaar zijn, de meeste kosteloos; andere 
tegen een geringe vergoeding. 
 
Naar verwachting zal het nog enkele 
weken duren voordat het informatiecentrum 
ingericht kan worden. Wel zijn aan de balie 
van het museum al veel brochures te krijgen. 

 DE SMEERMEESTER 
Door Ben Remie 

 
De Utrechtse houtzaagmolen van 1721, de Job, stond op erfpachtgrond van het Sint Jobs 

Gasthuis in dezelfde stad. In het gasthuis werden lijders aan huidziekten verpleegd. De 
opbrengsten uit pacht moesten de exploitatie van het gasthuis mogelijk maken. Arie van der 
Starren en Jordaan van der Ven moesten jaarlijks 'veertigh Carolij guldens tot twintig stuyvers' 
aan het gasthuis betalen. Waar het gasthuis dat geld aan besteed heeft, weten we niet. 

 
Van een ander stuk grond dat in eigendom was van het gasthuis, is de besteding wel bekend. 
Agnes van Leeuwenberch laat het gasthuis `een viertel land in het Overeind van Jutphaas' na. 
Uit oude kaarten blijkt dat het hier een stuk grond betreft in de tegenwoordige Van 
Heukelumstraat in Nieuwegein-noord (Jutphaas). In 1832 stond_ het kadastraal genoteerd, 
nog steeds als eigendom van het Leeuwenburger Gasthuis, onder de kadastrale nummers 
sectie A 283 en 285. 
Uit de opbrengst van die grond moest het 'tractement van den smeermeester' bekostigd 
worden. De patiënten, slachtoffers van Venus (de slachtoffers van een geslachtsziekte) werden 
dagelijks gesmeerd en verbonden. 
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Voor u gelezen in.......... Het Utrechtsch Katholiek Dagblad van 20 september 1949. 

Overgenomen uit de bundel `Jutphaas in krantebrichten 1948 - 1949" van J. Schut. 
 

BAKKERS KUNNEN WAT LANGER SLAPEN: 
 

50% BESPARING OP BRANDSTOFREEKENING 
In jutphaas begon de victorie. 

 
In jutphaas is een industrie verrezen, die niet alleen in het binnenland, doch ook in het buitenland 
de aandacht trekt. Het is aan de heer C.K Woudenberg, een inwoner van jutphaas, gelukt een 
uitvinding te doen, die een ommekeer teweeg zal brengen in vele bakkerijen. 

met een temperatuur van 275 graden in de 
oven afgegeven. De toevoer van de vloeistof 
wordt geregeld door een afsluiter, die er ook 
voor zorgt dat de temperatuur in de oven op 
peil blijft. 
Bakker Van Leeuwen uit jutphaas had de 
primeur om het eerst in deze oven te 
mogen bakken en hij is geestdriftig. Trots 
vertelt hij, dat hij een geweldige besparing 
aan brandstof met deze oven bereikt. Met 
een heteluchtoven in zijn eigen bakkerij 
betaalde hij per week, bij een omzet van 16 
baaltjes meel ongeveer f 18,- aan brandstof 
en thans bij gebruik van de vloeistofoven bij 
eenzelfde omzet zijn de kosten slechts f 9,-
per week. Een grote besparing aan 
onkosten dus. Bij dit alles kan hij des 
morgens een uurtje langer in bed blijven. 
 
Vele buitenlanders zijn een kijkje in de 
bakkerij van de heer Woudenberg komen 
nemen. Amerika, Engeland, Frankrijk, 
Belgii, Noorwegen, Zweden, Duitsland en 
Denemarken hebben reeds octrooi aange-
vraagd. Thans staan 12 ovens bij de N.V. 
Unica (in oprichting) gereed om afgeleverd te 
worden. 

Uit alle delen van het land hebben nu reeds 
bakkers een bezoek aan jutphaas gebracht 
om de uitvinding van de heer Woudenberg, 
een vloeistofoven, in ogenschouw te nemen. 
Van deskundige zijde wordt ons bevestigd, dat 
de uitvinding van de heer Woudenberg een 
uitkomst voor vele bakkers kan betekenen, 
die bij gebruik van de vloeistofoven een 
besparing van meer dan 50 procent op hun 
brandstofrekening bereiken. De vuurhaard, 
die de vloeistof verwarmt, is uitneembaar en 
slechts 20 cm. lang en kan zonodig 
vervangen worden. Het is dan mogelijk de 
vloeistof te verwarmen door gas, electriciteit 
of olie. 
 
De heer Woudenberg heeft samen met de 
heer M. Beuker, een technicus, en drs. WE. 
Nieuwenhuis, een chemicus, de vinding in de 
laatste oorlogsjaren, voor zover zulks
mogelijk was, verder uitgewerkt. Na de 
oorlog werden de eerste proeven genomen en 
in December 1948 was de vierde proefoven 
gereed. 
De vinding is zeer eenvoudig. De warmte, die 
ontstaat door verhitting van een bepaalde 
vloeistof uit een reservoir tot 400 ± 500 
graden Celsius, wordt via spiralen 
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