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FREEK VAN ZUTPHEN OVER ‘ZIJN’ VREESWIJK
Na de diaserie over oud-Jutphaas presenteert de Historische Kring Nieuwegein een
dia-avond die geheel in het teken staat van Vreeswijk, zoals het was… (en soms
nog een beetje is).
Freek van Zutphen, Vreeswijk-kenner bij uitstek, geeft zijn deskundige commentaar bij een fraaie diaserie over oud-Vreeswijk en zijn bewoners.
Dat doet hij op maandag 13 februari in kerkelijk centrum De Bron, Buizerdlaan 1
in Nieuwegein. De avond begint om acht uur. Leden van de Historische Kring
hebben gratis toegang, anderen betalen 1,20 euro.
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WELKOM IN ONS ‘KASTEEL’
Kastelen. Ze stonden vorig jaar volop in
de belangstelling. Landelijk, omdat 2005
onder meer het Jaar van het Kasteel was.
Maar ook plaatselijk. Want de Historische Kring Nieuwegein greep de gelegenheid aan zich extra te profileren. Enerzijds via een tentoonstelling over kastelen in ons Museum Warsenhoeck, anderzijds door de uitgave van het fraaie boek
‘’KASTELEN en BUITENS in ‘OUD’NIEUWEGEIN’’.

Warsenhoeck of te verkijgen bij boekhandel Manschot in het Nieuwegeinse
winkelcentrum City Plaza.
Ook onze voorzitter borduurt in zijn tradionele nieuwjaarswens voort op het Jaar
van het Kasteel. Hij vindt, dat ons Museum Warsenhoeck - en de Historische
Kring - net als een kasteel meer is dan
een gebouw: het is ook een belangrijk
symbool. Lees er meer over in deze Cronyck de Geyn.

HKN-lid Jonna Dommerholt leverde met
dit boek prachtig werk af, zoals Nieuwegeins burgemeester de Vos in het museum tijdens de overhandiging van het eerste exemplaar op 27 april verwoordde.
In deze Cronyck de Geyn plaatsen we
van haar hand nog een hoofdstuk, dat
niet helemaal paste in het stramien van
haar boek, maar dat wel een zeer welkome aanvulling erop is. Zij beschrijft daarin de feesten op het kasteel.
Midden in deze Cronyck de Geyn staat
haar relaas, dat gemakkelijk uitneembaar
is en simpel als aanvulling in het boek is
te plaatsen. We hebben het daarom ook
in dezelfde stijl en opmaak van haar boek
gepresenteerd.

Verder in deze Cronyck de fotorubriek
‘Jutphaas/Vreeswijk… zoals het was’ en
de rubriek ‘Gelezen voor u …’. Een rectificatie over de mannenzangvereniging St.
Caecilia. En aandacht voor allerlei activiteiten in dit verse nieuwe jaar. Daarin
vanaf 4 februari een bijzondere tentoonstelling over het Circus Krone.

Voor wie door het lezen van dit extra
hoofdstuk FEEST OP HET KASTEEL geinteresseerd raakt in het leven op het
kasteel in het algemeen en de kastelen en
buitens in oud-Nieuwegein in het bijzonder: het boek is te koop in ons Museum

Veel leesgenot in deze uitgave en komende nummers van Cronyck de Geyn in
2006.

En dan nog iets nieuws in dit nieuwe
jaar. De opmaak van de Cronyck de Geyn
hebben we niet meer uitbesteed aan
Hentenaar Digitotaal, maar doet de
werkgroep Publicaties onder leiding van
Jaap Stevens zelf. De Cronyck wordt wel
nog steeds gedrukt bij Hentenaar Digitotaal in Wijk bij Duurstede.

De redactie.
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KASTELEN EN NOG WAT
Door Fer Martens, voorzitter Historische Kring Nieuwegein
Als er een tentoonstelling over het Jaar van het Kasteel plaatsvindt, dan verdiep ik me
in dat onderwerp.
Zo wordt bij kastelen gauw aan het buitenland gedacht. Maar wist u dat Nederland de
hoogste kastelendichtheid had binnen West Europa?
Het is niet voor te stellen dat 800 jaar geleden we ons achter dikke muren moesten beschermen tegen Nederlanders van 50 kilometer verderop. We sloten ons toen letterlijk
af van de boze buitenwereld. Want, die mens van 50 kilometer verderop werd allerlei
vijandigheden toegedicht, en was een volslagen vreemdeling met wie we niets gemeen
hadden.
Hoewel? Nederlanders bestonden toen nog niet, maar er was toch wel iets gemeenschappelijks, bijv. de godsdienst, het christendom. Maar blijkbaar was geweld toch de
meest voor de hand liggende optie om een conflict te beslechten.
Is het puur toeval dat het afgelopen jaar 2005 tot het jaar van het kasteel was uitgeroepen? Of zit hier misschien een verwijzing naar het heden in?
Zitten we nu niet in een tijd dat grote groepen Nederlanders zich ook afsluiten van anderen? Afsluiten van mensen die niet 50 kilometer verderop wonen, maar zelfs om de
hoek, en met wie we ook niet kunnen of wensen te communiceren. We kunnen hen
blijkbaar niet begrijpen en dichten hun ook veel negatieve gevoelens toe.
We sluiten ons niet af achter werkelijke muren, maar onzichtbare.
Het kasteel is nog daarom nog steeds een werkelijkheid, ook voor niet-historici. Het
kasteel als een thuis, “my home is my castle”, een plek om trots mensen te ontvangen,
ja, dat is goed. Maar een toevluchtsoord: nee, dat leidt tot niets.
Het Kasteel is hiermee niet alleen een gebouw, maar ook een belangrijk symbool in onze maatschappij.
Voor veel mensen is die symboolfunctie veel belangrijker dan dat gebouw.
Ons museum heeft voor ons ook een zodanige functie. Niet een toevluchtsoord, maar
juist een plek waar we trots zijn om mensen een gevoel mee te geven van bijv. een vorm
van continuïteit van dit stukje land en stad. En tegelijk voor ons ook een uitvalsbasis om
ergens anders te acteren, diashows te draaien of aanwezig te zijn op een manifestatie.
Daarom is het voor het Bestuur van het grootste belang dat we zoveel mogelijk gasten
krijgen. Daarvoor moeten wij onze activiteiten inrichten. Wij moeten het gevoel overbrengen dat er een plek is in Nieuwegein waar je even stil kan staan bij dingen, waar je
in de dagelijkse sleur niet gauw aan denkt.
Kortom, een soort symbool in de Nieuwegeinse gemeenschap.
Laten we dit verder uitwerken en realiseren!
Ik wens u een heel goed 2006 toe!
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DE WARE HISTORIE VAN ST. CAECILIA
Door Piet Daalhuizen
In de Cronyck van november 2005 plaatsten we een foto van de Jutfase R.K. Mannenzang
Vereniging St. Caecilia met een toelichting. Helaas is daarbij een vergissing gemaakt: de
mannenzangvereniging werd beschreven als het kerkkoor van de rooms-katholieke Nicolaaskerk. Het was echter een vereniging met een eigen repertoire.
koor repeteerde in het parochiehuis boven de R.K. Jongensschool. Tot kort voor
zijn overlijden in 1937 bleef B. Veldhuizen sr. het koor leiden. Toen droeg hij
zijn taken over aan zijn zoon B. Veldhuizen jr.
Veldhuizen jr., bekend als de smid van
Jutphaas, volgde hem als dirigent op en
hij bleef die functie vervullen tot 1958
toen de R.K. Mannenzang Vereniging St.
Caecilia werd opgeheven.
In 1932 vierde de Mannenzang zijn vierde lustrum. Daarbij werden staatsieportretten van het gehele koor gemaakt. De
foto die geplaatst is in het novembernummer van de Cronyck , is gemaakt
voor de hoofdingang van de R.K. Jongensschool. Een tweede foto, die bij dit
artikel is geplaatst, is gemaakt in het pastoorsbos naast de pastorie aan de
Utrechtsestraatweg.

Het kerkkoor van de Nicolaaskerk, dat de
diensten sinds de bouw van de kerk in
1874/1875 opluistert, heeft vrijwel zeker
ook bestaan in de oude Nicolaaskerk aan
het Overeind van Jutphaas. Met de R.K.
Mannenzang Vereniging St. Caecilia is het
anders gesteld.
In 1912 was de pastoor van de Nicolaaskerk, dr. A. Jansen, de initiator voor de oprichting van de R.K. Mannenzang Vereniging St. Caecilia. Oprichter was uiteindelijk B. Veldhuizen sr., die in 1903 met zijn
gezin vanuit Amsterdam naar Jutphaas was
gekomen. Hij dirigeerde ook de nieuwe
zangvereniging, waarvan de meeste leden
overigens ook lid van het kerkkoor waren.
Het repertoire van de zangvereniging bestond uit klassieke melodieën en met name
de musicus Cornelis Galesloot schreef
zangstukken voor het koor. Momenteel is
daarover een kleine thema-expositie in het
Historisch Museum Warsenhoeck. Het

De jubileumfoto van de R.K. Mannenzang
Vereniging St. Caecilia, in 1932 gemaakt in
het pastoorsbos. De Historische Kring zoekt
de namen van alle zangers; enkelen zijn nog
niet bekend.
Zittend van links naar rechts: ? , ? , pastoor
B. Wösten, dirigent B. Veldhuizen sr., J.
Brugman en ?.
Staande middelste rij v.l.n.r.: ? , ? , A.
Schoonenberg, Th. Van Ramele, R. Veldhuizen, B. Veldhuizen jr., Ph. Van Leeuwen, W.
Kuppens, W. van Baaijen en A. Veldhuizen.
Staande bovenste rij v.l.n.r.: ? , S. van Rooijen, C. Kragten; M. Veldhuizen, ? , ? , G. de
Kruif en ?.

4

Jutphaas… zoals het was

In deze aflevering van onze fotorubriek volop aandacht voor de sluizen in Jutphaas en
Vreeswijk. Hier ziet u Het Sluisje in Jutphaas rond 1910. Op de brug staat rechts veldwachter Kubus. In het midden sluiswachter Smeel. Achter de bomen staat het brandspuithuisje, dat in 1769 werd gebouwd en in 1928 gesloopt. Het Sluisje vormde van
oudsher de verbinding van het Merwedekanaal met de Nedereindse Wetering. Die wetering maakte deel uit van de waterhuishouding van de polder Nedereind en diende tevens als waterweg voor de boerenbedrijven. Rond 1950 verloor de Nedereindse Wetering de functie van waterweg. In 1952 werd Het Sluisje gedempt.

Foto Historische Kring Nieuwegein
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Jutphaas… zoals het was

De Doorslagsluis, gezien vanaf de oude Doorslagbrug. Links is nog juist de dakrand
zichtbaar van de brugwachterswoning. Die werd beginjaren tachtig van de vorige eeuw
gesloopt. Links op de foto staat ook nog de oliemolen van Verloop te zien. Ook die is nu
in het Jutfase straatbeeld voltooid verleden tijd. De molen verdween in 1947. Op de
achtergrond staat de wipwatermolen. Dit heeft eveneens zijn plek verloren, maar niet
voorgoed. Als alles loopt zoals verwacht, staat de molen als fraaie entree van het Museum Warsenhoeck en kinderboerderij IJsselstee eindelijk dit jaar in volle glorie mooi te
wezen. Nu staat alleen het onderstuk fier overeind langs de Hollandse IJssel.

Foto Historische Kring Nieuwegein.
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FEEST OP HET KASTEEL

Ridderfeestmaal, ca 1416; Gebroeders van Limburg
Uit het getijdenboek : Les très riches heures du Duc de Berry

“Enkel in een samenleving, waar de vrije man
niet hoeft te arbeiden, kan het ridderwezen
bloeien, met zijn onontbeerlijke meting van
krachten, het steekspel …
Enkel een feodale aristocratie heeft voor die
dingen de tijd en de stemming.”
(Johan Huizinga, ‘Homo Ludens’, de spelende
mens, 1938)

groep moet dagelijks hard werken voor de
kost en heeft weinig vrije tijd. Alleen op zondag en op kerkelijke feestdagen hebben ze in
principe vrij.
De christelijke kerk is van mening dat vrije tijd
besteed dient te worden aan christelijke plichten en de voorbereiding op het hiernamaals.
De landadel en de militaire aristocratie beschikken - indien zij geen oorlog voeren over veel vrije tijd die op een plezierige manier ingevuld moet worden. Om te laten zien
dat ze geen zware arbeid hoeven te verrichten
en daardoor verheven zijn boven het gewone
volk gaan ze op den duur het leven aan de
luxueuze Franse en Duitse hoven navolgen.

In de Middeleeuwen bepaalt de afkomst de
hoeveelheid vrije tijd, waarover de mens kan
beschikken.
De feodale samenleving bestaat voornamelijk
uit boeren en neringdoenden,uit militaire en
landaristocratie en uit geestelijken. De eerste
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FEEST OP HET KASTEEL
De vóórhoofse tijd
In de vroege Middeleeuwen, in de vóórhoofse
tijd (tot eind 12e eeuw), geeft de adel als ontspanning de voorkeur aan krijgsoefeningen,
zoals steekspelen, zwaardvechten, kruisboogschieten, worstelen. Het zijn eigenlijk oefenspelen, waarin jong en oud gevechtstechnieken trainen en zich zodoende voorbereiden
op de echte van man- tot- mangevechten in
oorlogstijd. De jacht, eveneens een geliefde
tijdsbesteding, is niet alleen bedoeld om vlees
in de pot te krijgen, maar dient ook als behendigheidspel met de paarden.
-----

Op het hoogtepunt van deze hoofse tijd speelt
het culturele leven zich vooral af aan de hoven
van hertogen, kerkvorsten en rijke landadel.
Het rijkste hof van Europa is dat van de hertogen van Bourgondië. Zij hechten veel belang
aan alle vormen van kunst en cultuur en stimuleren die ook. Hun feesten, gepaard met
grote banketten, luisteren zij op met toneelspelers, dichters, muzikanten, zangers en acrobaten van het hoogste niveau. Edelsmeden
krijgen speciale opdrachten om zilveren of
gouden vaatwerk en sieraden te maken voor
het feest of als cadeaus voor de gasten. Om
het allemaal nog feestelijker te maken laat
men de fonteinen wijn spuiten of er worden
geldstukken rondgestrooid voor de bedienden.
Hun capriolen om zoveel mogelijk muntjes te
verzamelen is een komische noot in de toch
vrij strak geregisseerde feestviering.
Jachtpartijen met groot gevolg, en toernooien
waarbij ridders en hun paarden kostbare, versierde, harnassen dragen, zijn de hoogtepunten van de feesten op de hoven van adel en
aristocratie.
De etiquette aan de hoven is streng en kent
een grote verscheidenheid aan gebruiken.
Nauwlettend de ceremoniën volgen en uitvoeren is van groot belang voor iemands aanzien en plaats in de adellijke rangorde, waaraan speciale rechten en plichten verbonden
zijn. De hoogte van de positie bepaalt ook de
hoogte van de toelage, de invloed op de politiek, de huwelijkskansen, de plaats aan de
(feest)tafel.

In de Middeleeuwen behoorde het leren schaken tot een vast onderdeel van de opvoeding
van de jongens uit de aristocratie. Het schaakspel was een afspiegeling van het feodale mantot-man gevecht. De spelregels lagen in het
begin nog niet vast.. Door de introductie van
het buskruit en de uivinding van de diverse
vuurwapens, werden de spelregels aangepast
aan de nieuwe vorm van krijgskunde: het
‘slaan’ van elkaar op afstand.
----Er is weinig bekend over de feestmalen, de
bijbehorende ceremoniën en de etiquette in
de vóórhoofse, Karolingische, tijd. Uit oude
kronieken kan men opmaken dat tijdens de
banketten veel gegeten wordt en de gerechten smakelijk zijn toebereid met veel groene
kruiden en specerijen uit het Verre Oosten.
Als zoetmiddel wordt honing gebruikt of aftreksel van gedroogde vruchten, want suiker
kent men nog niet. Het kostbare saffraan dat
aan gerechten de goudgele kleur van luxe en
rijkdom geeft, toont de welstand van de gastheer.

De adel en aristocratie in het minder rijke Nederland zal zijn kunstuitingen hebben aangepast aan de beschikbare financiën. Uit oude
kronieken is echter gebleken dat zij veel
voorschriften en ceremoniën van de beroemde Franse feesten en banketten hebben overgenomen.
In Holland houdt men al in de 14e eeuw, met
name op kastelen in de buurt van de steden,
steekspelen en toernooien waarvoor de stedelijke aristocratie en de hogere burgerij even-

De hoofse tijd
Kookboeken en boeken over etiquette uit de
14e en 15e eeuw zijn ruimer voorhanden. Historici krijgen dan ook meer inzicht in de wijze
waarop middeleeuwse banketten, in de glorietijd van het ridderschap, gehouden worden en
wat voor gerechten er worden opgediend.

8

FEEST OP HET KASTEEL
eens worden uitgenodigd. Ook op deze feesten onderhoudt men de gasten met minnezang, toneelspel en muziek.

toernooi melden op het toernooiveld. Met
groot gevolg en ceremonieel vertoon van
wapperende vlaggen en vaandels en onder
bazuingeschal betreden ze het veld.
Kwartiermakers zoeken voor de deelnemers
een logement, waarvan ze de buitenmuren
opsieren met de helmen en wapenschilden
van de gasten. Om het nog feestelijker te maken, worden uit de bovenste ramen de vlaggen van de uitdager en de uitgedaagden gehangen. Hierdoor kan iedereen zien wat er te
gebeuren staat en de adrenaline begint al
zachtjes te stromen.
De avond voor het toernooi worden de wapenemblemen van de deelnemers tentoongesteld. Blijken daaronder edellieden te zijn die
de erecode van de ridders hebben geschonden
(vastgesteld door de dames), dan worden ze
van deelname uitgesloten.
Op de dag van het toernooi betreden beide
partijen met hun vlaggen en vaandels het
strijdperk. Zij stellen zich tegenover elkaar op
achter dwarsgespannen touwen die opgehangen zijn tussen de hekken of schuttingen die
het perk afbakenen. Om de spanning op te
voeren zwaaien de spelers lustig met wapens
en onder het schreeuwen van strijdkreten.
Het publiek joelt enthousiast mee; de spanning stijgt.
De ridders dragen tijdens het toernooi speciale
harnassen die zwaarder zijn, maar mooier
versierd dan hun oorlogsharnassen. Het paard
is ook beschermd door een gewatteerde deken
met daaroverheen een harnas of een leren
overkleed, dat een combinatie vormt met dat
van de berijder.

Aanleidingen voor een feest
Verloving, huwelijk, geboorte, ridderslag, het
sluiten van een verbond of louter om ‘de tijd te
passeren’ kan aanleiding zijn tot het geven van
een feestelijk banket met als hoogtepunt een
toernooi of steekspel. Voor deze beide spelen
moeten er, net als in oorlogstijd een uitdager
(de gastheer) en uitgedaagden (de gasten) zijn.
Steekspelen kunnen in twee vormen gehouden worden: het echte spel te paard of te voet
als voorbereiding op de strijd en het spel dat
meer het karakter heeft van een theatervoorstelling. Deze laatste doet in het midden van
de 13e eeuw zijn intrede in navolging van de
Engelse Arthurlegenden. Het is een steekspel
rond een bedachte, literaire situatie, waarin
ridderlijkheid, hoofsheid en dapperheid tot
uitdrukking worden gebracht.
Elk soort steekspel heeft zijn eigen regels en
eigen soort harnas
Tijdens de toernooien wordt er gevochten met
botte wapens. In de 12e eeuw is dat nog niet
gebruikelijk en menigmaal vallen er gedurende de ’spelen’ doden of voor het leven verminkten. Een enkele keer kan een heer bij een
echte oorlog niet meer over voldoende ridders
beschikken, omdat velen tijdens een toernooi
het leven lieten.

Het toernooi
Heeft een heer besloten een feest te geven met
een toernooi zonder theatraal karakter, dan
zijn de volgende ceremoniën gebruikelijk.
Allereerst stelt hij speciale scheidsrechters aan
die het toernooi zullen leiden. Zij bepalen datum en plaats van het feest; speciale herauten
kondigen daarna deze ’feste’ aan bij binnen–
en buitenlandse adellijke hoven en op openbare plaatsen.
De edellieden die de ‘uitdaging’ aannemen,
moeten zich vier dagen voor het begin van het

De hoogste heraut bepaalt het moment waarop de strijd begint. Als de scheidsrechters hun
plaatsen hebben ingenomen en de spanning
niet hoger kán stijgen, geeft hij het sein:

“Maakt u gereed voor het doorhakken van de
touwen.” De heraut leest de spelregels voor,
de touwen worden doorgehakt en het steekspel begint. Onder het schreeuwen van hun
eigen strijdkreet en dat van hun heer storten
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de partijen - in gelid - zich op elkaar, luid toegejuicht door het publiek. De strijd duurt net
zo lang tot één van de partijen, volgens de
scheidsrechters, genoeg terrein van de tegenstander heeft veroverd om tot winnaar te
worden uitgeroepen. De strijd is dan ten einde. De deelnemers en de scheidsrechters ontvangen hun, vaak kostbare, prijzen. De herauten krijgen een geldbedrag voor hun diensten.
Daarna blazen de trompetten het aftochtsignaal, de vaandels worden gestreken en de
deelnemers begeven zich naar hun logementen.

gen, worden de gasten vermaakt door toneelspel, voordrachten, zang en muziek.
-----

Minneklacht:
Mijn herte en kan verblijden niet
Als zij niet vrolijk op mij ziet,
In wie ik vreugde heb bespied:
Helpt mij, of ik verderve !
(Jan van Brabant, 13e eeuw)
----Het succes van het banket hangt niet alleen af
van de diversiteit van de vele gerechten, maar
ook van het amusement dat de gastheer biedt.
Het gezellig samenzijn, waarbij nieuwtjes en
roddels worden uitgewisseld en nieuwe contacten gelegd, is eveneens een belangrijk element van het feest.

Ontvangst op het kasteel
Ceremoniën bepalen de ontvangst op het kasteel. Terug in hun logement krijgen de gasten
datum en uur te horen voor de ontvangst bij
de gastheer. De etiquette gebiedt dat de gasten
zorgvuldig gekozen cadeaus meebrengen en
dat de jongeren gekleed gaan naar de laatste
mode. De oudere gasten mogen daar een
beetje mee schipperen. Nieuwe kleding is
vaak ontworpen voor het strakke, jeugdige lijf
en niet voor de ouderen die behoefte hebben
aan warme en gemakkelijk zittende kleding
die hen ook een bepaalde waardigheid geeft.

Ontvangst
Op de dag van de ontvangst worden de genodigden door de kasteelheer volgens de gangbare etiquette ontvangen. Men knielt of buigt
voor hem, omarmt hem en kust hem op Franse wijze (accolade).
De gasten worden opgevangen in de hal of
een ‘wachtkamer’ (anti-chambre) tot de major
domus aan de heer het teken geeft, dat de
maaltijd in de grote, mooi versierde, zaal kan
beginnen.
In ’Van Soeter Cokene’ (J.M. van Winter) en
‘Natafelen’ (Wina Born e.a.) worden recepten
en ceremoniën rond een feestmaal beschreven. Elk banket kent zijn eigen gebruiken en
deze zijn afhankelijk van het uur van de dag
en de tijd van het jaar.
Als voorbeeld nemen we een banket dat gegeven wordt op het midden van een voorjaarsdag. In dat jaargetijde kan het nog koud zijn
en daarom dient er in de grote zaal, waar het
banket zal plaats hebben, een goed vuur aangelegd te worden. Is de zaal niet alleen groot,
maar ook hoog dan wordt er soms drie tot vijf
dagen van te voren begonnen met stoken.
Knechten, die hiervoor speciaal zijn aangesteld houden het vuur dag en nacht brandend.

Op het kasteel zijn de taken verdeeld. De
vrouw des huizes houdt zich, tezamen met
haar personeel, bezig met de voorbereiding
van het banket, maar neemt er zelden aan
deel. Zij bespreekt met de kok de gerechten
die de gasten voorgezet zullen worden tijdens
het grote banket, maar een goede kok weet
eigenlijk wel wat gebruikelijk is in het betreffende seizoen.
De kasteelheer en zijn major domus (hoogste
onder de knechten) organiseren het ’vermaak’.
Diverse artiesten moeten ingehuurd en de
volgorde van opkomst bepaald; het laatste optreden moet spectaculair zijn en liefst nooit
eerder vertoond.
De banketten krijgen in de hoofse tijd dus een
meer theatrale vorm. Tijdens het nuttigen van
de vele spijzen en in de pauzes tussen de gan-
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De tafels voor de gasten moeten vrijstaand in
het midden worden gezet zodat de bedienden
er aan alle kanten ruim omheen kunnen lopen. Voor heel belangrijke gasten wordt er
een aparte tafel gedekt. Het kan dan gebeuren
dat zij, door de opstelling van de tafels, met
hun rug naar de overige gasten zitten.
Het dekken van de tafel kent z’n eigen regels.
Over het houten blad komt eerst een kostbaar
wollen tapijt te liggen, dat aan alle kanten bijna de grond raakt. Daarover komt een wit
damasten kleed, geperst in sterke vouwen en
geweven in de mooiste patronen, dat een
voetbreed boven de grond hangt. Op het midden van de tafel waaraan de hoofdgasten zitten, staat een zilveren of gouden sierobject. Bij
gebrek aan bloemen in het voorjaar worden
groenblijvende takken zoals buxus en klimop
ter versiering op de tafels aangebracht.
De tafels worden niet op dezelfde manier gedekt, zoals wij dat tegenwoordig doen. De
gastvrouw zet alleen de borden neer; zilveren
voor de hoge gasten, tinnen voor de lagere in
rang. Tussen de borden staan drinknappen of
glazen. Dit is kostbaar gebruiksgoed en soms is
er niet voldoende van voor alle gasten; twee of
meer delen dan één nap of glas. Naast de borden staan vingerkommetjes gevuld met fris
water en geurige kruiden om de vingers in af
te spoelen. Servetten kent men nog niet. Een
tweede, neerhangend, kleed - eveneens van
damast - wordt langs de tafelrand geplooid en
dient om over de schoot te leggen om de kleding te beschermen en om er mond en handen aan af te vegen. De gasten brengen in
vaak prachtig versierde foedralen hun eigen
mes en lepel mee. Bij de heren hangt dat aan
hun riem naast hun zwaard. Vorken zijn in de
vijftiende eeuw nog geen gemeen goed. Veel
gerechten, zoals groot vlees en gevogelte, worden nog met de handen gegeten of, wanneer
het in en saus of brei wordt opgediend, met
behulp van een stuk brood naar de mond gebracht. Het brood dient ontdaan te zijn van
zwarte korstjes; wee de bediende die een dergelijke ongerechtigheid ontgaat. Net als nu

stelt de gastheer hoge eisen aan het opdienen
van spijs en drank aan zijn gasten.
Heeft de major domus het teken gegeven dat
de gasten aan tafel kunnen, dan gaat de gastheer hen voor naar de zaal waar het banket
gehouden zal worden.
Bij binnenkomst staan de bedienden al klaar
met wasbekkens, waterkannen en schone
handdoeken. De heer spoelt als eerste zijn
handen af en krijgt volgens hoofs gebruik een
handdoek aangereikt, daarna zijn de gasten
aan de beurt. Wanneer de gastheer is gezeten,
brengt de major domus de gasten één voor één
naar hun plaats. Als iedereen zit, gaan de voorsnijders elk aan een kant van de tafel staan,
snijden de spijzen in sierlijke stukken en proeven ze voor, vervolgens zetten ze de schotels
voor de heer neer. Na goedkeuring worden ze
rondgediend. De major domus bepaalt de tijd
voor de tweede gang; dienaren halen de gebruikte borden weg en vervangen ze door
schone.
Een feestmaal bestaat meestal uit drie ‘gangen’.
Elke gang bestaat weer uit zeven of acht vlees, vis-, eier- en groentegerechten, hartig, zuur
of zoet, die in drievoud moeten worden opgediend. Dus 21 of 24 schotels per gang. Alle
gangen moeten in dezelfde volgorde als de
eerste worden opgediend met uitzondering
van de dessertgang. Diverse soorten brood
worden gedurende de gehele maaltijd gegeten.
De wijnschenkers moeten nauwlettend volgen of een gast bijgeschonken wil worden;
ook zij moeten voorproeven. De laatste gang is
het dessert, dat uit tien of meer gerechten bestaat; bijv. bonbons van groene marsepein,
suikertaart met kaneel, krakelingen van dennenzaden, zuidvruchten.
Na de maaltijd wordt het tafellaken verwijderd en een schoon laken neergelegd, waarop
de wasbekkens worden geplaatst. De gasten
kunnen dan hun handen wassen. Schone
handdoeken worden door de bedienden aangereikt. Na de handwassing wordt het damasten laken verwijderd en op het onderliggende
wollen kleed komt een bord met houten tan-
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denstokers te staan.
Vlak voor het vertrek van de gasten worden
de cadeaus uitgewisseld en bedanken gastheer
en gasten elkaar. Ook dit afscheid gaat volgens
een bepaald ritueel. De gasten zoeken hun
logementen op of vertrekken spoorslags naar
hun eigen kasteeel.
-----

knotsen en strijdbijlen van vuursteen te lijf.
Om zich tegen verwondingen en kwetsuren
te beschermen maken ze een soort kleding
van natuurlijke materialen, zoals hout en leer.
Nadat het ijzer en brons is ontdekt, worden
deze metalen gebruikt om harnassen en wapens te maken. De Romeinen brengen het
ambacht van het wapensmeden mee naar
Noord-Europa.
In de 11e en 12e eeuw krijgt het ambacht in
West-Europa weer een nieuwe impulsdoor de
opkomst van het ridderschap en de veranderende krijgskunde. Op het slagveld en tijdens
toernooien gaan de ridders en krijgsheren ter
bescherming van hun lichaam maliënkolders
dragen. Dat is een bepantsering voor hoofd,
romp, armen en benen die gemaakt is van in
elkaar gevlochten ijzeren ringetjes. De diverse
beschermstukken zijn onderling los te combineren en de aanschaf van de onderdelen
hangt af van de beschikbare financiën.
Onder de maliënkolder draagt de ridder een
dik, gewatteerd kledingstuk, een ’aketon’. Een
capuchon van maliën bedekt hals en hoofd;
voor extra bescherming draagt de krijsman
meestal een eenvoudige helm, soms voorzien
van een neusplaat.
Een zwaard en een lang, driehoekig schild
voltooien de wapenrustig van de ridder.
Het maliënkolder is bestand, tegen zwaardslagen en klappen met een stomp voorwerp, echter niet tegen de pijlen van de hand- en kruisbogen. Een betere bescherming wordt noodzakelijk en in de 13e eeuw begint men met
het aanbrengen van beschermende plaatstukken op knie- en ellebooggewrichten. Deze
worden gemaakt van hardgekookt leer,
hoorn, of ijzer- en koperlegeringen. IJzer geniet door zijn hardheid de voorkeur en wapensmeden gaan allengs over tot het aanbrengen van grote, ijzeren plaatstukken in de malienkolders om de lichaamsdelen nog beter te
beschermen. Vooral de borstpartij krijgt extra
versteviging. Aan het begin van de 15e eeuw
is de maliënkolder vrijwel verdwenen, alleen
soldaten dragen ze nog. Het geheel ijzeren

Het eerste menu is omstreeks 1500 ingevoerd
door de hertog van Brunswijk. Voorafgaand
aan een banket was hij naar de keuken gegaan
en had de koks gevraagd wat er opgediend zou
worden en in welke volgorde. Hij had dit opgeschreven en na elke gang spiekte hij even op
z’n briefje om te zien welk gerecht hem
wachtte.
----Het harnas in kort bestek
Ridders en harnassen: voor veel kinderen en
volwassenen een fascinatie en alleen in enkele
historische musea in het echt te bewonderen.
Menigeen kent het harnas alleen van schilderijen en plaatjes. Velen zullen zich afvragen
hoe een ridder kan bewegen, laat staan strijden, in zo’n zware uitrusting. Verhalen over
geharnaste ridders die met een takel op hun
paard gehesen moeten worden, kunnen naar
het land der fabelen verwezen worden. Harnassen zijn gemaakt om ridders in de strijd te
beschermen tegen aanvallen van de tegenpartij met o.a. zwaarden, speren en pijlen. Gedurende de gevechten moet er snel gereageerd
worden en rake klappen teruggegeven. De
harnassen moeten dus flexibel zijn en licht in
gewicht zodat ze de bewegingsvrijheid van de
ridders nauwelijks belemmeren. De helm is
vaak het grootste probleem omdat de uitsparing voor de ogen zo klein mogelijk is gehouden. Het zijwaartse uitzicht wordt daardoor
enigszins beperkt, maar door veel oefening
leert men met die beperking omgaan.

De geschiedenis van het harnas
Gewapende strijd is al zo oud als de mensheid
zelf. De eerste mensen gaan elkaar met houten
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Onderdelen van een harnas, ca 1589. Victoria & Albert Museum, Londen.
Bron: ‘Heavy Metal’ Legermuseum, Delft

harnas doet zijn intrede.

van een schildknaap is daarbij onontbeerlijk.
Onder het harnas draagt de ridder speciale
onderkleding bestaande uit broek en gewatteerd wambuis, waarop bevestigingspunten
zijn genaaid. De harnasonderdelen kunnen
daaraan vastgemaakt worden. Over de broek
komen de onder- en bovenbeenpijpen, de
knie- en dijstukken. Deze beendelen kunnen
los zijn, maar ook vast aan elkaar gesmeed. De
voeten kunnen eveneens met een harnas
’sabatons’ worden bedekt. Echter niet elke
ridder kiest daarvoor. De laatste onderdelen
die worden aangedaan zijn de ringkraag, die
de bovenkant van rug en schouders bedekt; de
rug- en borstplaten, die met riemen aan de
ringkraag worden bevestigd en de schouderen armstukken, die ook met kraag en wambuis verbonden zijn. Het aantrekken van de
handschoenen en het opzetten van de helm
zijn de laatste handelingen.

De harnassen - met een gewicht van 25 tot 40
kilo - bestaan uit losse onderdelen, die al geheel naar het figuur zijn gemodelleerd en die
op dezelfde plaatsen scharnieren als bij het
lichaam. Vooral de elleboog- en kniestukken
vertonen groot vakmanschap. De stukken
worden samengesteld uit kleine, ijzeren,
plaatjes, die onderling verbonden zijn met
leren banden en klinknagels. Het geheel
wordt zo ingenieus geconstrueerd dat er van
de constructie aan de buitenzijde niets te zien
valt. Dergelijke verbindingen worden ook
elders in het harnas toegepast en daardoor
krijgt het de flexibiliteit en bewegingsvrijheid,
die de krijgsman nodig heeft.
Het harnas is in twee kleuren leverbaar: blank
gepolijst of vuurgeblauwd. Dit blauwen gebeurde onder een temperatuur van 280 graden Celcius en behoedt het harnas tegen roest.
Het aantrekken van een harnas is een vak op
zich. Elk deel heeft een naam en dient in de
juiste volgorde te worden aangedaan. De hulp

In de 15e en 16e eeuw liggen de belangrijkste
centra van de wapensmeedkunst in NoordItalië, met name in Milaan, en in Zuid-
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Duitsland in Augsburg en Neurenberg. Elk
gebied heeft een eigen stijl. Het Italiaanse harnas is ronder van vorm dan het Duitse, dat
meer rechthoekig is.
Elders in Europa zijn er ook werkplaatsen
voor wapensmeden, maar daarover is weinig
of niets bekend.
De Italiaanse en Duitse wapensmeden leveren
niet alleen volledige maatwerk harnassen,
maar ook onderdelen, die elders in Europa
worden afgezet.
De kosten van een maatwerk harnas zijn
hoog. De prijs is mede afhankelijk van de versieringen, van goud of zilver, die de toekomstige eigenaar er op aangebracht wil hebben.
Omgerekend in huidige bedragen kost in 1557
een harnas voor slagveld en toernooi ca €
80.000-. Eersteklas harnassen komen op €
252.000,- met versieringen € 345.000,-. Deze
hoge prijzen weerhouden vaders niet om hun
zonen ook in het harnas te steken. Zo leren ze
al jong te oefenen in het zware strijdtenue.
Het vervaardigen vraagt echter veel tijd en
menigmaal past zoonlief bij aflevering niet
meer in het harnas.

In de 17e eeuw raakt het harnas als gevechtstenue in onbruik, onder andere door veranderende gevechtstechnieken. Als statussymbool
blijft het echter nog tot aan het begin van de
18e eeuw gehandhaafd. Veel adellijke personen laten zich met borstkuras portretteren om
aan te geven welk aanzien zij genoten.
Bronnen:

- Het dagelijks leven in de Middeleeuwen; D. Hägermann e.a.; Uitg. Tirion, Baarn, 2001.
-De vijftiende eeuw; samenstelling M. Huig e.a.;
Uitg. Het Spectrum, Utrecht 1995.
-Heavy Metal,, Europese harnassen in het vizier;
Robert Douglas Smith, uitg. Legermuseum, Delft,
2004. (n.a.v. de tentoonstelling).
-Sport, spel en ontspanning, de wording van Europa; hoofdredacteur W. Blockmans, RUL;Uitg. HD
uitgevers, Hilversum, 1993.
- Van soeter cokene; recepten uit de Oudheid en de
Middeleeuwen; Johanna M. van Winter; Uitg.
Unieboek b.v. Bussum 1976.
- Les très riches heures du Duc de Berry; E.Pogon:
ICOB, Alphen aan de Rijn, 1983.
- Natafelen, Wina Born, Publiboek, Ommen,
1981.
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Vreeswijk… zoals het was

De Oude Sluis In Vreeswijk vindt zijn oorspong in 1373. Op de plek van de huidige Oude Sluis werd er van stadswege ‘twe slusen van hout’ gebouwd. De Utrechtse gilden lieten tevens een vestingwerk, het blokhuis Gildenborg, bouwen, om de sluisklok met
spuitorens beter te beschermen tegen vijanden. Die kwamen toch: in 1482 werd Gildenborg in de strijd met David van Bourgondië en de Hollanders verwoest. De sluis werd
hersteld, maar de sluisvloer begaf het in 1815. Tussen 1822 en 1824 kreeg de Oude Sluis
zijn huidige afmetingen en aanzien.

Foto Historische Kring Nieuwegein.
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Vreeswijk… zoals het was

In 1817 werd op kosten van het Rijk in Vreeswijk een hulpschutsluis gebouwd: de
Inundatiesluis. Dat moest, omdat de bestaande sluis verbouwd diende te worden en de
scheepvaart gewoon door moest gaan. De bouwers maakten daarbij gebruik van het
Volmolengat, een watergang, die al in 1638 bestond. Deze Rijkshulpsluis, beter bekend
als Spuisluis, vormt nu een van de schilderachtigste plekjes van Vreeswijk: het
Frederiksoord.

Foto Historische Kring Nieuwegein.
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ACTIVITEITEN IN HET NIEUWE JAAR
De verschillende werkgroepen van de Historische kring Nieuwegein werken momenteel hun jaarplannen voor 2006 uit. Het
zijn de activiteiten van de Werkgroep Publicaties, de exposities van de
Programmagroep en de kunstexposities van de Kunstgroep. Voor zover exacte
data bekend zijn, worden de verschillende exposities vermeld in de kaart van
het jaarprogramma, die tegelijk met deze Cronyck wordt bezorgd.
Activiteiten
De Werkgroep Publicaties heeft voor 2006
een programma opgezet, dat in de
lijn ligt van de activiteiten van voorgaande
jaren. Verschil is wel, dat meer dan voorheen medewerking is gevraagd van mensen
van buiten onze vereniging.
Zo is voor februari een avond gepland over
Vreeswijk. Op maandag 13 februari verzorgt Vreeswijk-kenner Freek van Zupthen
een dia-avond over zijn geliefde woonplaats.
De voor november 2006 geplande avond
over de vroegere Jutfase woonwijk Hoograven zal worden verzorgd door mensen van
de Historische Kring Tolsteeg-Hoograven,
waarbij Roel van Kooten van onze eigen
Archiefgroep de presentatie zal verzorgen.
De traditionele verrassingswandeling door
Utrecht hebben we, om redenen van grote
belangstelling en enthousiasme, opnieuw in
het programma opgenomen.
Natuurlijk geldt dat ook voor de dagexcursie. Die gaat in april 2006 naar de historische Brabantse stad Geertruidenberg en het
kasteel Dussen.

grammagroep met thema-exposities en met
foto’s en prenten in op het jaarthema
“Water” en op het feit, dat de wipwatermolen Oudegein in 2006 eindelijk zal worden
gerestaureerd. In februari dus het circus en
in de zomer molens met schaalmodellen,
prenten, kaarten en foto’s.
Kunst
Voor 2006 zijn op de Hooizolder van ons
Museum Warsenhoeck zeven kunsttentoonstellingen gepland. Op 5 maart wordt
de eerstvolgende geopend: Gerard en Jenny
van de Hofstad laten de kunstliefhebbers
(voor velen wederom) kennismaken met
hun veelsoortige kunstuitingen.
Weefkunst wordt getoond vanaf 23 april en
vervolgens komen in de zomermaanden
beeldhouwwerken, keramische kunst, enz.
aan de orde.
Tien plaatselijke kunstenaars houden onder
de noemer “De tien van Nieuwegein” vanaf
5 november voor de negende keer een expositie, die zeer veel variatie in kunstuitingen vertoont.
Dezelfde kunstenaars organiseren op 10
december 2006 de “Kerstkado- en
Kunstmarkt’’. Dit evenement wordt dan
voor de derde keer gehouden. Op deze speciale markt kunnen mensen leuke, kleine
kunstwerken voor weinig geld kopen.

Exposities
De Programmagroep begint 2006 met een
grote thema-expositie over het circus Krone. U leest daarover meer elders in deze
Cronyck de Geyn. Verder haakt de Pro-
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Voor elck wat wils…
Volgt u deze Cronyck, maar kijk ook regelmatig op onze website om informatie te
verkrijgen over allerlei activiteiten. Ons
internetadres is WWW.PEN.NL/HKN
We hopen, dat u deelneemt aan veel activiteiten. Bovendien ontvangen we graag uw

reacties op hetgeen geboden wordt.
Wellicht kunt u ons aan goede ideeën helpen. Alles kan via de website of gewoon
met een briefje aan de redactie van de Cronyck de Geyn.

MODELBOUW CIRCUS: PASSIE OF KUNST?
Door Jaap Stevens
Vanaf 4 februari 2006 is in het Historisch Museum Warsenhoeck een schaalmodel te
bewonderen van het circus Krone anno 1985.
De bouwer van dit schaalmodel (1:32) is de Nieuwegeiner Henk Kreugel. Al van jongs
af aan is hij ‘bezeten’ van het circus. Dolgraag wilde hij bij het circus gaan werken, maar
enerzijds wilde zijn moeder het niet en anderzijds was het bijna onmogelijk om tussen
deze zeer hechte groep circusmensen te komen. Henk ging in militaire dienst en vervolgens trouwen, kreeg een baan. De liefde voor het circus was evenwel niet verdwenen,
doch borrelde op de achtergrond steeds door.
Bij toeval leest hij jaren later, het is inmiddels 1985, een advertentie over een tentoonstelling van mini-circussen in Amersfoort. Daar zag hij het mini-circus Gleich van Ben
Herwerden en van het ene moment op het andere was die passie daar weer en misschien nog wel heviger dan ooit tevoren. Op dat moment werd er al besloten dat ook hij
een circus ging bouwen. Het werd het circus Krone zoals dat in 1985 rondtrok.
Nu, 20 jaar later, is de passie nog steeds aanwezig en vordert de bouw gestaag. Het is
werkelijk een lust voor het oog om te zien met welk een nauwgezetheid alles nagebouwd is. Is hetgeen je in het circus voorgeschoteld krijgt kunst, dan mag dit ook zeker
onder deze noemer vallen.
Al met al een aanrader. Is
het bouwen van een circus
passie of kunst? Ik denk dat
alleen een combinatie hiervan de volledige lading
dekt:
EEN PASSIONELE KUNST.

Een overzicht van het
Modelcircus Krone.
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VOOR U GELEZEN IN……………..
HET CENTRUM VAN 12 OKTOBER 1963.
door Piet Daalhuizen

KRANKZINNIGE PRIJZEN VOOR KOOPWONINGEN
Zelfs makelaars kunnen nullen niet meer tellen

Utrecht – Enkele weken geleden plaatsten wij een artikel over de bouw van goedkope
woningen in Vreeswijk. Naar aanleiding daarvan werden vragen gesteld in de gemeenteraad van Jutphaas. Die vragen kwamen er in feite op neer of ook in Jutphaas de bouw
van goedkope woningen mogelijk is. Vragen die niet alleen in de raad leven, maar die
het merendeel van de bevolking zich al herhaalde malen heeft gesteld. Want het is bekend, dat in Jutphaas ontzettend duur wordt gebouwd. De komende week is een aankondiging te verwachten van de bouw van woningen die een huur van fl. 325 per
maand moeten doen. In Jutphaas! En dat terwijl in deze gemeente mensen wonen voor
nog geen drie gulden per week; in onbewoonbaar verklaarde krotten. Maar niet alleen
in Jutphaas, ook in andere randgemeenten van Utrecht en zelfs veel verder van de grote
stad verwijderd, stijgen de woningprijzen, de huren en de grondprijzen zó snel, dat zelfs
de makelaars beginnen te duizelen van de getallen. In Schoonhoven bijvoorbeeld worden flats gebouwd met een huur van fl. 122 per maand. Flats die in Utrecht te huur zijn
voor fl. 110,50 …
Er is geen houden meer aan. De prijzen van
de woningen vliegen met duizenden guldens omhoog. Een woning in Harmelen, die
het vorig jaar gereed kwam en fl. 29.500
kostte, staat nu te koop voor fl. 48.000. Woningen die drie jaar geleden gereed kwamen
tegen fl. 18.000 doen nu gemakkelijk fl.
35.000. en soms wordt er zelfs fl. 45.000
voor gevraagd. Een serie bungalows die
voor fl. 35.000 in aanbouw kwamen, waren
nog voordat ze gereed waren, al gestegen
tot fl. 53.000. Nu, een jaar later, vraagt men
er fl. 65.000 voor.
Dit zijn zo enkele grepen uit een onderzoek
door ons ingesteld naar de woninghuren en
woningprijzen in ons verspreidingsgebied.
voor ons verdere relaas laten we de gemeente Jutphaas model staan. Een doorlichting van deze gemeente , wat betreft de woningbouw, verschaft ons interessante beel-

den. Men kan die niet zonder meer projecteren op andere gemeenten. Hoewel de situatie te Jutphaas niet zoveel verschilt met
soortgelijke gemeenten in de omgeving van
Utrecht.
De gemeente Jutphaas heeft sinds 1945 259
woningwetwoningen toegwezen gekregen.
Van deze woningwetwoningen zijn de
laatste 80 nu in aanbouw. Bij de volkstelling
van 1960 waren in Jutphaas 873 woningen,
waarvan 586 van voor 1946 en 278 van na
1946. Als alle in aanbouw zijnde woningen
gereed zijn, telt Jutphaas 1200 woningen,
waarvan 614 van na 1946. De nieuwbouw
overtreft dan de oudbouw met bijna dertig
woningen. Over gebrek aan bouwactiviteiten heeft men dus in Jutphaas niet te klagen!
Maar daarmee is men er nog niet. Belangrijke vragen zijn: Wat “doen” al die wonin-
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gen? Hoe groot is nog het aantal woningzoekenden? Hoeveel krotten zijn er in deze
gemeente nog bewoond?

Het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
gaat 28 eengezinswoningen bouwen , waarvan de tussenwoningen fl. 29.624 en de
hoekwoningen fl. 34.300 zullen kosten.
Wie deze woningen kunnen kopen, moet
een bruto inkomen hebben van fl. 11.800
per jaar! De koper moet minimaal fl. 6.024
inbrengen.
Dus zelfs het Bouwfonds is niet meer in
staat goedkoop en voor de kleine portemonnaie beschikbare eengezinswoningen te
bouwen. Het Bouwfonds bouwt ook flatwoningen. Deze zullen fl. 22.000 gaan kosten.
Tenslotte kan binnenkort een mededeling
verwacht worden van een bouwplan van
flats met centrale verwarming en andere
gemakken, die echter een huur zullen doen
van fl. 325 per maand. Vermoedelijk betreft
het hier “verzorgingsflats”.

Wat kost het?
Het huren van woningwetwoningen varieert van fl. 11 tot fl. 20 per week. De koopwoningen thans in aanbouw of in de planning, kosten fl. 21.000 tot fl. 45.000.
Aan de Prof. Dr. Kramerslaan, Prof. Dr.
Claylaan, Prof. Dr. Ornsteinlaan en Prof.
Dr. Bakkerlaan worden 60 eengezinswoningen gebouwd voor fl. 32.000. Aan de Zwanenburgstraat 48 flatwoningen voor 22 tot
29 duizend gulden. Daar komen vermoedelijk ook nog 28 galerijwoningen.
Aan de Hesselaan komen 23 herenhuizen
en 26 flatwoningen vanaf fl. 45.000. Tenslotte zijn in aanbouw 48 montagewoningen die fl. 27.000 moeten kosten.

EEN GEWELDIGE STEUN IN DE RUG!
Binnen ons Museum Warsenhoeck wordt door de automatiseringsgroep hard gewerkt
aan het op de computer zetten van het gehele bezit. Voorwerpen worden gefotografeerd en beschreven en dia's, foto's en prenten worden gescand en beschreven. Dat is
een enorm karwei. Enkele maanden terug is een scanner gekocht, maar de voortgang
wordt toch belemmerd omdat onze computerapparatuur verouderd is;
het gaat allemaal te langzaam en de geheugencapaciteit is beperkt.
Een ander onderwerp betreft het verzorgen van lezingen en diapresentaties.
Onze projectieapparatuur is meer dan 30 jaar oud en aan vervanging toe.
Maar...... De Rabobank Nieuwegein-Utrecht en het K.F. Heinfonds hebben onze
Historische Kring Nieuwegein een geweldige duw in de rug gegeven.
Eind vorig jaar kreeg de Historische Kring bericht, dat we twee computers, een laptop
en een beamer kunnen aanschaffen. De computers voor het project van registratie en de
laptop (draagbare computer) en de beamer (projector) voor de presentaties en lezingen.
Overigens is het voor het gebruik van laptop en beamer nodig, dat de bestaande
diacollectie (8.000 stuks) helemaal gescand wordt.
Het bestuur van de Historische Kring Nieuwegein is enorm verheugd met de steun van
Rabobank en K.F. Heinfonds en bedankt beide instellingen heel hartelijk.
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DAGEXCURSIE WEER ERG IN TREK
Liefst honderd mensen hebben zich opgegeven voor de jaarlijkse dagexcursie van de
Historische Kring Nieuwegein. Met twee bussen gaan we op zaterdag 22 april naar
kasteel Dussen en de stad Geertruidenberg.
Ter herinnering nog even de vertrektijden en -plaatsen. In Vreeswijk vertrekt de luxe
touringcar vanaf de Handelskade nabij het Grieks restaurant Minos Pallas en cafetaria
’t Anker, Handelskade 83-85.
In Jutphaas vertrekt de bus om 10.00 uur vanaf de Utrechtsestraatweg nabij partycentrum De Lantaern (deze keer dus niet vanaf de Mgr. Van Heukelumstraat).
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Liefdevolle zusters in Sint Antonius
Deze apriluitgave van Cronyck de Geyn is voor het grootste gedeelte gevuld met artikelen
over het Sint Antonius ziekenhuis. Het ziekenhuis verhuisde in 1983 van Utrecht naar
Nieuwegein. Koningin Beatrix opende het in 1984 officieel. Het is niet alleen een ziekenhuis, dat in de medische wereld zijn faam heeft behaald met name op het gebied van hartoperaties, maar het is met zo’n 3000 medewerkers tevens de grootste werkgever in Nieuwegein. Vorig jaar bestond het ziekenhuis 95 jaar, in hetzelfde jaar dat J.E. Landheer afscheid nam als geneesheer-directeur. Landheer dook in de geschiedenis van het ziekenhuis, dat in wezen zijn oorsprong vond in het verzorgende en verplegende werk van de
Zusters van Liefde. Daarnaast verhaalt hij van een anekdote over een bijzonder kerstgeschenk van het ziekenhuis aan Poolse hartpatiënten. En plaatst de redactie een weekbrief
van een van de pastorale medewerkers van het Sint Antonius. Onder de titel GODS POST
heeft het ziekenhuis een boekje uitgegeven met daarin een selectie van deze pastorale
brieven.Wij kozen voor de brief ‘Een nieuw begin’ over de verhuizing van Utrecht naar
Nieuwegein.
De actualiteit van de restauratie van de wipwatermolen - op een steenworp afstand van
ons museum Warsenhoeck - levert eveneens een artikel op.
En onze ‘vaste lezer uit vroegere kranten’ stuit deze keer op de bijzondere rol, die Jutphase jongens en mannen speelden in de Belgische opstand van 1830 tot 1839.

De redactie
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J. E. Landheer, geboren en getogen geneesheer
Op 14 november vorig jaar vierde het St. Antonius Ziekenhuis zijn 95-jarig bestaan. Bijna
twee maanden daarvoor nam J.E. Landheer afscheid als medisch directeur van het ziekenhuis, dat in 1983 van Utrecht naar Nieuwegein verhuisde. Landheer (66) ging met pensioen na een arbeidzaam leven als marinearts, tropenarts, leider van leprabestrijding in Oeganda, medisch microbioloog, lid van het stafbestuur en vanaf 1989 geneesheer-directeur
van het St. Antonius.
De geneeskunde kreeg de geboren Amsterdammer als het ware met de paplepel ingegoten. Zijn vader was huisarts - zo’n echte, ouderwetse - met praktijk aan huis.
Bij zijn afscheidsinterview in het AD/Utrechts Nieuwsblad lichtte de heer Landheer zijn
voorliefde voor het vak om zieke mensen beter te maken alsvolgt toe: ,,Als kind deed je de
deur voor de patiënten open. Tijdens schoolvakanties reed je met vader visites mee.’’
De redactie van Cronyck de Geyn hoefde geen moment te twijfelen toen de heer Landheer aanbood het een en ander over de historie van het ziekenhuis voor de lezers van onze kwartaaluitgave op papier te zetten. Of zoals het in deze tijd heet: aan de computer toe
te vertrouwen.
Vanaf de volgende pagina leest u zijn bijdrage over het grootste opleidingsziekenhuis in
ons land, dat nu zo’n kleine zeshonderd bedden ‘huist’ en aan ruim 3000 mensen werk
biedt. Een ziekenhuis dat in 1910 met vijf specialisten in Utrecht op de hoek van de Jan
van Scorelstraat en Prins Hendriklaan van start ging. Maar dat eigenlijk al in 1873 zijn
oorsprong vond in het ziekenverplegend en -verzorgend werk van negentien Zusters van
Liefde in het St. Andreas Gesticht of Gasthuis in de Utrechtse binnenstad.
De heer Landheer laat zijn verhandeling vergezeld gaan van een anekdote uit de bewogen
geschiedenis van het ziekenhuis. Over een bijzonder kerstgeschenk van het St. Antonius
aan vier Poolse kinderen uit Gdansk: zij kregen in Nieuwegein een hartoperatie aangeboden. En daarnaast plaatsen we het verhaal ‘Een nieuw begin’ uit de bundeling GODS
POST, een verzameling weekbrieven van pastorale medewerkers van het ziekenhuis. Een
uitgave, die eind vorig jaar verscheen toen het Sint Antonius 95 jaar bestond.

Vanaf september 1983 worden patiënten niet meer verzorgd
en verpleegd in Utrecht, maar in het nieuwe Sint Antonius
ziekenhuis in Nieuwegein. (Foto Sint Antonius ziekenhuis).

23

HET SINT ANTONIUS VAN UTRECHT NAAR NIEUWEGEIN
Zusters van Liefde basis van ‘bijzonder ziekenhuis’
Door J.E. Landheer

geschikt terrein elders in de stad. De hierbij ontwikkelde plannen werden echter
doorkruist door de stagnatie van de economie, die rond 1970 optrad. De overheid
wilde daarom de toenemende kosten van
de gezondheidszorg binnen bepaalde
grenzen zien te houden. Voor de bekostiging van bouwactiviteiten zijn de ziekenhuizen afhankelijk van financiering door
de overheid. Dit gaf de mogelijkheid tot
ingrijpen.
In 1971 werd landelijk voor alle ziekenhuizen een bouwstop afgekondigd en
kwam de wet Ziekenhuisvoorzieningen
tot stand. Op grond van deze wet werd
een beleid ontwikkeld, dat resulteerde in
een normering van het aantal ziekenhuisbedden in ons land. Nederland telde in die
tijd ongeveer 75.000 ziekenhuisbedden.
Dat wil zeggen gemiddeld 5,4 bedden per
1000 inwoners. De overheid wilde dit
aantal terugbrengen naar 4 bedden per
1000 inwoners. Vanuit dit perspectief waren er in de stad Utrecht veel te veel ziekenhuisbedden. In 1971 was de gemeente
Nieuwegein gevormd door fusie van de
gemeenten Vreeswijk en Jutphaas. De provincie Utrecht beval toen aan, dat het St.
Antonius ziekenhuis zou verhuizen naar
dit deel van de Utrechtse regio, omdat in
dit gebied betrekkelijk weinig ziekenhuisvoorzieningen waren en Nieuwegein zou
uitgroeien tot een gemeente met 50.000
tot 60.000 inwoners. Het beddenaantal
van het ziekenhuis was in 1970 nog 658.
Het nieuwe ziekenhuis heeft 584 bedden
gekregen.

Op maandag 3 mei 1976 kocht het bestuur
van het St. Antonius ziekenhuis grond in
de wijk Doorslag, vlak bij het toekomstige
centrum van Nieuwegein. Op donderdag 6
december 1979 werd daar de eerste paal
geslagen voor het nieuwe ziekenhuiscomplex. De omgeving kende toen nog weinig
bebouwing. De toenmalige burgemeester
van Nieuwegein, de heer H. Flik, overhandigde bij deze gelegenheid aan de
voorzitter van het bestuur een ingelijste
19de-eeuwse plattegrond van het gebied,
waarop ook de “Doorslag” te vinden is. In
september 1983 zou het ziekenhuis zijn
poorten openen. Vlak daarvoor kreeg de
bevolking van Nieuwegein de gelegenheid
om een kijkje te komen nemen.

Waarom Nieuwegein?
Voor de verhuizing in september 1983
was het St. Antonius ziekenhuis gelegen
in Utrecht op de hoek van de Prins Hendriklaan en de Jan van Scorelstraat. Het
ziekenhuis werd geopend op 14 november
1910. Het gebouw heeft in de loop der jaren diverse verbouwingen ondergaan. Deze verbouwingen waren het gevolg van de
geweldige ontwikkeling, die de gezondheidszorg sinds 1910 doormaakte, met name sinds 1945. Daarvoor waren telkens
extra ruimtelijke voorzieningen nodig. Al
in 1963 was het bestuur van het ziekenhuis tot de conclusie gekomen, dat het bestaande ziekenhuisterrein te klein was om
aan alle wensen te kunnen blijven voldoen. In overleg met de gemeente Utrecht
werd aanvankelijk gezocht naar een ander
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de definitief het St. Antonius ziekenhuis.

Het St. Andreas Gesticht

De grootste werkgever van Nieuwegein
Artsen, verpleegkundigen en overige medewerkers

Aan de oprichting van het St. Antonius
ziekenhuis is het St. Andreas Gesticht te
Utrecht voorafgegaan. Op 30 oktober 1873
werd het geopend en namen negentien
Zusters van Liefde er hun intrek. Het St.
Andreas Gesticht of Gasthuis was gelegen
aan de Springweg, oorspronkelijk op nummer 142, later omgenummerd naar 156.
Het gebouw staat er nog steeds, maar is nu
opgesplitst in appartementen. Deze locatie
werd gekozen, omdat de zusters om de
hoek woonden in de Brandsteeg, in het
geboortehuis van paus Adrianus VI.1)
De congregatie van de Zusters van Liefde
werd opgericht in Tilburg in 1832 om te
werken in de ziekenzorg en het onderwijs.
In 1845 waren de zusters naar Utrecht gekomen, dat tussen 1848 en 1866 vier keer
getroffen werd door een choleraepidemie. Toen het St. Antonius ziekenhuis in 1910 geopend werd, toen nog St.
Antonius Gasthuis geheten, verhuisden de
dokters en de Zusters van Liefde mee. Geleidelijk aan is het aantal religieuze zusters
verminderd en werd de verzorging van
zieken overgenomen door verpleegkundigen. In 1973 verlieten de Zusters van Lief-

De geweldige groei van het St. Antonius
ziekenhuis sedert 1910 blijkt vooral uit
het aantal gespecialiseerde medewerkers,
dat er werkzaam is. Door de toename van
medische kennis kwamen er steeds meer
mogelijkheden om patiënten te behandelen en steeds meer artsen, die zich op de
behandeling van bepaalde ziekten gingen
toeleggen en daar ook een bepaalde erkenning voor gingen krijgen: de medisch specialisten. In 1910 werkten er vijf medisch
specialisten in het St. Antonius ziekenhuis
(voor die tijd uitzonderlijk): een internist,
een chirurg, een vrouwenarts, een
huidarts en een oogarts. In 1916 kwam er
een radioloog werken en in 1924 een keelneus-oor- arts. Zes jaar later kwamen daar
een neuroloog bij, een orthopeed 2) en een
kinderarts. In 1942 deed de longgeneeskunde er zijn intrede en in 1948 de anesthesiologie en de cardiologie. In 1970
werkten er ongeveer 50 medisch specialisten, in 1983, ten tijde van de verhuizing
naar Nieuwegein, ongeveer 80 en nu 150,
verdeeld over 29 specialismen. Daarnaast
zijn er ook altijd artsen geweest in opleiding tot medisch specialist. In 1950 waren dat er ongeveer 10, in
1970 60 en nu ruim 100. Het
aantal overige medewerkers,
de verpleegkundigen onder
Zo zullen velen zich het aanzicht
van het Sint Antonius ziekenhuis
op de hoek van de Jan van Scorelstraat en Prins Hendriklaan in
Utrecht herinneren. (Foto Sint
Antonius ziekenhuis).
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de opleiding van chirurgen tot vaatchirurg, of tot gastro-enterologisch chirurg.
Ook worden er door het ziekenhuis diverse specialistische verpleegkundige opleidingen verzorgd en stages voor paramedische opleidingen.

hen inbegrepen, onderging in de loop der
jaren ook meer dan een verdubbeling: van
1360 in 1970, naar ongeveer 3000 in 2005.
Daarmee is het ziekenhuis de grootste
werkgever van Nieuwegein. Niet alleen
het aantal verpleegkundigen nam toe,
maar vooral ook het aantal speciaal opgeleide medewerkers zoals operatieassistenten, anesthesie medewerkers, analisten werkzaam in de laboratoria voor
klinische chemie, medische microbiologie
en pathologie, apothekersassistenten,
röntgenlaboranten, hartfunctielaboranten
en personeel van technische en instrumentele diensten. Deze groei wordt geïllustreerd door het volgende. Eén van de
Zusters van Liefde, zuster Emmanuella
Pieters, kwam samen met een collega zuster in 1936 te werken op de nieuwe röntgenafdeling. In datzelfde jaar begonnen zij
aan een opleiding tot röntgenlaborante in
Wenen, omdat deze opleiding toen in Nederland nog niet bestond. Nadien werd
door de radioloog Öfner een opleiding gestart in het ziekenhuis, die in 1950 landelijk werd overgenomen door de Nederlandse Vereniging voor Radiologie. Nu
werken er 80 röntgenlaboranten in het
ziekenhuis, zij het dat ze niet allen voltijds
werkzaam zijn (omgerekend op fulltime
basis zijn het er 60).

Vrijwilligers
Binnen de ziekenhuisorganisatie wordt
zeer veel gedaan door vrijwilligers. Er zijn
er ruim driehonderd, die een of twee dagen, of een aantal uren per week zich inzetten voor de patiënten. Zo zijn er vrijwilligers behulpzaam bij het vervoer van
patiënten van en naar verschillende afdelingen, zoals bijvoorbeeld de operatiekamer, de röntgenafdeling of de afdelingen
waar onderzoek plaatsvindt naar het functioneren van de darmen, de longen, of het
hart. Ook zijn er vrijwilligers van de U.V.
V. (Unie Van Vrijwilligers), die de bloemen van patiënten op de afdelingen verzorgen, de patiëntenbibliotheek beheren
en een crèche houden voor kinderen van
patiënten, die de polikliniek bezoeken.
Dan zijn er verder de vrijwilligers van de
ziekenomroep RANO, die radioprogramma’s voor de patiënten maken. En niet te
vergeten de vrijwilligers van de dienst
Geestelijke Verzorging, die behulpzaam
zijn bij de organisatie van de kerkelijke
vieringen, die wekelijks voor de patiënten
worden gehouden in het auditorium.

Opleidingen
Het St. Antonius ziekenhuis is van de
niet-academische ziekenhuizen in ons
land het ziekenhuis met de meeste medisch specialistische opleidingen en tevens
meeste arts-assistenten in opleiding. Daarnaast zijn er nog andere specialistische
opleidingen, zoals de opleiding tot klinisch chemicus, tot ziekenhuisapotheker,
tot medisch immunoloog en de aanvullen-

Een bijzonder ziekenhuis
In het St Antonius ziekenhuis was en is
een aantal medisch specialisten werkzaam,
die door hun kennis en kunde en hun gedrevenheid een bijzondere bijdrage hebben geleverd en leveren aan de ontwikkeling van hun vakgebied en daarmee aan de
goede naam en faam van het ziekenhuis.
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Door de samenwerking tussen Bronkhorst, Klinkenbergh, Versteegh en
Öfner ging op 1 oktober 1942 het
“longstation” van
start (later ook wel
“longteam” genoemd). Dit is een
wekelijks overleg
van deze specialisten met hun chefs
de clinique en artsZusters van Liefde en leken-verpleegkundigen aan het werk op de ‘Groote
assistenten, waarbij
Kinderzaal ’van het oude Antonius . (Foto Sint Antonius ziekenhuis).
de diagnostiek en
de behandeling van
hun longpatiënten gezamenlijk werd beDit geldt voor alle vakgebieden, zoals chisproken en het best geachte beleid werd
rurgie, orthopedie, gynaecologie, patholobepaald. Deze multidisciplinaire samengie, microbiologie, etc., maar een paar hier
werking was in die tijd iets bijzonders en
te noemen vakgebieden verdienen bijzonleidde ook tot bijzondere resultaten, waardere aandacht.
op tot op de dag van vandaag wordt voortgebouwd. Zo werd in 1989 de eerste longLonggeneeskunde en longchirurgie
transplantatie in Nederland in het St. AnIn het ziekenhuis werkte sinds 1924 keeltonius ziekenhuis verricht bij een longpaneus-oor-arts C.R.J.Versteegh, die de
tiënte uit Nieuwegein. Het St. Antonius
bronchoscopie3) introduceerde. In 1926
ziekenhuis behoort tot één van de belangkwam chirurg M. C. A. Klinkenbergh in
rijkste centra voor longziekten en longchihet ziekenhuis werken. Hij had de reputarurgie van ons land met een vermaardtie een zeer snelwerkend chirurg te zijn,
heid, die tot ver buiten onze landsgrenzen
wat in die tijd, toen er nauwelijks nog nargaat. In 1992, bij het vijftigjarig bestaan
cose faciliteiten bestonden, zeer belangrijk
van het Longstation ontving het ziekenwas. In 1936 werd radioloog A. P. Öfner
huis voor zijn verdiensten de erepenning
aan het ziekenhuis verbonden, die gedaan
van de provincie Utrecht.
kreeg, dat het St. Antonius ziekenhuis de
eerste specifieke röntgenafdeling van het
land bouwde. Door de goede samenwerCardiologie en hartchirurgie
king van chirurg Klinkenbergh en longChirurg Klinkenbergh deed in 1940 in het
arts W. Bronkhorst, die primair werkzaam
St. Antonius ziekenhuis zijn eerste hartwas in het sanatorium “Berg en Bosch” te
operatie (sluiting van een opengebleven
Bilthoven, werd in 1938 de eerste echte
ductus Botalli). Voor het eerst in de welongoperatie in het ziekenhuis uitgevoerd.
reld was deze ingreep in 1938 door de
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functie van het hart en de longen overneemt, waardoor de chirurg meer tijd
heeft om de hartoperatie uit te voeren.
Door het gebruik van de hart-longmachine wordt de gesloten bloedsomloop
“open” gemaakt en wordt er gesproken
van een “open-hartoperatie”. In 1970 werden in het St. Antonius ziekenhuis 176
open-hartoperaties uitgevoerd, dat was
ruim de helft van wat er toen in Nederland aan open-hartoperaties gedaan werd.
In 2005 werden in het St. Antonius ziekenhuis 1800 open-hartoperaties uitgevoerd, waarmee het nog altijd het grootste
hartchirurgisch centrum van Nederland is.

Amerikaanse chirurg R. E. Gross uitgevoerd. Eenzelfde samenwerking als bestond tussen medisch specialisten bij de
behandeling van longziekten, groeide bij
de behandeling van hartafwijkingen. Zo
ging in het najaar van 1948 het “hartteam”
van start. Wekelijks kwamen op vrijdagavond tussen 20.00 en 23.00 uur de chirurgen Klinkenbergh, A. G. Brom en A. L.
E. M. S. Schaepkens van Riemst, internist/
cardioloog C.L.C. van Nieuwenhuizen,
anesthesioloog H. de Zwaan en radioloog
Öfner bijeen met hun arts-assistenten, om
diagnostiek en behandeling van hun hartpatiënten te bespreken. Daar werd de definitieve diagnose gesteld en het behandelbeleid bepaald. Ook deze multidisciplinaire samenwerking is van grote betekenis
gebleken voor de ontwikkeling van de
cardiologie en de hartchirurgie, zowel in
het ziekenhuis zelf als in Nederland in het
algemeen. De eerste hartoperaties vonden
alleen plaats aan de buitenkant van het
hart, waarbij het hart zelf en de bloedsomloop in functie bleven. Bij normale lichaamstemperatuur van 37 graden Celsius
treedt onherstelbare hersenbeschadiging
op als het hart drie minuten buiten werking is. In 1952 bleek in de Verenigde Staten, dat het mogelijk was om het hart gedurende acht minuten buiten werking te
stellen zonder hersenbeschadiging, als
vooraf het lichaam gekoeld werd tot een
temperatuur van 28 graden Celsius. In
1955 begon men in het St. Antonius ziekenhuis met deze techniek, waarbij patienten voor de operatie in een ijsbad werden gekoeld. De chirurg had dan acht minuten de tijd om snel het hart open te maken en de operatie te doen. In 1959 werd
de hart-longmachine geïntroduceerd. Dit
is een apparaat, dat tijdens de operatie de

Voor de diagnostiek van hartziekten is de
ontwikkeling van de angiografie4) van het
hart van wezenlijke betekenis geweest.
Cardioloog A. G. V. Bruschke en radioloog
J. W. Ludwig hebben voor de ontwikkeling van deze techniek baanbrekend werk
verricht. Hiermee wordt het verloop en de
doorgankelijkheid van de kransvaten van
het hart zichtbaar gemaakt. In 1980 volgde de techniek van het dotteren, waarbij
met behulp van een katheter (met een
klein opblaasbaar ballonnetje aan het
eind), die via een bloedvat in de lies naar
het hart wordt geschoven, een vernauwing in de kransvaten van het hart kan
worden verholpen en een hartoperatie is
dan (nog) niet nodig. Cardioloog J. M. P.
G. Ernst introduceerde deze techniek in
het ziekenhuis en in Nederland. Deze
techniek heeft nadien een geweldige technische verbetering ondergaan. Dit heeft er
in 2005 toe geleid dat er in Nieuwegein
een infarctcentrum kon worden opgericht, waarbij in samenwerking met de
ambulancedienst en huisartsen, bij het
ontstaan van een hartinfarct, dag en
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lichaamsgewicht te verminderen in geval
van overgewicht. Een nieuwe ontwikkeling bij de oncologische chirurgie is de HIPEC- behandeling6), waarbij aansluitend
aan het verwijderen van een kankergezwel uit de darm of uitzaaiingen daarvan
in de buik, de buikholte gespoeld wordt
met verwarmde cytostatica7). Hierdoor
worden de kansen op verbetering van de
patiënt vergroot. Het St. Antonius ziekenhuis en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam werken nauw samen op dit gebied. Zij waren in
2005 nog de enige
twee centra in
Nederland waar
deze nieuwe behandeling toepassing vindt.

nacht, direct met een dotterbehandeling
levensreddend kan worden ingegrepen.
Vaatchirurgie
Naast de hartchirurgie maakte ook de
vaatchirurgie in het St. Antonius ziekenhuis een belangrijke ontwikkeling door.
Dit geldt zowel voor de grote bloedvaten,
die in de borstholte gelegen zijn en tot het
aandachtgebied van de hartchirurg behoren, als voor de bloedvaten buiten de
borstholte elders in het lichaam, die tot
het aandachtsgebied van de vaatchirurg

Inwendige geneeskunde
Het oudste medisch specialisme
in het ziekenhuis
is de interne (of
inwendige) geneeskunde. In
1910 was W. A.
Het Sint Antonius is onder meer internationaal befaamd om zijn openBoekelman nog
hartoperaties. Het is tevens het grootste hartchirurgisch centrum van Nede enige internist.
derland. (Foto Sint Antonius ziekenhuis).
In 1970 werkten
er drie internisten
en in 2005 zestien. Deze ontwikkeling
behoren. Ook op dit gebied heeft het zieheeft te maken met een voortschrijdende
kenhuis een grote reputatie ontwikkeld.
subspecialisatie in dit vakgebied. Van de
Gastro-enterologische chirurgie
zestien internisten zijn er vijf gespecialiOp het gebied van de chirurgie van maag
seerd in de hematologie en de oncologie,
en darm (gastro-enterologische chirurgie
vijf in maag-, darm- en leverziekten, drie
genoemd) is het ziekenhuis een centrum
in nierziekten (nefrologie), twee in gevoor bariatrische chirurgie en oncologie.
5)
wrichtsaandoeningen (reumatologie) en
Bariatrische chirurgie heeft als doel het
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één in de intensieve zorg op de intensive
care-afdeling. In 1968 kreeg het ziekenhuis een dialyse-afdeling, die nu, na recente verbouwing, is uitgegroeid tot een
afdeling met dertig dialyseplaatsen.
Bij de verhuizing naar Nieuwegein in
1983, kwam er een aparte afdeling voor
maag-, darm- en leverziekten, waar de
zorg aan de patiënten geïntegreerd gegeven wordt. De maag-darm-leverarts en de
chirurg hebben hun patiënten daar liggen,
wat de samenwerking tussen deze medisch specialisten en de (gespecialiseerde)
verpleegkundigen heeft bevorderd. Dit is
vooral van belang voor patiënten, die grote ingrepen moeten ondergaan, zoals bij
de behandeling van kanker. In 2000 werd
het ziekenhuis erkend als centrum voor
autologe8) stamceltransplantaties. Stamcellen bevinden zich in het beenmerg en dienen voor de voortdurende aanmaak van
bloedcellen. Bij de behandeling van patienten met kwaadaardige bloedziekten
door toediening van hoge dosis chemotherapie, worden niet alleen de kankercellen
beschadigd, maar ook de stamcellen in het
beenmerg. Bij de autologe stamceltransplantatie worden bij de patiënt, voordat de
chemotherapie gegeven wordt, stamcellen
afgenomen, om vervolgens na de chemotherapie weer te worden teruggegeven.

beterde diagnostische hulpmiddelen en
verbetering van operatietechnieken, anesthesie en medicijnen, waardoor patiënten
sneller van een operatie herstellen. Van de
verbeterde diagnostiek kan onder andere
genoemd worden de komst van computertomografie (CT-scan) 9), de magnetic resonance imaging (MRI) 10) en laboratoriumbepalingen van allerlei aard. Van de operatietechnieken kan onder andere de kijkoperatie genoemd worden, waarbij via
enkele sneetjes in de buik, of de borstkas
een kijker (endoscoop) naar binnen wordt
gebracht, een snijapparaatje en hechtmateriaal. Op deze wijze kan bijvoorbeeld
een galblaasoperatie worden uitgevoerd,
die slechts een paar kleine littekentjes
achter laat. De patiënt herstelt snel en kan
vaak binnen een dag al weer naar huis.
Men spreekt ook wel van minimaal invasieve chirurgie. De veel uitgebreidere operatie van vroeger liet een groot litteken
achter onder de ribbenboog en vergde ongeveer tien tot veertien dagen opname in
het ziekenhuis.
Niet alleen de opnameduur in het ziekenhuis veranderde, ook het bezoek aan de
polikliniek.
Doordat de samenwerking met de huisartsen intensiever is geworden en de communicatiemiddelen sneller, worden patienten veel minder vaak teruggezien op de
polikliniek. Wanneer de diagnose na een
eerste bezoek is gesteld en een behandeling afgesproken, wordt de patiënt veel
eerder dan vroeger weer terugverwezen
naar de huisarts. In 1970 telde het Sint
Antonius 100.000 polikliniek-bezoeken,
waarvan 20.000 door patiënten die voor
de eerste keer met een gezondheidspro-

Nieuwe ontwikkelingen
In1970 werden 10.500 patiënten opgenomen in het ziekenhuis, die daar gemiddeld
twintig dagen verbleven. In 2005 werden
er 22.450 patiënten opgenomen met een
gemiddeld verblijf van zes dagen. Daarnaast werden nog eens ruim 23.000 patienten opgenomen in dagbehandeling. De
verkorting van het verblijf in het ziekenhuis is mogelijk geworden door sterk ver-

Vervolg op pagina 35
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Vreeswijk … zoals het was

Vreeswijk, dorp aan de Lek. Wie veel water tot zijn beschikking heeft, moet daar dankbaar gebruik van maken. De gemeente toonde zich slim en vooruitstrevend en maakte in
de jaren dertig van de vorige eeuw een deel van de Lek geschikt voor zwemmers. Schotten slaan, trappen (op de dijk) en trapjes (in het bad) aanbrengen, een duikplank in elkaar
timmeren en ervoor zorgen dat er voldoende ‘gekwalificeerd’ personeel toezicht houdt en
hand- en spandiensten kan verrichten. Let even op de heren in net pak en de badjuffen,
die met hun witte kledij net verpleegsters lijken. En: de badkleding was toen uniseks. Zowel jongens/mannen als meisjes/vrouwen zwommen met het bovenlijf bedekt. Of was dat
gewoon uit een soort preuts- of netheid? Later kwam men tot de - terechte - conclusie
dat met de toename van de scheepvaart, de lozing van brandstof en ander smerig spul, de
Lek toch niet zo’n fraai gezond zwemplekje was. Een echt zwembad in de vorm van Watergein was een beter alternatief.
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Vreeswijk … zoals het was

Vijfenvijftig jaar geleden liet de gemeente Vreeswijk aan de Wiersdijk (nu Helmkruid) het
zwembad Watergein aanleggen. Daar konden Vreeswijkers, Vianers, Jutphasers of wie
dan ook heerlijk zwemmen en zonnen. En dat deden ze met verve. In de eerste jaren
trokken 50.000 water- en weideliefhebbers naar Watergein, in de jaren zeventig waren
dat er zelfs 150.000. Maar Vreeswijk werd opgenomen in Nieuwegein, waar zo’n 60.000
mensen zouden moeten gaan wonen en recreëren. Nieuwegein had Watergein kunnen
uitbreiden, maar de gemeenteraad koos voor een nieuw zwemcomplex, Merwestein, in
het centrum van de stad. Dat was de doodsteek voor Watergein. De Vreeswijkers liepen
zwaar te hoop tegen de dreigende sluiting (ze haalden met ludieke acties onder andere het
NOS-Jeugdjournaal ), ze zorgden er zelfs voor dat Watergein werd gerenoveerd, maar dat
was slechts uitstel van executie. Eind jaren tachtig ging het zwembad dicht, in 1990 werd
er op het terrein een bouwspeelplaats aangelegd.
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Jutphaas … zoals het was

Jutphasers en inwoners van zuidelijk Utrecht voelden zich in het (Utrechtse) zwembad
De Liesbosch aan het Merwedekanaal als een vis in het water. Het zwembad kende wel
zijn beperkingen. Zo was gemengd zwemmen was tot eind jaren vijftig, begin jaren zestig
van de vorige eeuw volstrekt taboe. Er was een jongens- en een meidenbad en de badmeesters en -juffen waren onverbiddelijk tegen mogelijke ‘indringers’. Net zoals je als nog
ongeoefend zwemmer meteen uit een te diep bad werd teruggefloten. De Liesbosch – geopend in 1927 - stond in zwemmend Nederland in hoog aanzien, mede door het feit, dat
het een officieel 50-meterbad bevatte en een springtoren van vijf en tien meter had. In De
Liesbosch werd vele nationale en zelfs internationale wedstrijden gehouden. De UZSCwaterpolodagen waren vermaard en Zwemlust, dat er vanaf 1 april tot aan het einde van
de zomer zwom, was een zeer bekende topsportclub in ons land. De beroemdste zwemster was Corrie Leibrand. Zij zwom in 1928 en 1930 in recordtijden de Zuiderzee, zoals
het IJsselmeer toen heette, over. In het tweede deel van de vorige eeuw sneuvelde het bad
en moest het wijken voor nieuwbouw van bedrijven, groothandelszaken en parkeergarages op wat nu Kanaleneiland-zuid heet (zeg maar ongeveer op de plek waar tegenwoordig
Toys ‘R’ US is gevestigd)
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Jutphaas … zoals het was

Jutphaas kende eigenlijk nooit een ‘eigen ’zwembad. Vanaf 1970 was wel daar aan de Mgr.
Van Heukelumstraat het instructiebad de Schoolslag. Voor lekker baantjes trekken was de
Schoolslag niet bedoeld, het was - net als de Pinguïn op de Vreeswijkse Emmaweg - bedoeld om te léren zwemmen. Lang heeft de Schoolslag als instructiebad niet bestaan. Het
complex werd al snel gekocht door Job van Oostrum, die er een sportschool in vestigde.
Sportcomplex Merwestein (foto) bevatte natuurlijk wel echte zwem- en speelbaden. Het
mag dan officieel in het centrum van Nieuwegein gesitueerd zijn, eigenlijk ligt het zo
dicht bij het noordelijke deel van Nieuwegein, dat we Merwestein met wat goede wil onder Jutphaas mogen rubriceren. En zeker zoals het was. Want deze foto uit 1981 toont al
een ‘oud’ Merwestein. In het bubbelbad op de voorgrond belandt de waterliefhebber nu
na een flitsende vlucht vanaf een glijbaan. Merwestein kent in de korte tijd van zijn bestaan al een roerige geschiedenis. De ligweide buiten sneuvelde in de jaren negentig voor
een groot deel om onder meer plaats te maken voor een totaal andere entree en een imposant stenen voorplein. Het sportcomplex met baden, sporthal, fitnesscentrum enzovoorts
kreeg een ware facelift. Die renovatie kostte wel zo’n 20 miljoen gulden. Maar dan heb je
ook wat…
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een blijvende parkeergarage.

bleem kwamen (zogeheten “eerste polibezoeken”) en 80.000 door patiënten die
kwamen voor een vervolgbezoek. Een
herhaalfactor dus van 4. In 2005 telde het
ziekenhuis 318.703 polikliniek bezoeken,
waarvan ruim 126.787 eerste polikliniek
bezoeken en 191.916 vervolgbezoeken.
Dus een herhaalfactor van slechts 1,51.

Koninklijk bezoek
Het ziekenhuis kreeg in zijn 95-jarig bestaan drie keer bezoek van een koningin.
In 1924 bezocht koningin-moeder Emma
het ziekenhuis. De kroniek van de Zusters
van Liefde zegt daarover: “Tijdens de bij-

eenkomst in de kapel werd met toestemming van de aartsbisschop het Wilhelmus
gespeeld. Vervolgens maakte de koninginmoeder een rondgang door het ziekenhuis. Ze bekeek met interesse het laboratorium en de röntgenkamer en sloot haar
visite af in de kinderkamer. De kinderen
kregen van H.M. allen een wollen beestje
of prentenboek, dat H.M. hen met beminnelijke eenvoud en een vriendelijk woord
toereikte, of zelf liet uitzoeken. ”Daar
hield Juliaantje ook zoveel van toen ze
nog klein was” zei H.M. toen een kind
voorkeur toonde voor een bepaald prentenboek. Daarna werden alle patiënten
bezocht en met een klein keurig boeketje
vereerd. Een lakei, H.M. op een paar passen volgend, droeg de cadeautjes”.

Een gebouw in beweging
Wie in de buurt van het ziekenhuis
woont, of er af en toe komt, zal het niet
zijn ontgaan, dat er veel verbouwingen
plaatsvinden. Deze verbouwingen hebben
te maken met de voortdurende aanpassing
van het gebouw aan modernisering en uitbreiding van voorzieningen. Uit de hierboven geciteerde cijfers valt af te leiden,
dat het ziekenhuis in 2005 zeker drie keer
zoveel patiënten poliklinisch en klinisch
behandelde dan na de oplevering van het
gebouw in 1983. In 1995 ging de eerste
paal de grond in voor de verlenging van
de vleugels op de begane grond en de eerste verdieping naar de trambaan toe. In
2000 werd er aan de zuidzijde een nieuwe
vleugel bijgebouwd. In 2002 volgde de
uitbreiding van de dialyse-afdeling, de
apotheek en de laboratoria voor medische
microbiologie en pathologie. Verdere
bouwplannen zijn in voorbereiding.
In de eerste jaren na de verhuizing was
het parkeerterrein groot genoeg, maar
door de toename van het aantal patiënten,
dat dagelijks het ziekenhuis bezoekt, is
parkeren geleidelijk aan een probleem
geworden. Om op korte termijn deze situatie te verbeteren werd aan het eind van
2005 een tijdelijke parkeergarage op het
terrein geplaatst. Om voor een definitieve
oplossing te zorgen zal in de loop van
2006 de eerste paal worden geslagen voor

Op 8 januari 1962 vond er een treinramp
plaats bij Harmelen. Er kwamen 92 mensen om het leven en 73 mensen raakten
gewond. Een deel van de gewonden werd
opgenomen in het St. Antonius ziekenhuis
te Utrecht, waar zij op 10 januari werden
bezocht door H.M. koningin Juliana.
Op 23 maart 1984 werd het nieuwe ziekenhuis in Nieuwegein officieel geopend
door H.M. koningin Beatrix. Zij arriveerde
bij de hoofdingang van het ziekenhuis om
13.00 uur en werd daar verwelkomd door
de beide directieleden de heren J. Th. A.
Cappetti en L. P. de Jong, de voorzitter
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Op 23 maart 1984 opende koningin Beatrix officieel het Sint Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Het
ziekenhuis was vijf maanden eerder al opengegaan voor patiënten. (Foto Sint Antonius ziekenhuis)

Op 14 november 2005 vierde het St. Antonius ziekenhuis zijn 95-jarig bestaan. Gedurende het jaar vonden diverse activiteiten plaats voor medewerkers, oudmedewerkers, patiënten en kinderen van
de basisscholen uit de omgeving. Het ziekenhuis ziet nu uit naar zijn 100-jarig bestaan in 2010.

van het bestuur de heer J. Schoonhoven
en door een enthousiaste schare medewerkers, die zich in de hal en rond de vide op
de eerste verdieping hadden verzameld.
Bij haar rondgang door het ziekenhuis
trad een oudere dame naar voren, die de
koningin een boeket bloemen aanbood.
Deze dame was afkomstig uit België en
was de echtgenote van een patiënt, die
zijn leven te danken had aan een longoperatie, waarvoor hij in 1950 naar het St.
Antonius ziekenhuis was gekomen en die,
hoewel inmiddels met pensioen, nog altijd
werkzaam was op het boerenbedrijf van
zijn zoon. Zij was in de vroege morgen
van huis vertrokken om deze bijzondere
dag met het ziekenhuis mee te vieren.

Voetnoten
1) Paus Adrianus VI werd op 2 maart 1459 geboren te Utrecht als zoon van de timmerman
Floris Boeyens. Hij studeerde theologie in Leuven en werd er in 1490 tot priester gewijd. Tot
1516 was hij te Leuven werkzaam als rector
van de Universiteit. Daar werd hij in 1507 tevens benoemd tot leraar van de latere keizer
Karel V. In 1516 werd hij benoemd tot bisschop van Tortossa in Spanje en in 1517 tot
kardinaal. Eveneens in 1517 werd Karel V uit-

Een jubileum
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geroepen tot koning van Spanje en Portugal.
Omdat Karel V meestal in Brussel verbleef benoemde hij kardinaal Boeyens tot zijn gouverneur van Spanje. Op 9 januari 1522 wordt
Adriaan Boeyens tot paus gekozen. Hij is maar
korte tijd paus geweest. Op 14 september 1523
overlijdt hij te Rome op 64 jarige leeftijd. Hij
ligt begraven in Rome, in de Santa Maria dell’Anima.

Behandeling met cytostatica wordt ook wel
chemotherapie genoemd.
8) Autoloog betekent,dat stamcellen van de
patiënt zelf worden gebruikt. Autoloog is afgeleid van het Griekse woord “autos”, dat zelf
betekent.
9) CT is een afkorting van Computer Tomografie. Röntgenstralen worden niet door alle
weefsels van het lichaam even sterk geabsorbeerd. Bot absorbeert sterk, maar weke delen
veel minder, waardoor onderlinge verschillen
in deze weefsels op een gewone röntgenfoto
niet goed zichtbaar zijn. Met behulp van een
computerprogramma kunnen deze verschillen
nu worden versterkt en zichtbaar gemaakt.
Tevens wordt er bij deze methode een serie
opeenvolgende doorsneden gemaakt van het
onderzochte deel van het lichaam. Zo kan de
plaats, waar zich een afwijking bevindt precies
worden bepaald. Het woord tomografie is afgeleid van het Griekse woord “tomos”, dat (door)
snede betekent.

2) Orthopeed, of orthopedisch chirurg, is een
medisch specialist die aandoeningen behandelt
van het steun- en bewegingsapparaat, dus de
botten, de gewrichten en de spieren, pezen en
banden.
3) Bronchoscopie is een onderzoek, waarbij
met een kijker (in het Grieks: scopos) in het
inwendige van de luchtpijp (bronchus) wordt
gekeken.
4) Angiografie is een röntgenonderzoek, waarbij in een slagader contrastvloeistof wordt gespoten. Deze vloeistof zorgt ervoor, dat het
verloop van de bloedvaten op een röntgenfoto
goed zichtbaar wordt. De contrastvloeistof verspreidt zich via de bloedstroom in de bloedvaten, waarna snel een aantal foto’s of een filmpje
wordt gemaakt. Zo kunnen beelden worden
verkregen van afwijkingen in bloedvaten, zoals
een vernauwing (= stenose) of een verwijding
(= aneurysma). Het onderzoek van de kransvaten van het hart met angiografie wordt hartcatheterisatie genoemd.
5) Bariatrische chirurgie. Het woord batiatrisch
is afgeleid van het Griekse woord “barus”, dat
“zwaar van gewicht” betekent. Er zijn verschillende chirurgische methoden, die alle op de
één of andere manier de opname van voeding
beperken.

10) MRI is een methode om afbeeldingen te
maken van het inwendige van het lichaam met
behulp van magnetische resonantie. Door de
patiënt in een scanner te leggen met een sterk
magnetisch veld gaan heel kleine deeltjes in
het lichaam zich als magneetjes gedragen. De
scanner zendt ook radiogolven uit, waarmee
die kleine magneetjes gaan meetrillen, ook wel
resoneren genoemd. Met deze resonantiesignalen maakt de computer afbeeldingen van het
onderzochte deel van het lichaam. Men spreekt
daarom van Magnetic Resonance Imaging.

Verantwoording: voor dit artikel is dankbaar

gebruikgemaakt van gegevens uit het gedenkboek “Heilig Vuur”, dat in 2000 uitkwam, geschreven door R. Wolf, waaraan schrijver dezes ook veel heeft bijgedragen.

6) HIPEC is een afkorting van Hyperthermic
Intraperitoneal Chemotherapy
7) Cytostatica zijn medicijnen, die de celgroei
remmen. Zij worden gebruikt om de ongeremde celgroei van kankercellen tegen te gaan.
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Weekbrief uit GODS POST
Ter gelegenheid van zijn 95-jarig bestaan bracht het St. Antonius Ziekenhuis eind vorig
jaar GODS POST uit. Dit boek bevat 95 weekbrieven uit de laatste 25 jaar, geschreven
door medewerkers van de Pastorale Dienst /Dienst Geestelijke Verzorging van het ziekenhuis. De teksten werden gepresenteerd als column in een brief die wekelijks onder de patiënten werd uitgedeeld. Wij kozen een column die in het teken stond van de verhuizing
van Utrecht naar Nieuwegein.

Een nieuw begin
Door Wim van Haaren
Nieuwegein, 01-10-1983
Uithuilen en opnieuw beginnen. Goed, we zijn uitgehuild over het oude St. Antonius, dat
met al zijn gebreken ongetwijfeld zijn charme had, en we zijn opnieuw begonnen in het
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein. Wat het worden zal, is nog wat afwachten, maar
het begin lijkt goed.
Voor één ding zullen we moeten oppassen, n.l. dat we het nieuwe niet alsmaar blijven
vergelijken met het oude. Een fout die we gemakkelijk maken. Zo zijn er mensen, die
altijd weer ontevreden zijn met het nieuwe: met hun nieuwe woning, hun nieuwe baan,
hun leeftijd, de leeftijd van de kinderen, de tegenwoordige tijd, en ga zo maar door. Zij
maken de fout dat zij blijven vergelijken met wat vroeger was en geen afstand kunnen

Uiteraard bevatte het rooms-katholieke ziekenhuis in Utrecht een kapel. Ook in Nieuwegein is
een kapel (op de derde verdieping) ingericht. (Foto Sint Antonius ziekenhuis).
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doen van wat geweest is. En dan is het tegenwoordige altijd minder en slechter dan het
vroegere.
Je kunt het nieuwe ook beleven als een uitdaging. Het nieuwe spreekt andere en nieuwe
mogelijkheden in jezelf aan. Het is een uitdaging om er iets van te maken en jezelf op een
nieuwe manier waar te maken. Dat kan verfrissend zijn. Zelf heb ik in mijn leven ervaren, hoe dat je jong kan houden, ondanks het toenemen van de jaren. Je bent zo oud als je
je voelt, zegt men wel. En hoe je je voelt hangt af van de manier waarop je met de dingen
en de wereld om je heen omgaat. Je bent ouder naarmate je meer blijft vasthouden aan
het oude en het nieuwe afwijst.
Het nieuwe St. Antonius: alleen maar een nieuw gebouw of ook een begin en een nieuwe
uitdaging?
GODS POST, 95 weekbrieven. Een uitgave van het St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein. ISBN 90804656-2-3.

Een kerstgeschenk aan Gdansk in Polen
Sinds ongeveer 1975 tot in de jaren tachtig onderhielden enkele anesthesiologen en
hartchirurgen van het St. Antonius ziekenhuis nauwe contacten met het ziekenhuis in
Gdansk.
Regelmatig kwamen Poolse hartchirurgen zich in het St. Antonius ziekenhuis bekwamen
en tussen 1981 en 1985 deden anesthesioloog N. M. de Zwaan en kinderhartchirurg
O. Alfieri vier keer in hun vrije tijd in Gdansk hartoperaties. De capaciteit van het ziekenhuis in Gdansk was toen ontoereikend om alle hartgebreken bij kinderen in de regio te
kunnen opereren. In het Nieuwegeinse huis-aan-huis blad De Molenkruier van 2 januari
1985 wordt gewag gemaakt van de aankomst op 10 december 1984 op Schiphol van vier
kinderen met één van hun ouders uit Polen, om in het St. Antonius ziekenhuis een hartoperatie te ondergaan. De reis van Polen naar Schiphol werd betaald door een speciaal
fonds gesticht door een plaatselijke Poolse krant ”Glos Wybrzeza”. Zij werden verwelkomd door De Zwaan en zijn Poolse collega dr. J. M. Pstrokonska, die enige tijd in Nieuwegein werkzaam was. “Zo gauw de ouders en hun kinderen voet op Nederlandse bodem
zetten, nam het St. Antonius ziekenhuis de zorg voor hen op zich. Het verblijf, de verzorging, de operatie en alles wat hierbij komt kijken werd betaald door het Antonius ziekenhuis, er kwamen voor de Poolse ouders en hun zieke kinderen dus geen financiële offers
aan te pas, alles was gratis. Vandaar, dat het hele gebeuren kerstgeschenk van het St. Antonius ziekenhuis aan Gdansk ging heten”. Op zaterdag 22 december konden de eerste
twee kinderen, volkomen genezen, met hun ouders opgelucht en dankbaar huiswaarts
keren. Op maandag 24 december volgden de beide anderen met hun ouders.
Het was overigens niet het eerste kerstgeschenk van het ziekenhuis aan Gdansk. Begin
1984 werden ook drie Poolse kinderen samen met hun ouders naar het ziekenhuis gehaald, om in Nieuwegein geopereerd te worden. Ook dit werd allemaal betaald door het
St. Antonius ziekenhuis. Ook deze operaties werden met succes uitgevoerd. Een verlaat
kerstgeschenk 1983 dus.
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VOOR U GELEZEN IN…………..
Door Piet Daalhuizen

De Belgische opstand (1830-1839)
In Embregts Genealogie lezen we over de Belgische Opstand, dat deze feitelijk zou zijn
begonnen na een op zich onbelangrijk incident. Op 25 augustus 1830 leidde de opvoering
van het toneelstuk “La muette de Portici” in Brussel tot een volksoploop, die het vooral
gemunt had tegen de minister van Justitie in Den Haag en tegen de uitgevers van regeringsgezinde dagbladen. Weldra verspreidde de volksbeweging zich over het geheel van
de zuidelijke Nederlanden.
Op voorstel van Engeland en Frankrijk werd de Belgische kwestie als een Europees vraagstuk beschouwd. Tijdens internationale conferenties op 20 december 1830 en 27 januari
1831 werd bepaald, dat het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden ontbonden was en dat
het Koninkrijk Holland van Willem I zou bestaan uit het gebied, dat in 1790 behoorde tot
de Republiek der Verenigde Nederlanden. België en Luxemburg werden zelfstandig.
Koning Willem I weigerde de scheiding te accepteren en zo volgden negen jaren van
schermutselingen, totdat in 1839 vrede kon worden gesloten. Koning Willem I zette naast
het Staatse leger ook burgermilities in bij zijn pogingen om de opstand neer te slaan.
Met name tijdens de als “De tiendaagse Veldtocht” bekend staande operatie, die plaatsvond onder leiding van kroonprins Willem II van 2 – 12 augustus 1831 “streden” duizenden leden van de Studentenweerbaarheid uit diverse steden voor Koning en Vaderland.
Op de website “Wikipedia – Studentenweerbaarheid” lezen we daarover:
Met het ontstaan van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815 boden Leidse en
Utrechtse studenten hun gewapende diensten aan voor het landsbelang. Geformeerd in
zogeheten Jagerscompagnieën werden ze ingezet tegen een mogelijke aanval van de Fransen. De meest bekende actie van de studentenweerbaarheden was die in 1831 tijdens
de Tiendaagse Veldtocht. Op een oproep van koning Willem I om de Belgische opstand de
kop in te drukken en de orde in het koninkrijk te herstellen, reageerden studenten van de
Amsterdamse, Utrechtse, Leidse en Groningse universiteiten enthousiast. Er werden zelfs
compagnieën opgericht, of men werd ingedeeld bij bestaande schutterijen en men trok
naar het zuiden om gevecht te leveren.
Voor zover bekend is het tot het werkelijk leveren van strijd niet gekomen, hoewel er in
de veldtocht wel een student is gesneuveld; hij verdronk in een slootje na het nuttigen
van te veel drank!
De terugtocht van de Utrechtse compagnie op 21 september 1831.
Na de Tiendaagse Veldtocht, die destijds als uiterst succesvol werd betiteld, werden de
40

terugkerende milities overal in de noordelijke Nederlanden als helden ontvangen. Een
verslag van zo’n ontvangst is gevonden in een map met knipsels uit de nalatenschap van
de heer A. de Reuver. Het gaat om een artikel uit de Utrechtsche Courant van 23 september 1831. In dat artikel wordt ook het Huis de Geer genoemd, destijds bewoond door
jonkheer Barthold de Geer van Jutphaas.

GELEZEN IN DE UTRECHTSCHE COURANT VAN 23 SEPTEMBER 1831
JUTPHAAS den 21. September.

Reeds vroeg wapperde ook uit een twintigtal huizen, de, gedurende een jaar miskende en verguisde, doch ook door de
doortrekkende braven beschermde en gehandhaafde volksvlag, versierd met hun
Akademiewapen en lauwerkransen.
Tranen van dankbaarheid, aan den Allerhoogsten gewijd, die hun allen voor het
verraderlijk staal en lood behoedde, stortten onze dorpelingen op het gezigt van de
250 veelbelovende jongelingen, die, eenmaal onze regters, beschermers en leeraars
zullen zijn, nu, ongeschonden, als een vernieuwd geschenk, aan het Vaderland wedergegeven werden.
Zij zijn dan terug! Na elf maanden koude
en warmte, regen en wind, honger en
dorst, harde onaangename legersteden en
vermoeiend waken, - maar ook na 10 dagen hevigen manhaftigen, eer en roemhandhavenden strijd en daarmee gepaard
gaande roemrijke en gezegende overwinningen, zijn de jeugdige helden terug gekeerd: terug gekeerd uit het veld des gevaars in de armen van hunnen dierbare
betrekkingen, in de kring van hunne gelifde vrienden, in de gunst en bescherming
van hunnen hooggeschatte Leeraars en
Raadgevers! Wel hen!

Heden morgen, omstreeks 9 ure, hadden
wij het onbeschrijfelijk genoegen, het vrijwillig jager-korps, bestaande uit 250 moedige studenten van Utrechts Hoogeschool,
naar hunnen voormalige oefenplaats te
zien doortrekken. Alles was hier, op eene
luisterrijke wijze, in gereedheid gebragt,
om de braven, eervol te ontvangen. Het
geheele dorp was, dank zij het Edel Achtb.
Bestuur der plaats! omgeven met prachtige
guirlandes, waar boven op drie eerebogen,
den eenparigen welkomgroet van de zich
waarlijk verdienstelijk gemaakt hebbende
inwoners, was afgemaald met de woorden:
WELKOM! Gij Braven! Wier liefde is gebleeken, voor Vaderland en Vorst.
Doch dit was niet genoeg. De Jutphaassche
ingezetenen, die ook standvastigheid en
moed weten te waarderen, hadden, elk om
strijd, hunne huizen, op eene vereerende
wijze versierd met bloemkransen en gepaste toespraken, waaronder die van het
Huis de Geer, door het volgende vers uitmunte:

“Hebt gij en moed en trouw getoond voor
Vorst en Land,
O edele jongelingschaar! Wij reiken U de
hand.
En danken onzen God, die gunstig U bewaarde,
Zijn hoede en zegen vergezelle U steeds
op aarde!”
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Wandelen door historisch Jutphaas
Wie te voet historisch plekjes in de kern van het vroegere dorp Jutphaas wil bekijken, kan
dat doen aan de hand van een bijzonder handig boekje: EEN WANDELING DOOR OUDJUPHAAS. De wandeling begint op het Kerkveld en is ongeveer 2,5 kilometer lang. Wie
een extra uitstapje wil maken langs de monumenten van Fort Jutphaas en kasteel Rijnhuizen stapt nog 750 meter door.
Wat komt de wandelaar zoal tegen? Het historische Kerkveld natuurlijk (met onder meer
het smeedijzeren toegangshek en een sluitsteen op de begraafplaats), het Elisabethshofje,
op de Nedereindseweg de voormalige pastorie en de fraai gerestaureerde boerderij Veelust, het herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de
Hervormde Dorpskerk, de Nicolaaskerk, het vroegere gemeentehuis van Jutphaas, café De
Zwaan, de smederij van Veldhuizen, het KCN-kunstenaarscentrum, de stoomkorenmolen
De Batavier, en bij een ‘uitstapje’ het kasteel en park Rijnhuizen en het Fort.
EEN WANDELING DOOR OUD-JUTPHAAS, waarvoor ons HKN-lid Piet Daalhuizen de
tekst verzorgde, is een uitgave van het wijknetwerk Jutphaas-Wijkersloot in samenwerking met de Historische Kring Nieuwegein.
Het boekje, dat naast foto’s van de monumenten ook een handig routekaartje bevat, is onder meer in ons museum Warsenhoeck te koop voor slechts één euro.
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RESTAURATIE WIPWATERMOLEN VORDERT GESTAAG

Door Jaap Stevens
Op 22 mei 2003 werd de onderbouw van de wipwatermolen verplaatst van zijn plekje nabij
de Henkelfabriek naar zijn huidige standplaats bij de kinderboerderij. Dit als onderdeel van
de volledige restauratie. Door omstandigheden ( o.a. het failliet gaan van de
molenstichting) kwam er van de restauratie weinig (eigenlijk niets) terecht, totdat de molen werd overgenomen door het Utrechts Landschap. Nadat de financiering van de restauratie
rond was, is omstreeks november 2005
gestart met de restauratie door en bij
de firma Verbij uit Hoogmade. Deze
firma is gespecialiseerd in de bouw en
restauratie van molens. Op 1 maart j.l.
is ondergetekende samen met Lia
De bovenbouw van de molen. Op de voorgrond ziet u
Steenbergen een kijkje wezen nemen een deel van de spanten.
bij de firma Verbij. Als je daar dan
even rondloopt, raak je aardig onder de indruk van het werk dat er al is verricht, maar tegelijkertijd besef je dat er ook nog behoorlijk wat werk verricht moet worden en vraag je je af
of de peildatum voor de opening, 18 juni dit jaar, wel gehaald wordt. De aldaar werkende
mensen laten zich daar niet over uit, maar de belofte van de firma Verbij is en blijft 18 juni.
Om u een indruk te geven van het reeds gedane werk plaatsen we hierbij enkele foto’s. Als u
naar de foto van de bovenbouw kijkt en zich realiseert dat de man op de voorgrond van normale lengte is (plm. 1.80m), dan krijgt
u enig idee van de grootte van de bovenbouw. Tel hierbij de kap, welke
ook zeker zo hoog is, dan kunt u zich
waarschijnlijk een voorstelling maken
van de totale hoogte van de molen.
In een gesprek met het Utrechts
Landschap en het MEC (Milieu Educatief Centrum) waarin hoofdzakelijk
gesproken werd over de invulling van
de 18e juni, benadrukte het Utrechts
Landschap nog eens dat de opening
van de molen blijft gepland op 18 juEen van de raderen van de molen.
ni. Omtrent de exacte invulling van
de opening wordt u middels de media en de website van de Historische Kring
(www.pen.nl/hkn/) uitgebreid geïnformeerd.
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UTRECHT FRAAI TE KIJK TUSSEN 1550 EN 1900
Hoe de stad Utrecht er tussen 1550 en 1900 uitzag, is sinds kort te bekijken in het boek
‘De getekende stad. Utrecht in oude tekeningen 1550-1900’. Het boek toont bijna 600
bekende en onbekende topstukken uit de topografische tekeningencollectie van het
Utrechts Archief.
Het Utrechts Archief beheert ongeveer achttien kilometer archieven, 75.000 boeken,
kranten en tijdschriften en een half miljoen kaarten, tekeningen, prenten en foto’s.
Ruim 80.000 foto’s, tekeningen en prenten uit de collectie zijn - voorzien van een korte
beschrijving - toegankelijk via de website van het Utrechts Archief, www.
hetutrechtsarchief.nl.
Hoewel veel tekeningen al eens eerder in publicaties zijn afgedrukt, is er nog niet eerder
een overzichtswerk van de topstukken uit de collectie uitgegeven.
In ’De getekende stad’ zijn bijna 600 topografische tekeningen afgebeeld, alle in kleur.
Daarbij zijn tekeningen van Pieter Saenredam en Herman Saftleven uit de zeventiende
eeuw, van Jan de Beijer en Paul van Liender uit de achttiende eeuw, en van Jan Verheijen, Cornelis Springer, jonkheer Pieter van Loon en Cornelis van Hardenbergh uit de negentiende eeuw.
De tekeningen zijn in ingedeeld in zes hoofdstukken:
* gezichten op de stad,
* verdedigingswerken,
* de Oudegracht,
* kerkgebouwen,
* straten en pleinen
* het landelijke gebied rondom de oude stad.
Elk hoofdstuk is voorzien van een inleiding en de tekeningen zijn ook afzonderlijk uitgebreid beschreven. Bij het onderzoek dat voor deze beschrijvingen nodig was, is ook veel
nieuwe informatie boven water gekomen.
‘De getekende stad. Utrecht in oude tekeningen 1550-1900’. (ISBN 90 5345 272 9) is een uitgave van
uitgeverij Matrijs in samenwerking met het Utrechts Archief. Het is te koop in de boekhandel voor
49,95 euro.
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DIALEZING OVER WINDMOLENS
Maarten Dolman, molenaar van de Windotter in IJsselstein verzorgt op maandag 16
oktober een dialezing over windmolens in deze omgeving. Dolman is naast molenaar
ook kenner van molens.
De Windotter is sinds de restauratie van 1987 volledig in bedrijf. De molen neemt een
bijzondere plek in binnen de IJsselsteinse gemeenschap. De dagelijkse bedrijvigheid op
de molenplaats en de bijna altijd draaiende wieken zorgen ervoor dat de dynamiek van
de ‘werkende’ Windotter deze molen een unieke positie geeft binnen het Nederlands
molenbestand.
Dolman kan over zíjn molen en ander molens boeiend verhalen en verbeelden, zoals
de bezoeker aan deze avond in kerkelijk centrum de Bron zal ervaren. Aanvang 20.00
uur. Leden van de Historische Kring Nieuwegein hebben gratis toegang; niet-leden
betalen 1,20 euro.
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VEREN, BRUGGEN EN MOLENS
Volop zomer 2006. Zoals u van ons de afgelopen jaren gewend bent, richten we opnieuw
onze aandacht op vroegere publicaties uit ons kwartaalblad Cronyck de Geyn. Deze keer
halen we verhalen over de verbinding tussen de Lek-plaatsen Vreeswijk en Vianen ‘van
de plank’.
In het eerste jaar van de Cronyck in 1979 schreef Jan Schut met ‘Vreeswijk-Vianen vice
versa vóór 1840’ een verhandeling over het Lek-veer, waar we wederom gedeeltes uit publiceren. In 1988 schreef Piet Daalhuizen over ‘Een halve eeuw Vreeswijk-Vianen vice
versa’ ,maar dan via de weg, preciezer gezegd via de Lekbrug. Of was het 42 jaar? Daarnaast maken we in dit nummer een verbinding met het heden: sinds vier jaar is de veerdienst, die tot 1840 voor mens en goed Vreeswijk en Vianen over het water verbond, in
ere hersteld. We maakten met de fiets aan de hand een ritje heen en terug met Vreviaschipper Daan v.d. Laan. Onder het motto:

‘in twee minuten aan de overkant
met de snelste pont van Nederland’.
Verder opnieuw aandacht voor de Jutphase wipwatermolen, die in juni vlak naast ons
museum zou worden geopend, zoals wij in ons vorige nummer meldden. Die datum werd
verschoven. Nu is 10 september de dag, waarop de vernieuwde molen - helaas nog niet in
volle glorie – feestelijk wordt ingewijd. Ter gelegenheid daarvan heeft onze expogroep in
Museum Warsenhoeck een thema-tentoonstelling ingericht.
Verder doet een van deelnemers aan het jaarlijkse ‘dagje-uit’ verslag van het bezoek aan
kasteel Dussen en Geertruidenberg en ontbreken de vaste rubrieken ‘Voor u gelezen
in…’ en ‘Jutphaas/Vreeswijk… zoals het was’ uiteraard niet.
Wat die oude-fotorubriek betreft moeten we – met het schaamrood op de kaken – nog
excuses maken voor de verwisseling in het aprilnummer van Cronyck de Geyn van foto
en onderschrift. De bijschriften bij de foto’s van zwembad Watergein aan de Wiersdijk en
het oude zwembad in de Lek waren verwisseld. Over de locatie van dat laatste bad had
een van onze lezers nog een opmerking. Dat bad lag in de Veerhaven en niet in de Lek.
Die lezer heeft gelijk, hoewel veel Vreeswijkers het vaak gewoon over het zwembad in de
Lek hadden.
Wij wensen u veel leesplezier.

De redactie
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Vreeswijk-Vianen vice versa
HEEN EN WEER VIA VEER, BRUG EN WEER VEER
Door Gerard Veerkamp
In ons kwartaalblad laten we op gezette tijden de 27-jarige rijke historie van Cronyck de
Geyn herleven. Dit keer aandacht voor de verbinding tussen de Lek-plaatsen Vreeswijk
en Vianen. Dat doen we grotendeels aan de hand van twee artikelen, die in het verleden
in Cronyck de Geyn zijn afgedrukt. Het ene is van de hand van Jan Schut, uit het aprilnummer van 1979 (de eerste jaargang van Cronyck de Geyn): VREESWIJK – VIANEN
VICE VERSA VóóR 1840. Het andere is samengesteld door Piet Daalhuizen. Hij beschreef
in april 1988 EEN HALVE EEUW VREESWIJK –VIANEN VICE VERSA. Bovendien
maakten we als hedendaags weggebruiker per fiets ook nog een keer de oversteek van
Vreeswijk naar Vianen. Niet via de brug, maar via het veer, dat sinds 2002 wederom de
twee Lek-plaatsen voor voetgangers en fietsers verbindt. En we voeren natuurlijk ook terug. Heen en weer dus. Op ‘het snelste pontje van Nederland’.
,,De overtocht over de rivier de Lek vond
tot het jaar 1840 plaats door middel van
een pontveer, die de passagiers en de goederen per schuit naar de andere oever
bracht’’, schrijft Schut in zijn artikel in
april 1979. En hij vervolgt: ,,De schippers,
die het pontveer bedienden, hadden zich
verenigd in het zg. ‘’Pinnemakersgilde’’.
Dit woord, waarvan met niet weet wanneer het ontstaan is, kan zijn afgeleid van
het middeleeuwse ‘‘Pinegelt’’ wat de betekenis heeft van: geld betalen voor het vervoer van koopwaren en goederen.’’
Die overtocht werd door de toenmalige
overheid bepaald niet als een simpel karweitje beschouwd. Voor het overzetten
van passagiers en goederen waren strenge
regels gesteld. Bij overtreding kon de
schipper rekenen op een zware boete of
andere strafsancties. In een ORDONNAN-

overtocht aan hebben te houden. Ook het
verschuldigde vrachtloon is daarin vastgesteld. Ten aanzien van het vrachtloon golden voor zowel dag en nacht en zomer en
winter aparte tarieven.
Om als schipper op het pinnemakersveer
te worden aangesteld moest men ten minste 20 jaar oud zijn en minimaal één jaar
schipperservaring bezitten. De schippers
waren dan ook gehouden het veer zelf te
bedienen. Wanneer geconstateerd werd
dat deze regel werd overtreden, werd de
schipper beboet met 10 stuivers. Bij herhaaldelijke overtreding bestond het gevaar, dat de schuit verbeurd werd verklaard.
Vianen had oorspronkelijk 10 pinnemakers, die op Vreeswijk voeren; in Vreeswijk waren dat er 16, later teruggebracht
tot 10 en 8 pinnemakers. Als een of meer
passagiers verzochten te worden overgebracht, werd door de in het Veerhuis aanwezige schippers geloot, wie de vracht

TIE op ’t over-varen tusschen VIANEN
ende de VAERT van 23 november 1627
wordt in een aantal artikelen gesteld waar
passagiers en pinnemakers zich tijdens de
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selve veer te kunnen bedienen’’. En hij
kan naar eigen zeggen ook een ‘’nieuwe
schuyt’’ meebrengen.

mocht overzetten. Bij de uitoefening van
hun beroep maakten de pinnemakers gebruik van eigen schepen, die volgens de
Ordonnantie van 1627 ‘’Bij de Regierders
ten weder-zijden van suffisant (geschikt)

Aan het einde van de achttiende en het
begin van de negentiende eeuw is Roelof
van Hoeven een van de Vreeswijkse pinnemakers. Na ruim veertig jaar wil hij het
stokje doorgeven aan zijn neef Benjamin.
De reden? Ouderdom en bijbehorende
kwalen, zoals uit zijn verzoek tot ontheffing en toewijzing aan zijn neef blijkt: ,,

gekent die tenminsten twee-mael ’s Jaers
sullen moeten gevisiteerd worden.’’
Het vak van pinnemaker schijnt gewild
geweest te zijn, zo gewild dat er op een
gegeven moment te veel mannen mens en
vracht naar de overkant wilden brengen.
Het tegenwoordig zoveel gebezigde begrip
‘’marktwerking’’ is van alle tijden: bij een
te groot aanbod is er voor geen van hen in
de branche nauwelijks een goeie boterham
te verdienen. Dus kiest bijvoorbeeld in
1740 Jan Blok eieren voor zijn geld. Hij
kan elders meer geld verdienen en verzoekt daarom tijdelijk van zijn functie op
het pinnemakersveer te worden ontheven.
Of zijn verzoek is ingewilligd weten we
niet. Wel dat Blok kort daarop overlijdt.
Om pinnemaker te worden was het wel
noodzakelijk jezelf aan te prijzen. De een
zegt te kunnen bogen op een ruime schipperservaring, terwijl de ander van de
‘’Goede Gereformeerde religie’’ is. Zo
vindt Willem van Hattum zichzelf na het
overlijden van Jan Blok ‘’ bequaem het

Geeft eerbiedig te kennen Roelof van
Hoeven, wonende te Vreeswijk aan de
Vaart dat den requestrant meer dan veertig jaren is geweest Schipper op het Pinnemakersveer van Vreeswijk op Vianen en
u door zijnen hogen ouderdom en zwak
lichaamsgestel buiten staat geraakt het
zelve langer na behoren waar te nemen,
en daar den requestrant buiten het zelve
Veer geen middelen van bestaan heeft, is
het te rade geworden hem te keren tot
UEd. Gestrenge met eerbiedig verzoek zijn
neef Benjamin van Hoeven die tot dat
werk zeer bekwaam is in zijn plaats als
Schipper op het Pinnemakersveer van
Vreeswijk op Vianen mag worden aangesteld, onder voorwaarden dat aan hem re-

Een vredig tafereel uit de achttiende eeuw. Vreeswijkse dorpelingen kijken op Vianen.
(Illustratie Historische Kring Nieuwegein)
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questrant gedurende zijn leven wekelijks
Acht en twintig Stuivers uit te keren.’’

willen wel van de burgemeester de juiste
toedracht van het drama weten.
Burgemeester Mecima schrijft hun dat het
ongeluk te wijten is geweest aan het overladen van een te kleine boot. Welke bovendien werd bediend door een schippersknecht van de bargedienst van Utrecht op
Vreeswijk: ,,Een persoon die niet gemag-

SCHIPBRUG
In het begin van de negentiende eeuw
kampte men ook met verkeersproblemen,
zowel wat betreft de drukte op het water
als op het land. En de overtocht over de
Lek was, vooral bij slecht weer, niet van
gevaar ontbloot en zeker geen pretje. In
1825 en 1826 is er tussen het college van
burgemeester en wethouders van
Utrecht - de stad Utrecht is eigenaar van
het veer - en de heer Administrateur der
Domeinen in Arnhem correspondentie
gevoerd over het aanleggen van een schipbrug. Utrecht wil wel afstand doen van
het Pinnemakersveer van Vreeswijk aan
het Rijk, maar dan moet er eerst overeenstemming worden bereikt met de schippers, die het veer pachten. Die overeenstemming kwam er niet, zodat men noodzakelijkerwijs moest wachten tot 1932, het
einde van de pachttermijn.
Een ernstig ongeluk in 1831 op de Lek,
waarbij enige militairen en een bootsman
bij het omslaan van een schuit verdrinken,
lijkt de discussie over een vaste oeververbinding in een stroomversnelling te brengen. Burgemeester Mecima van Vianen
grijpt dat ongeval aan om te pleiten voor
een schipbrug. Hij doet in een brief aan de
Gouverneur van Zuid-Holland verslag van
het ongeluk, waarbij zeven mensen verdrinken. ,,Dit ongelukkig evenement be-

tigd was personen over de Lek te zetten en
daar dus niets te zoeken had.’’ De gouverneur vraagt daarop waarom niet de bevoegde personen de soldaten hebben overgezet. De burgemeester zegt niet te weten,
waarom men in Vreeswijk was afgeweken
van de regels en het overzetten van militairen aan onbevoegden had overgelaten.
Twee militairen - een luitenant en een
fuselier - overleven het ongeluk. Luitenant G.A.C.W. Marquis de Touars heeft er
een boekwerkje over geschreven. In
‘’Mijn onheil op de Lek’’ beschrijft hij dat
hij met een detachement herstelde zieken
op weg was naar het leger in de Zuidelijke
Nederlanden, die daar in strijd waren gewikkeld met Belgische opstandelingen. Bij
Vreeswijk moest het detachement over de
Lek worden gezet. Nadat bijna alle militairen waren overgezet, begaf de luitenant
zich met enkele soldaten aan boord. Omdat de luitenant vreesde, dat de boot te
zwaar beladen was, gelast hij enkele ondergeschikten de boot te verlaten en te
wachten, totdat ook zij zullen worden
overgezet. Dit komt de luitenant, die
ronduit toegeeft bang te zijn voor water,
op de nodige schimpscheuten van de
schipper te staan. Als de boot vertrekt,
blijkt al dadelijk dat de schipper geen ervaring heeft in bevaren van de Lek: zonder rekening te houden met de sterke
stroming van de rivier steekt hij recht
over. Gevolg daarvan is, dat de boot, mid-

wijst weder de noodzakelijkheid voor
eene schipbrug, reeds bij Koninklijk Besluit van 8 Juni 1825 geautoriseerd en tot
heden buiten uitvoering gebleven.’’
De gouverneur antwoordt hem dat hij
diens verzoek aan de minister heeft overgebracht. De gouverneur en de minister
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1. De twee oudste schippers van het veer

den op de rivier aangekomen, wordt getroffen door een hoge golf; hierdoor
schrikken de soldaten en vervolgens slaat
de boot om. De luitenant heeft het geluk
een losse plank te kunnen grijpen en zich
zodoende enige tijd drijvende te houden,
terwijl hij ‘’onder de akeligste gebaren en

dienen als vergoeding te ontvangen fl.
1.200,00.
2. De vier jonge schippers jaarlijks ieder
fl. 150,00.
3. De weduwe van Benjamin van Hoeven, die in of omstreeks 1809 op voorspraak van zijn oom diens taak overnam,
fl. 1,50 per week.
Aan Jannigje de Vries de somma van fl.
1,00 per week.
Daarnaast moest aan de gemeente Vreeswijk voor de afstand van het veer alsmede
voor de gemaakte kosten jaarlijks fl. 1.200
worden voldaan. Ook de aan het veer
voorhanden zijnde bootvaartuigen en toebehoren zullen tegen taxatieprijs moeten
worden overgenomen.

aandoenlijkste noodkreten zijn kameraden
den een voor den ander na aan zijne zijde
zag wegzinken.’’ Tot zover de luitenant in
zijn boekje over de scheepsramp op de
Lek.
UITKERING
Maar… ambtelijke molens draaiden toen
ook al traag, dus duurde het even voordat
er opnieuw actie werd ondernomen. In
1836 corresponderen het college van B&
W van Utrecht en ‘s Rijks Domeinen opnieuw om het pinnemakersveer dor een
schipbrug te laten vervangen. Utrecht wil
nog steeds, onder dezelfde voorwaarden
als enkele jaren ervoor, het veer aan het
Rijk over te dragen. Maar dan moet een
aantal Vreeswijkers wel een uitkering
krijgen:

Een eerder voorgesteld plan van een brug
hangende aan ijzeren kettingen, is geheel
van de baan. Op 5 april 1839 volgt de koninklijke goedkeuring voor een schipbrug,
die fl. 58.141,55 mag kosten. Een van de
bepalingen luidt wel: ‘’Dat het zooge-

naamde Pennemakersveer waardoor ver-

Van 1840 tot 1936 was de Schipbrug het middel om van Vreeswijk naar Vianen (en terug)
over te steken. (Illustratie Historische Kring Nieuwegein)
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staan wordt de overtogt van voetgangers
van de beide oevers te Vianen en te Vreeswijk voor eerst in stand zal worden gehouden, zoodanig echter dat zulks aan de
voetgangers niet zal beletten naar verkiezing van de Schipbrug of van het voorschreve Veer gebruik te maken.’’

gedaan op den 4. en den 11. Junij 18.39.’’
Voor fl. 60.400 wordt de opdracht tot
bouw van de Schipbrug Vreeswijk-Vianen
gegund aan de heer Jan Cornelis Limbeek,
aannemer te Vreeswijk.
De brug, die op 25 schepen rustte, had een
lengte van 900 voet oftewel ruim 270 meter. Mede door gebruikmaking van onderaannemers ziet Limbeek kans in zeer korte tijd de opdracht uit te voeren. Reeds op
1 april van het volgende jaar kan de officiele opening en ingebruikneming plaatsvinden. Daarover stond in de Utrechtsche
Courant van 6 april 1840 te lezen:

Op 18 juni 1839 vindt de openbare aanbesteding plaats:
AANBESTEDING

‘’Op Dinsdag den 18 Junij 1839, des middags te 12 ure, zal van wege het Bestuur
der domeinen te Utrecht, in het locaal der
publieke verkooping achter St. Pieter,
wijk F. no. 363., ten overstaan van de Notaris H. van Ommeren, worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van het
leggen van een Schipbrug over de rivier de
Lek, tusschen de stad Vianen en het dorp
Vreeswijk, en de uitvoering van de daartoe gevorderde werken, bestaande uit het
maken van twee beschoeijingen tot landhoofden, het bouwen van 25 brugschepen,
veerhoofden en eenige aardwerken, alles
breeder omschreven in het daarvan gemaakte bestek, hetwelk kosteloos voor een
ieder ter inzage en ter lezing ligt aan …

‘’Het was heden voor Vianens en Vreeswijks ingezetenen een dag van vreugde en
dankbaarheid, daar de schipbrug, welke
beide oevers van de Lek vereenigt, werd
ingewijd. Reeds vroeg in de morgen wapperde een menigte vlaggen van beide zijden dezer schipbrug, en in weerwil van
het minder gunstige weder, waren er zeer
velen van de omliggende plaatsen, die het
grootste belang in deze verbetering stelden, hier te zamen gevloeid, om de inwijding bij te wonen, terwijl de leden van het
gewestelijk bestuur en van verscheidene
gemeenten door den Heer Agent der Domeinen, van Doorn, waren uitgenodigd.
Om 11¼ uur begaf men zich naar dit belangrijk werkstuk, alwaar den Heer van
Doorn in alleszins welsprekende bewoordingen, in naam der Domeinen, deze
Schipbrug voor het algemeen openstelde,
en dezelve in de bescherming van provincie en stad aanbeval. Nadat de Heer Gouverneur ad interim, Baron van Heeckeren
hierop geantwoord had, wandelde men
deze 900 voeten lang zijnde brug over,
waarop de Burgemeester van Vianen in

(dan volgt een lijst met namen en adressen
waar het bestek ter inzage ligt).

De aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod eerst in drie perceelen
en vervolgens in massa , en zullen de gegadigden nader onderrigt en inlichtingen
kunnen erlangen aan het kantoor der Domeinen te Utrecht en bij den opzigter over
den Grooten Weg der 1e klasse No. 3 aan
den Arkelschen Dam, door wien de gegadigden, aanwijzing der werken zal worden
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gepaste termen het belang deed zien van
deze verbeterde wijze van communicatie,
en den Vorst van Nederland, het Domein,
de Architecten en Aannemers eene plegtige hulde toebracht. De Heer Mecima las
vervolgens nog eenige ter dezer gelegenheid bestemde dichtregelen voor, waarna
men ten huize van den gewezenVeerman
eenige verkwikkingen gebruikte, door den
gulheid van de Heer van Doorn in ruimen
mate beschikt.
Was deze dag op eene plegtige wijze begonnen, de vaderlandsche toasten, en die,
welke op de verschillende besturen en
corporatiën werden ingesteld, deden zien,
hoe veel belang allen in deze ten uitvoer
gebragte onderneming stelden; in één
woord, deze plegtige en feestrijke dag
kenschetste zich weder ten volle door een
echt Liberalen en Nationalen geest, en zal
allen steeds eene aangename herinnering
achter laten.’’

Daarnaast is de brugwachter of de tolwachter verplicht een register bij te houden, waarin de reizigers hun bezwaren
over de bediening van de schipbrug zouden kunnen schrijven. Dit ‘klachtenboek’
werd vervolgens door de Agent der Domeinen van tijd tot tijd gecontroleerd en
de bezwaren onderzocht. Wanneer de
voertuigen elkaar op de brug ontmoeten,
zijn zij verplicht boven een schipbrug uit
te wijken naar de rechterzijde en daar zonodig wachten tot de ander is gepasseerd.
Daarnaast gold als regel, dat in geen geval
meer dan vier rij- of voertuigen tegelijk
aan dezelfde zijde op de brug werden toegelaten die elk een onderlinge afstand
hadden te houden van minstens drie brugschepen.
Wanneer de brug, voor het doorlaten van
schepen is geopend, zal zich niemand op
de brug mogen bevinden. De schippers
van dergelijke vaartuigen zullen gehouden
zijn op ‘’genoegzamen’’ afstand de zeilen
te strijken en moeten roepen om te worden doorgelaten. Stoomboten mogen de
brug slechts op halve kracht passeren.

KLACHTENBOEK
Op het gebruik en de bediening van de
schipbrug is een reglement opgesteld, dat
op 24 november 1840 koninklijke goedkeuring verkreeg. In dit reglement, dat uit
21 artikelen bestaat, is weergegeven waar
zowel bedienend personeel als passanten
en het scheepvaartverkeer op de Lek zich
aan hebben te houden.
Ook de tarieven zijn daarin vastgesteld:
mocht er over de tariefbetaling verschil
van mening ontstaan, dan is de ontvanger
der bruggelden een kwitantie verplicht uit
te schrijven – overigens moet de passant
daarvoor vijf cent betalen – waarmee men
zich bij de burgemeester van Vianen of
van Vreeswijk kan vervoegen, die de bevoegdheid hebben om in dergelijke geschillen te beslissen.

Jan Schut besluit zijn artikel in Cronyck
de Geyn van april 1979 met het gedicht,
dat Vianens oud-burgemeester en notaris
Mecima bij de officiële opening op 1 april
1840 voordroeg:

Heil zij ons dierbaar Vaderland
Alwaar de magten hand in hand,
De welvaart, nijverheid en kunstmin zamen strenglen;
Waar, door geen onrustzin gestoord,
Om rust en heil voor ’t volk met ’s Vorsten roem te menglen.
Dáár ligt de BRUG! een nieuw bewijs
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Nu onverschrokken vrij en vlug
Betrede men voortaan deez’ Brug
Terwijl men voor geen storm of golfgeklots ooit beve
En één van hart en één van zin
Bezield door reine Burgermin,
Juich’ Nêêrland lange nog, dat steeds
Oranje leve!

Voor ons, tot welk een hoogen prijs
Dit stroompunt van de Rijn. Met wijsheid
is berekend;
Vereend als aan een’ vaste wal
Verbroed’ren we ons en daardoor zal
’t Verbond van ons verkeer, voor altijd
zijn getekend.
Natuur, in winterdos getooid,
Wen sneeuw als lelie wordt gestrooid,
Moog’ voor het zilte nat, het Ys ten voetpad schenken;
De kunst verwint hier de natuur,
En wij, verwonderd! zien dit uur
Aan onze wensch voldaan, verr’ boven al
ons denken.
Met schoon geslacht, vaak net geschoeid,
Zal door geen slijk noch nat besproeid;
Doch veilig Utrechtschen grond met blijden gang betreden.
En wil men spelen-reijen gaan,
‘Gevaar der Pont grimt niet meer aan,
Maar deze nieuwe brug, wordt dan gerust
bereden.

DE ‘NIEUWE’ LEKBRUG
Die schipbrug wordt 96 jaar later, op 26
mei 1936, uit de vaart genomen, als een
nieuwe Lekbrug (inmiddels anno 2006
weer ‘oude’) officieel wordt geopend. De
bouw van die Lekbrug wordt uitvoerig
belicht in het aprilnummer van Cronyck
de Geyn uit 1988 via ‘EEN HALVE EEUW
VREESWIJK – VIANEN VICE VERSA’.
Piet Daalhuizen beschrijft met hulp van
Wim Feierabend en Jan Schut de historie
van de dan achterliggende halve eeuw van
de verbinding Vreeswijk - Vianen. Dat is
dan het verhaal van de Lekbrug, waarvan
je je volgens de auteur moet afvragen of
die dan 52 jaar oud is of ‘maar’ 40 jaar.

ó Eeren wij het Syndikaat,
Schoon dat beheer ons straks verlaat
Voor zoo veel goed en schoon en nut dat
het nogt stichten;
Wel hem! Die de afgetreden baan
Met kalme zielrust ga’e slaan
En roemen in het werk dat hij hier mogt
verrigten.

De periode van de bouw van die Lekbrug
valt grotendeels samen met de werkzaamheden aan het Amsterdam-Rijnkanaal, het
Lekkanaal en de Beatrixsluizen, die op 23
maart 1988 vijftig jaar in gebruik zijn. De
waterbouwkundige hoogstandjes zijn een
gevolg van de toenemende verkeersdrukte
en het zwaarder worden van de transporten, zowel te land als te water.
Te water blijkt de Vreeswijkse Koninginnensluis het scheepvaartverkeer van Amsterdam naar de Lek allang niet meer aan
het kunnen en de Schipbrug over de Lek
vormt voor de scheepvaart een gevaarlijk

Zoo blijv’ deez’ Brug een Monument,
Voor de ijver van de Heer Agent,
En voor de vroeg’re zorgen van onzen
Staatsraad Blanken;
Mijn poging achte ik ook vereerd,
Daar ’t geen door mij eens is beheerd
Thans in dit plegtig uur, mij wekt tot
dankbre klanken.
53

die bij het heerlijke weer natuurlijk een
krioelende menigte in zich bergt. Langs
een serie ijsco-karretjes bereiken we over
den dijk het werk, waar we in de directiekeet Ir. H. J. Stokvis en B. Oenema aantreffen.’’ (Ir. Stokvis voert namens het

obstakel. De Schipbrug heeft bovendien te
weinig capaciteit voor het toenemende
verkeer en de toegangswegen zijn bij
Vreeswijk en Vianen veel te krap. Toch is
het niet de bedoeling om de Lekbrug bij
Vreeswijk al in 1933 te gaan bouwen.
Rijkswaterstaat heeft aan het begin van de
jaren ’30 een uitgebreid programma voor
bruggenbouw en de bruggen te Katerveer,
Keizersveer en Maastricht zijn dan al gereed, terwijl wordt gewerkt aan bruggen
bij Zaltbommel en Nijmegen. Het bouwprogramma wordt versneld. Omdat sprake
is van toenemende werkloosheid en het
tweede argument is dan de in snel tempo
veranderende verkeerssituatie.

Rijk de directie, terwijl de heer Oenema
tezamen met Ir. B.A. Gelders namens Bato
de leiding heeft).
De eerste werkzaamheden worden verricht aan de noordelijke oever, waar eerst
op proef wordt geheid voor de pijler aan
de rand van het zomerbed. Op deze manier wordt bepaald welke lengte de heipalen moeten hebben. Enkele dagen later
gaan de eerste betonnen heipalen de
grond in. Vervolgens verlopen de werkzaamheden lange tijd naar wens. Volgens
plan komt de onderbouw in de zomer van
1935 gereed.
Het werk aan de bovenbouw en de boog
kan dan beginnen. De bovenbouw omvat
drie overspanningen: twee tussen de landhoofden en de pijlers en de middenoverspanning. De middenoverspanning alleen
al is 160 meter lang. En weegt 2700 ton.
De beide andere overspanningen zijn elk
2000 ton zwaar. Bij de bouw van de Lekbrug wordt voor de montage van de boog
voor het eerst gebruik gemaakt van kranen, die de boog vanuit de beide ophangpunten als het ware naar elkaar toebouwt.
De boog is dus ter plaatse gemonteerd. Bij
andere bruggen is de boog elders gemonteerd en kant-en-klaar aangebracht. In
Vreeswijk laat het drukke scheepvaartverkeer op de Lek die methode niet toe. Precies volgens plan lijkt de brug in het voorjaar van 1936 voor het verkeer opengesteld te kunnen worden. Maar dan is er

In de zomer van 1933 wordt het werk aan
de onderbouw gegund aan de N.V. Nederlandsche Betonmaatschappij Bato voor het
bedrag van fl. 387.480,00. Bato is niet de
laagste inschrijver, maar de maatschappij
krijgt het werk, omdat gebruik wordt gemaakt van Nederlands cement. De onderbouw omvat het maken van twee landhoofden, drie betonnen pijlers aan elke
oever in het winterbed van de rivier en
aan elke zijde van de rivier een pijler aan
de rand van het zomerbed.
In de Utrechtsche Courant van 29 juli
1933 wordt uitvoerig bericht over het begin van de bouwwerkzaamheden: ”Bij het

prachtige zomerweer leverde de Lek een
heerlijk schouwspel. Van den dijk ziet
men op de breede kronkelende rivier,
waarop vele zeilen en schoorsteenen een
levendig schouwspel bieden. Het drukke
autoverkeer trekt over de schipbrug; het
wordt tijd, dat een moderner oeververbinding een sneller en gemakkelijker overtocht mogelijk maakt. Bij den noordelijken oprit der brug ligt de Zwemschool,
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Vreeswijk … zoals het was

De rooms-katholieke Barbarakerk aan de Koninginnenlaan werd in 1910 ingewijd door
mgr. Van de Wetering. De kosten voor de bouw van deze neogotische kerk bedroegen
toen 82.000 gulden (37.000 euro). De grote vernieuwer in de kerkenbouw was architect
P.J.H. Cuypers. Onder zijn leiding verspreidde de neogotiek zich in ons land. De Barbarakerk in Vreeswijk is ruim een halve eeuw na het begin van de loopbaan van Cuypers gebouwd. Dat er in die 50 jaar veel is veranderd is duidelijk te zien. Vooral in de vroege neogotiek bouwde men uitsluitend driebeukige kerken met als nadeel dat de zitplaatsen in
de zijbeuken meestal totaal geen uitzicht bieden op het priesterkoor. De oplossing bij de
bouw van de Sint Barbara: een éénbeukige kerk. Het gevolg is dat de kerk een enorme
overspanning heeft van liefst 12 meter. Met steun van een speciaal restauratiefonds is en
wordt de Sint Barbara geraestaureerd en waar mogelijk aan de eisen van deze tijd aangepast. (Illustratie Historische Kring Nieuwegein)
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Vreeswijk … zoals het was
De Hervormde Gemeente Vreeswijk,
eigenaar van de
Dorpskerk aan de
Dorpsstraat, kent
een veelbewogen
geschiedenis. De
Hervormde Gemeente Vreeswijk
wortelt historisch
gezien in de Hervorming. Die godsdienstige beweging in de
16e eeuw leidde in
ons land tot het ontstaan van een reformatorisch–
evangelische volkskerk, later bekend
als de Nederlandse
Hervormde Kerk. De
kerk werd op 28 mei
1683 in gebruik genomen. De kerk is
gebouwd op de fundamenten van het kerkje, dat in het rampjaar 1672 door Franse legereenheden werd verwoest. De kerk is vele malen gerestaureerd, maar heeft toch haar karakteristieke vorm steeds behouden. Het gebouw geldt als een voorbeeld van 17e-eeuwse
kerkenbouwkunst in Nederland. (Illustratie Historische Kring Nieuwegein)
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Jutphaas … zoals het was

De Schuurkerk (of Schuilkerk) in het Overeind van Jutphaas kent haar oorsprong in 1584.
Toen werd in ons land de rooms-katholieke godsdienst verboden. Daarop werden in het
geheim katholieke diensten gehouden op de kastelen Vronestein, Rijnestein, Rijnenburg
en Heemstede. In de 17e eeuw werd het belijden van het katholieke geloof oogluikend
toegestaan. In 1686 bouwden de ‘roomschen’ een eigen kerk met parochie aan het Overeind. Het langwerpige gebouw met rieten dak had het uiterlijk van een boerderij. De
kerk deed (kerk)dienst tot 1875. In dat jaar werd de St.Nicolaaskerk aan de Utrechtsestraatweg ingewijd. In de jaren ’30 van de vorige eeuw verdween de Schuilkerk: het gebouw moest wijken voor een gedeelte van het Amsterdam-Rijnkanaal.
(Illustratie Historische Kring Nieuwegein)
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Jutphaas … zoals het was

Het Kerkveld is de oudste kern van het dorp Jutphaas. De oudste vermelding van een kerk
is in 1217 van de Nicolaaskerk, maar het is mogelijk dat deze stenen kerk een of meerdere
voorgangers heeft gehad. De kerk stond op een terpachtige verhoging in het terrein en is
in 1820 afgebroken na de bouw van een nieuw gebouw van de Nederlandse Hervormde
Kerk (de Dorpskerk) aan de Nedereindseweg. Het enige wat resteert van het oude kerkgebouw is een deel van de kerktoren, later gebruikt als baarhuisje. De begraafplaats is al
800 jaar in gebruik, maar wellicht nog langer. Bij opgravingen zijn tufstenen grafkisten uit
de twaalfde of dertiende eeuw teruggevonden. Tussen 1400 en 1800 werden de bewoners
van naburig gelegen ridderhofsteden en buitenplaatsen aan de Nedereindseweg in grafkelders in de kerk bijgezet. Ter hoogte van het voormalige koor van de kerk ligt in een grafveld een groot aantal zerken van deze voorname families met namen als Rijnhuizen, De
Malapert, Van Plettenburg en De Geer. (Illustratie Historische Kring Nieuwegein)
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de voltooiing van de brug komt die weg er
ook.
In pogingen om toevoerlijnen van manschappen en materiaal lam te leggen, plegen oorlogvoerende naties met name belangrijke knooppunten te vernielen. De
Lekbrug is zo’n vitaal punt en tijdens de
geallieerde offensieven in de laatste oorlogsmaanden is naast vele andere bruggen
ook de Lekbrug bij Vreeswijk doel van de
luchtaanvallen.
Een eerste poging om de brug te vernielen
wordt ondernomen op 1 januari 1945. De
aanval wordt uitgevoerd door Gilliam’s
193ste Squadron. Een 500-ponder raakt een
pijler, maar de brug is niet uit zijn evenwicht te krijgen en de schade is gering.
Enkele dagen later is het wel raak. Wat
aan karavanen middelzware bommenwerpers vrij zeldzaam gelukt, brengen zeven
Typhoons in luttele minuten tot stand: de
volledige vernietiging van de brug. Vanaf
een hoogte van 2300 meter duiken zij onder een hoek van 50 graden omlaag op de
brug af. In hun ‘bagage’ hebben zijn
1000-ponders. Het tweede vliegtuig
plaatst een voltreffer tijdens deze aanval
van zogenoemde Sky-bombers. De hele
overspanning van de Lekbrug zakt langzaam in de Lek. De kalender geeft aan, dat
het 3 januari 1945 is.
Spoedig na de bevrijding is een voorlopige
verbinding tussen Vreeswijk en Vianen
tot stand gebracht door de oude schipbrug
weer in de vaart te brengen. Deze heeft
gefunctioneerd tot de winter van 1948.

een plotselinge vertraging. Nabij de bruggen treden enkele verzakkingen op als gevolg van werking van de ondergrond.
Daardoor moeten nieuwe voorzieningen
worden getroffen aan de landhoofden en
toeleidingswegen. De extra werken nemen
twee weken in beslag.
Op 26 mei 1936 wordt de brug officieel in
gebruik genomen. De crisis heeft dan zijn
hoogtepunt bereikt en daarom is aan de
ingebruikstelling geen feestelijk vertoon
verbonden. Wel houdt de hoofdingenieur
van Rijkswaterstaat belast met bruggenbouw, de heer Ir. W.J. Harmsen, een toespraak tot een handvol genodigden, onder
wie de burgemeesters van Vreeswijk en
Vianen. De bevolking van Vreeswijk is in
groten getale aanwezig om het sobere gebeuren gade te slaan.
De schipbrug wordt dezelfde dag uit de
vaart genomen en op transport gesteld
naar Zutphen. In dat jaar is de brug over
de IJssel in die stad enkele maanden buiten gebruik gesteld voor reparatie en vernieuwingen aan het wegdek en de aanleg
van een rijwielpad.
HET VERKEER
Enkele weken voordat de nieuwe Lekbrug
in gebruik is genomen, komt ook een stuk
autoweg gereed tussen Vianen en Waardenburg. Via Jutphaas en Vreeswijk wordt
het mogelijk om in minder dan een uur
naar ’s-Hertogenbosch te reizen. Toch
doemen al direct verhalen op over de toenemende verkeersonveiligheid in Jutphaas
en Vreeswijk. De roep om een snelweg
tussen Amsterdam en de Lekbrug wordt
steeds meer gehoord. En enkele jaren na

DE NIEUWE LEKBRUG
De plannen voor de herbouw van de brug
vergen in de eerste naoorlogse jaren
enorm veel vooronderzoek. Er is weinig
geld en er zijn te weinig nieuwe bouwma59

De ‘nieuwe’ brug over de Lek als opvolger van de Schipbrug. Op 26 mei 1936 wordt de
brug officieel in gebruik genomen.(Illustratie Historische Kring Nieuwegein)
het begin van de werkzaamheden, is de
boog gesloten en toen is begonnen met het
neervijzelen van het brugdek. De verbinding Vreeswijk – Vianen is dan weer via
een vaste oeververbinding tot stand gekomen. Het brugdek is nog allerminst geschikt voor welke vorm van verkeer dan
ook en daarom wordt op twee meter boven het definitieve brugdek een baileybrug aangelegd. Dat werk wordt in precies
drie dagen geklaard!
Op 23 december 1948 is de baileybrug geheel voor het verkeer gereed en door de
hoofdinspecteur van het Bruggenbureau
van Rijkswaterstaat, Ir. De Bruijn, in gebruik gesteld.
Vervolgens wordt begonnen met de bouw
van het definitieve wegdek van de brug.
Twee meter onder de baileybrug wordt
vele maanden koortsachtig gewerkt om

terialen voor een totaal nieuwe brug. Van
de vernielde brug worden alle resten beton en verwrongen staal uit de Lek gevist
en daaruit weet men een wonderlijke hoeveelheid bruikbaar materiaal te voorschijn
te toveren. Geschat wordt, dat de nieuwe
brug voor 50 procent kan worden gebouwd uit de ‘afvalmaterialen’ van de oude brug. De andere 50 procent moet uit
Amerika worden aangevoerd. Dagenlang
liggen heimachines te stampen voor het
aanbrengen van hulppijlers, die nodig zijn
om het plan uit te voeren om het brugdek
te ondersteunen zolang de boog nog niet
gereed was. Op 16 september 1948 is het
zover, dat alle voorbereidende werken
gereed zijn en dan zijn ook de uit Amerika
aangevoerde materialen ter plaatse. De
montage van de boog kan beginnen. Begin
december 1948, nauwelijks 100 dagen na
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Die tweede nieuwe brug bij Vreeswijk/
Vianen heeft evenals de eerste een boog
aan de onderkant van de brug. Normaalgesproken zit die aan de bovenkant. Deze
bruggen zijn van boven plat. Omrekening
te houden met extreem hoge waterstanden van de Lek begint de Jan Blankenbrug
boven land. De brug heeft een lengte van
532 meter.

het werk te voltooien. De werkomstandigheden zijn daarbij verre van ideaal: de
werkers worden geconfronteerd met boven zich de herrie van het voortrazende
verkeer.
In de zomer van 1949 komt de nieuwe
Lekbrug gereed en op 1 juli 1949 wordt
die feestelijk in gebruik gesteld. Er is dan
in een relatief zeer korte tijd een bijzonder
staaltje van Nederlandse bruggenbouw
geklaard in een tijd met beperkte hulpmiddelen. De pers is daarom alom vol lof.
De Schipbrug is bij de ingebruikneming
van de baileybrug op 23 december 1948
definitief uit de vaart genomen. Dat gebeurde toch met enig vertoon door de ingenieur van Rijkswaterstaat, de heer
Brinkhorst. In zijn ‘lijkrede’ schetste hij de
grote verdiensten van de overledene!

VREVIA-VEER
Het veer deed, zoals in het begin van dit
artikel reeds gesteld, tot 1840 dienst als
oversteekmiddel tussen Vreeswijk en Vianen. Bedoeld voor alle verkeer, langzaam
en ‘snel’. Ten faveure van wandelaars, fietsers (geen bromfietsers!) en gebruikers van
rolstoelen werd die aloude verbinding vier
jaar geleden in ere hersteld. Dat betekent
niet meer noodzakelijkerwijs met het
fietsje – vaak tegen de wind in beukend –
een end omrijden om via de Lekbrug aan
de andere kant van de rivier te geraken.
Of te voet het lawaai en stank van langsrazende automobilisten op de koop toe te
moeten nemen. Afgelopen met die ellende. Want met het voet- en fietsveer Vrevia (een voor de hand liggende afkorting
van Vreeswijk-Vianen) word je in twee
minuten heel comfortabel en milieuvriendelijk aan de overkant gezet. Voor een
prikkie: wandelaars betalen vijftig cent,
fietsers tachtig, Voor veelvuldige gebruikers zijn er 10-vaartenkaarten, scholieren, maand- en jaarkaarten te koop. Een rolstoeler wordt als een fietser aangemerkt.
Het veer vaart van maandag tot en met
vrijdag van ’s morgens half acht tot ’s
avonds zes uur. Op zaterdag en zondag
van tien tot zes uur. Het schip, dat 400.000
euro heeft gekost, is 15 meter lang en 4,5
meter breed en kan zo’n 35 personen per

BRUG NAAST BRUG
Maar ook die ‘nieuwe’ Lekbrug uit 1949
voldeed na enkele tientallen jaren niet
meer. Het gemotoriseerde verkeer nam
steeds meer toe. Dus werd er weer nieuwbouw gepleegd, een brug naast een brug.
In 2000 kwam de eerste Lekbrug gereed,
vier jaar later de tweede, het spiegelbeeld
van de eerste brug. Op 15 september 2004
openden verkeersminister Peijs officieel
de nieuwe brug, vernoemd naar Jan Blanken, de eerste inspecteur-generaal van
Waterstaat. Ir. Blanken werd eind 18e
eeuw aangesteld door Napoleon. Hij werd
bekend door het aanleggen van het
Noordhollands-, het Zederik– en het
Steenenhoekkanaal. Het hoogtepunt van
zijn carrière is de aanleg van het Noordhollands kanaal tussen Amsterdam en Den
Helder.
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Via de Vrevia worden voetgangers en fietsers tegenwoordig overgezet naar Vianen. Een
aanrader! (Foto Gerard Veerkamp)
verzorgd door Connexxion.
Die Vrevia-pontbazen vinden hun werk
een prima job, getuige het feit, dat ze allen
vanaf het begin in 2002 het veer bedienen,
en voorlopig niet van plan het roer over te
geven aan andere liefhebbers.
Op de morgen, als wij over- en terug worden gezet, staat Daan van de Laan glunderend ‘op de brug’: ,,Ik ben vroeger binnenvaartondernemer geweest, dan werkte je
zes dagen lang, achttien uur per dag. Nu
werk ik gemiddeld drie dagen per week.
Een dag varen, een dag vrij. Een prima
afbouwperiode. Gemiddeld hebben we
elke vijf minuten een afvaart, zo’n 120
keer per dag. Het is heerlijk werk. Ik zeg
altijd: ,,Dit is het snelste pontje van Nederland.’’

keer vervoeren. Het veer is ondanks
‘aanlegproblemen’ aan de Vianense kant
een succesnummer: zo vervoerde de Vrevia vorig jaar 103.497 passagiers. Voor het
beheer van de veerpont is de stichting
Vrevia in het leven geroepen. De stichting heeft o.a. tot taak om het recreatieve
fietsen te bevorderen. Drie schippers staan
aan het roer: Daan van de Laan, Teun de
Waard of Wim Kelder, terwijl Jan Schroot
vaste reserve is, als een van de anderen op
vakantie is. Ze werken namens de Overijsselse Dienst Verlening BV (O.D.V.) die als
motto heeft ‘Werken aan het water & de
weg’. Bij de O.D.V. werken specialisten
voor bediening en onderhoud bruggen,
sluizen en gemalen, bemanning vaartuigen en veerponten, weg- en waterbouwkundige projecten, bediening en bewaking
verkeerscentrales, scheepvaarttellingen
en –metingen. De dienstregeling wordt
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VOOR U GELEZEN IN…
DAGBLAD HET CENTRUM VAN 12 OKTOBER 1963
Door Piet Daalhuizen

BABY
Als jij groter bent zal er nog meer lawaai
zijn, nog meer benzinedamp en rook van
hoge schoorstenen. Ik wens je toe, dat je
dan toch nog eens de klare lucht van een
lentemorgen zult proeven, als de dauw
nog op het gras ligt. Dat je dan ook nog
ergens een stil plekje zult vinden, waar je
de wind kunt horen ruisen door het riet,
waar nog vogels zijn en eekhoorntjes krijgertje spelen tussen de bomen.

DEN HAAG – Jongstleden donderdag is
ergens in ons land de twaalfmiljoenste Nederlander geboren. Zou het een jongen,
zou het een meisje zijn? Waar zou het
wiegje staan van de twaalfmiljoenste?
Twaalf miljoen. Het is wel een getal om
even over na te denken.
Nederland is nu reeds met 342 inwoners
per vierkante kilometer het dichtstbevolkte land ter wereld. Wat dit in het leven
van alledag betekent, weet iedereen: een
hele hoop narigheid op elk gebied. Het
zou daarom best kunnen zijn, dat onze
twaalfmiljoenste door een heleboel mensen niet vriendelijk verwelkomd wordt.

Twaalfmiljoenste, ik wens je een goede
verzorging toe, veel vitaminen maar vooral veel liefde. Gods hand moge je leiden
naar een goede toekomst in een vredige
wereld.
P.S. Ik hoop dat ze ook in de Stichting van
de Arbeid aan je zullen denken.

Arme baby, wat kun je er nu aan doen, dat
je de twaalfmiljoenste bent? Ik wilde wel,
dat ik je, net als in het sprookje, een goede
fee aan je wiegje kon bezorgen. Weet je
wat ik haar dan voor jou zou laten wensen? Dat je opgroeit in een goede woning
met ruimte voor de wieg en – straks –
voor de box. Met een tuin ook of een balkon, zodat je veel in de zon kunt liggen
spartelen. Met goede muren of anders aardige buren, die niet boos bonzen, wanneer
je ’s nachts in je wiegje ligt te huilen. Ik
wens je Pipo de Clown toe en Swiebertje
en sir Ivanhoe, maar ook een veilige straat
om te spelen, een bos, wijde weilanden en
duinen zonder prikkeldraad om op ontdekkingstocht te kunnen gaan.
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Dagexcursie naar Dussen en Geertruidenberg

GEBEURTENISJES MAKEN RONDLEIDING INTERESSANT
Door Piet Daalhuizen
Met precies honderd deelnemers vertrokken we op 22 april in twee touringcars richting
Dussen en Geertruidenberg. De vooruitzichten deden niet geweldig aan: gerommel met
gemaakte afspraken door ambtenaren in Dussen en geen geweldig weer. Maar… Wim
Feirabend had z’n werk prima gedaan en de buschauffeurs kenden hun vak en zo liep alles toch op rolletjes. Indrukken die we tijdens deze excursie opdeden zijn in twee fasen te
rangschikken: het kasteel Dussen en de stad Geertruidenberg.
HET KASTEEL DUSSEN
Het kasteel ontwikkelde zich tussen 1393 en 1421 tot een imposant gebouwencomplex.
Van de Elisabethsvloed van 1421 had het enorm te lijden; de omgeving bleef er enkele
tientallen jaren onder water staan. En toen de wederopbouw kon beginnen, maakten boeren uit de omgeving gebruik van
hout en stenen
uit het kasteel
om hun hofsteden op te bouwen. Toch werd
het kasteel hersteld om tijdens
de 80-jarige oorlog en de Franse
bezetting van
1672 andermaal
opnieuw flink
te worden verwoest. De restauratie na de
Tweede Wereldoorlog werd in
Het kasteel Dussen heeft nu grotendeels een representatieve functie
voor trouwerijen. En bezoekers kunnen worden rondgeleid en geïnfor- 1954 voltooid en
toen werd het
meerd over de historie. (Foto Piet Daalhuizen).
kasteel tot 1997
gebruikt als gemeentehuis van Dussen. Nu die gemeente is opgegaan in Werkendam,
heeft het kasteel grotendeels een representatieve functie voor trouwerijen en kunnen bezoekers worden rondgeleid en geïnformeerd over de historie.
Goed opgeleide gidsen deden de historie herleven en naast de grote lijnen van die historie
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waren het de kleine gebeurtenissen, die de rondleiding zo bijzonder interessant maakten.
Zoals het verhaal van het in een vloertegel gekerfde kruis:

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was een Duitse soldaat, die op wacht was gezet in een
gedeeltelijk ingestorte toren, in slaap gedommeld in een windstil hoekje. Hij had z’n post
verlaten en hoewel de oorlog in september 1944 verloren leek, reageerde de commandant
keihard: Op zo‘n vorm van plichtsverzuim paste slechts één straf. En standrechtelijk werd
de soldaat geëxecuteerd. Een bedroefde makker kerfde een kruis in een vloertegel op de
plek waar het gebeurde. Lange tijd bleef het verhaal onbekend, totdat in 1998 een Duitse
toerist het uit de doeken deed: Hij had de kerven in de tegel aangebracht, nadat zijn maat
was neergeschoten…….
GEERTRUIDENBERG
Wandelen door de stille straten van - naar het lijkt - een ‘slaapstad’ heeft iets aparts. Ongetwijfeld heeft de vestingstad een rijke historie, getuige de uitleg van de gidsen. En die
uitleg kon soms heel persoonlijk worden, zodat we meer te weten kwamen van de levensloop van de gids dan van de historie van Geertruidenberg… Anderen wisten wel tot een
prachtige schets te komen van het rijke verleden.

Het grote plein in de stad Geertruidenberg met de historische St. Geertruikerk. Het plein
wordt omsloten door leilinden. Midden op de foto de organisator van de excursie, Wim
Feirabend met z'n vrouw. (Foto Piet Daalhuizen)
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Erg veel is er fraai gerestaureerd en zelfs op zaterdagmorgen kan het dwalen over de vestingwallen en door de straatjes en over pleintjes een belevenis zijn. Maar op deze koude
dag genoten we toch meer van het interieur van het historische stadhuis en van de oude
kazerne. Het gemeentebestuur doet veel om de glorie van de historische stad te doen herleven, maar eigenlijk te weinig doelgericht om de stad ook leefbaar te houden voor de bevolking, winkelend publiek, de jeugd en toeristen. Geertruidenberg mist gezelligheid…
Het was een leuke dag met positieve en andere indrukken. Ongetwijfeld hebben we weer
veel kennis opgedaan van de historie van bijzondere gebouwen en steden in onze woonomgeving. Het liep op die 22e april ‘gesmeerd’.
In de reeks van dertig dagexcursies die de Historische Kring tot nu toe heeft gemaakt, was
de tocht naar kasteel Dussen en Geertruidenberg een goeie ‘middenmoter’. Het kille weer
speelde ons parten.

SOAP, KLUCHT, DRAMA WIPWATERMOLEN
Schrijver dezes heeft tijdens de gehele
bouwperiode ter plekke de vorderingen op
video vastgelegd en daarbij ook nog eens
wat navraag gedaan naar diverse zaken.
Zo werd hem verteld dat de wipwatermolen op het moment van openen op 10 september nog echt geen complete molen zal
zijn. Voor het oog van de leek zal er op
het moment van verschijnen van dit nummer een molen staan, compleet met wieken en al. Wat er echter nog niet zal zijn,
is het binnenwerk en het schoepenrad, en
zonder deze zaken zal de molen niet in
bedrijf kunnen gaan. Waarschijnlijk zal
het schoepenrad zelfs pas in 2007 geplaatst
worden. Zekerheid hierover hebben we
nog niet. Wij zullen u in elk geval via de
Cronyck op de hoogte houden.

Door Jaap Stevens
De soap, klucht of het drama wipwatermolen duurt voort.
Meldden wij u in ons aprilnummer nog
dat de wipwatermolen op 18 juni feestelijk
in bedrijf zou worden gesteld, kort daarna
heeft u via de media kunnen vernemen
dat ook deze gebeurtenis niet door zou
gaan.
Weer vrij kort daarna werd ons door het
Utrechts Landschap (de eigenaar van de
molen) medegedeeld dat de molen nog
voor de bouwvakvakantie gereed zou zijn
en is er een nieuwe datum geprikt voor
een feestelijke opening. Dat is nu vastgesteld op 10 september a.s.
We kunnen echter zo langzamerhand wel
gaan spreken van een continuing story
van de wipwatermolen.

Tot de volgende aflevering.
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BIBLIOTHEEKAANWINSTEN
Door Lia Steenbergen-Baas
De volgende publicaties van de Oudheidskamer kregen we via de heer B.C. Remie. Dit is
een vervolg op eerdere ontvangen publicaties.
Vreeswijk en de stoomsleepvaart door Oudheidskamer Vreeswijk. (uitgave t.g.v.
thematentoonstelling)
Van Tagrijns en Zeilmakers door Ben Remie, Rina Copier van den End en Wim
Beuving.
Brand en brandbestrijding in Vreeswijk door Rina Copier van den End.
Van Molenaars en hellingbazen; een schets van de economische ontwikkelingen
in Vreeswijk van 1890-1930 (uitgave Oudheidskamer t.g.v. thematentoonstelling).
Van koninginnen tot parlevinkers; geschiedenis van de winkels in Vreeswijk in
de jaren ’20 en ‘30 door de Oudheidskamer Vreeswijk.
Vreeswijk in de Tweede Wereldoorlog door Rina Copier van den End.
De steenovens en de Stoomsteenfabriek “De Lek” in Vreeswijk door Ben Remie.
Verdere aanwinsten in de bibliotheek:
Kastelen en Buitens in ‘Oud’-Nieuwegein door Historische Kring Nieuwegein.
Kunstroute Nieuwegein: beelden buiten, kunstroutes door Nieuwegein door gemeente Nieuwegein.
50 jaar Dorpsspelers; Jubileumboek “De Dorpsspelers”.
De Nederlandse Tegel (uitgave van Atrium i.o.v. Uitgeverij Elmar bv Rijswijk)
door Hans van Lemmen.
Tastbare tijd: Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht door Roland Blijdestijn door Provincie Utrecht.
Molenboek provincie Utrecht.
Molens in Nederland, Willem Roose.
Het water gewassen; Een terugblik op 25 jaar waterkwaliteitsbeheer in de provincie Utrecht.
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MOLENS EN WATER TE KIJK IN NIEUWE EXPOSITIES
Door Cees Brugman
Zoals bekend, is in afwachting van de geplande restauratie het onderhuis van de Nieuwegeinse wipwatermolen in 2003 overgebracht naar de nieuwe plek in het Park Oudegein,
Daar staat hij nu op de molenwerf gelegen aan de Doorslag naast de kinderboerderij en
ons Museum Warsenhoeck.
In de loop van dit jaar is de restauratie echt gestart. Na diverse werkzaamheden die in de
werkplaats van de molenbouwer zijn uitgevoerd, is hij nu ter plaatse druk met de verdere
restauratie, het pasklaarmaken van diverse onderdelen en het plaatsen ervan.
De heropening van de molen was eerder vastgesteld op 18 juni j.l.. Door vertraging bij de
restauratiewerkzaamheden heeft de beheerder, Het Utrechts Landschap, de heropening
moeten uitstellen. Deze vindt nu plaats op 10 september a.s. om 13.00 uur.
In het kader van de herplaatsing en heropening wordt in ons museum een thematentoonstelling over molens georganiseerd. De start van deze expositie is ook op 10 september.
Wel is, vooruitlopend op bovengenoemde heropening, op de hildes van het museum een
fototentoonstelling ingericht met als motto Water in Nieuwegein. Deze expositie is zeer
de moeite waard en laat u beelden zien van water en molens uit de voorbije tijden van
Jutphaas en Vreeswijk.
Bovendien brengen wij nog onder uw aandacht dat op 16 oktober in De Bron een diapresentatie wordt gehouden over windmolens in onze omgeving. Deze presentatie wordt
verzorgd door Maarten Dolman, molenaar van de IJsselsteinse molen De Windotter.

MET ‘GILDEGIDS’ WANDELEN DOOR UTRECHT
Op zondag 17 september vanaf elf uur ’s morgens kunnen leden van de Historische
Kring Nieuwegein een verrassingswandeltocht maken door de oude binnenstad van
Utrecht. Gidsen van het Gilde nemen hen figuurlijk aan het handje mee om hen kennis te laten maken – voor sommigen wellicht wederom – met fraaie plekjes en gebouwen in onze provinciehoofdstad.
Zie verder de inschrijfbrochure, die bij deze Cronyck de Geyn is toegevoegd.
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DIALEZING OVER HOOGRAVEN
Op maandag 20 november geeft Roel van Kooten, lid van Maandagmorgen-werkgroep
van de Historische Kring Nieuwegein, een dialezing over Hoograven. Deze van oorsprong
Jutfase woonwijk werd ruim een halve eeuw geleden, op 1 januari 1954, bij een herindeling aan de stad Utrecht toegevoegd.
Roel van Kooten is met recht een kenner van Hoograven. Hij woonde er jarenlang voordat hij enkele jaren geleden naar Nieuwegein verhuisde. Van Kooten schreef onder meer
het boekje ‘Historisch Hoograven. Van een polder van Jutphaas tot een wijk van Utrecht’.
Hoograven met zijn steenbakkerijen, windmolens en buitenplaatsen bestaat al eeuwen.
Van Kooten meldt in zijn boek onder andere dat op een kopergravure uit 1696 blijkt, dat
Hoogh Raven al in 1539 op de landkaart is gezet.
Van Kooten geeft zijn lezing met dia’s vanaf 20.00 uur in kerkelijk centrum de Bron, Buizerdlaan 1 in Nieuwegein. Leden van de Historische Kring Nieuwegein hebben gratis
toegang; anderen betalen 1,20 euro.
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Een ras-Vreeswijker en - politicus doet zijn zegje
De fiets, de politiek, Vreeswijk, de molen en een nieuw boek vormen de steekwoorden in
deze najaarsuitgave van Cronyck de Geyn, het kwartaalblad van de Historische Kring
Nieuwegein.
De eerste drie woorden staan centraal in een gesprek met Job Hoegeé, Mister Vreeswijk
om het maar eens in goed Nederlands te zeggen. De geboren en getogen Vreeswijkse fietsenmaker is met zijn 48 ‘dienstjaren’ het langstzittende gemeenteraadslid in Nederland.
Over twee jaar wordt hij ongetwijfeld op allerlei manieren feestelijk dan wel plechtig gehuldigd, als hij bij leven en welzijn de halve eeuw volmaakt. De redactie van Cronyck de
Geyn sprak alvast met de aanstaande jubilaris.
In september werd dan eindelijk de herbouwde Jutfase wipwatermolen in het park Oudegein vlak bij ons museum Warsenhoeck in park Oudegein officieel in gebruik genomen.
Nog niet helemaal zoals het hoort, want het hoognodige water en scheprad ontbreken,
maar toch draaien de wieken weer zoals ze vroeger altijd door de wind werden voortbewogen. Een verslag van de feestelijke gebeurtenis en een historisch verhaal over hoe het
nu allemaal zo gekomen is. Plus een gesprekje met een van de vier molenaars, die als vrijwillige molenaars en molenliefhebbers aan het werk gaan.
Bovendien schenken we vers van de pers aandacht aan het eerste deel van een nieuwe
fotoboekenserie over de Jutphaas en Vreeswijk zoals het eens was en nu is. Rond 25 november ligt dat boek, samengesteld door ons lid Jonna Dommerholt, ter verkoop in de
boekhandel (Manschot in City Plaza) en in ons museum. Een prima sinterklaas- of kerstcadeau, lijkt ons. Wij gunnen u vast een kijkje via een kleine voorpublicatie. Verder uiteraard onze vaste rubrieken: ‘Jutphaas en Vreeswijk… zoals het was’, welke dit keer ook
in het teken staat van - deels verdwenen - molens in onze woonplaats, en ‘Gelezen voor
u in…’.
Tevens klom een lezer in de pen om zijn persoonlijke ervaringen naar aanleiding van het
verhaal in onze vorige Cronyck de Geyn over de verbinding tussen Vreeswijk en Vianen
vice versa over te brengen.
Als we daarbij nog optellen een oproep voor ‘helpende handjes’ in ons museum en andere
wetenswaardigheden, constateren we als redactie dat in dit najaarsnummer veel aantrekkelijk historisch én hedendaags lees- en kijkvoer op u ligt te wachten.

De redactie.
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JOB HOEGEÉ, HET LANGSTZITTENDE RAADSLID
Een leven lang fietsenmaker, politicus, maar vooral Vreeswijker
Door Gerard Veerkamp
Achtenveertig jaar is Jacob Hendrik Hoegeé - roepnaam Job - gemeenteraadslid.
Dat is hij namens de SGP, de Staatkundig Gereformeerde Partij, eerst van de zelfstandige gemeente Vreeswijk en na de samenvoeging met Jutphaas in 1971 van
Nieuwegein. De geboren en getogen Vreeswijker is het langstzittende raadslid
van ons land en hoopt over twee jaar - bij leven en welzijn - de vijftig vol te maken. Het moment dat Vreeswijk ophield te bestaan als zelfstandige gemeente (30
juni 1971) ziet hij als de zwartste dag van zijn leven. Hij ging met pijn in hart en
ziel pas met de samensmelting met buurgemeente Jutphaas overstag, omdat hij
het alternatief - annexatie door de stad Utrecht - nog veel slechter achtte. Hoegeé is zich altijd Vreeswijker blijven voelen. ,,Ik ben geen Nieuwegeiner, maar
raadslid in Nieuwegein.’’ Een gesprek met een man, die zich in zijn leven en politieke werk vooral laat leiden door zijn streven medemensen te helpen.
inwoners) zouden ze wel in staat zijn om
de ideeën van de SGP in deze regio goed
gestalte te geven.
Job Hoegeé, toen 22 jaar jong, was erbij en
werd meteen in het bestuur gekozen.
Daaruit is hij nooit meer weggeweest. Hij
was onder meer 25 jaar secretaris en vele
vele jaren – en nog steeds - voorzitter van
de kieskring. In 1958 stond hij in zijn dorp
op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoegeé verwijst het
hardnekkige gerucht, dat hij door zijn dominee was aangewezen het raadswerk op
zich te nemen, naar het rijk der fabelen. ,,
Daar is nooit over gepraat. Ik wilde gemeenteraadslid worden uit vrije wil. Naar
eer en geweten politiek bedrijven, handen
en voeten van anderen zijn, mijn medemens helpen, principe- en beginseltrouw
zijn, niet met alle winden meewaaien.
Daarom deed ik het.’’
Bij die verkiezingen kreeg de 26-jarige

Als na afloop van het gesprek uw redacteur van Cronyck de Geyn aan Job Hoegeé
vraagt waar hij een foto van het gemeenteraadslid kan maken, antwoordt de
Vreeswijker: ,,Het liefst in de winkel.’’
Vervolgens gaat hij naar de werkplaats en
trekt zijn werkkleding aan. In zijn blauwe
overall poseert hij bij de fietsen in de winkel. Want zo kennen ze hem en wil hij dat
ze hem kennen: de fietsenmaker uit de
Vreeswijkse Koninginnenlaan/hoek Prins
Hendriklaan, die in de gemeenteraad opkomt voor de belangen van zijn plaatsgenoten.
Het begon allemaal in 1954. Ten huize
van de heer Copier in de Bongenaar werd
de kiesvereniging Jupthaas-Vreeswijk van
de Staatkundig Gereformeerde Partij
(SGP) opgericht. Het toen nog zelfstandige
dorp Vreeswijk telde zo’n 2800 inwoners,
te klein voor een aparte kiesvereniging.
Samen met buurdorp Jutphaas (circa 3500
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ge is, dat sommigen dat nog aannemen
ook.’’
Zijn ouders ‘kerkten’ bij de Nederlands
Hervormde Kerk, dus volgde Joppie z’n
lagere-schoollessen op de School met den
Bijbel, zijn enige voltooide schoolopleiding. Hij blijft zijn leven lang godvruchtig,
was onder meer twaalf jaar zondagsschoolmeester, is nog steeds scriba
(kerkvoogd). Op zijn dertiende kwam hij
te werken. Als leerling bij fietsenmaker
Delpeut in Vianen. Daar leerde hij het
vak, dat hij nog steeds uitoefent. Vervulde
tussendoor gedurende 24 maanden zijn
dienstplicht in Laren, Blaricum, Nunspeet,
Roosendaal en ’t Harde. Kreeg kennis aan
Jannie van Bekkum uit Vianen en trouwde haar. Het echtpaar telt zijn zegeningen:
acht kinderen en 39 kleinkinderen.

Hoegeé 59 stemmen, tien meer dan nodig
was om een zetel te bemachtigen. ,,Daar
heb je er nu zo’n 800 voor nodig, schat ik.
We zaten met z’n zevenen in de raad in
het oude Vreeswijkse gemeentehuis. De
burgemeester, één wethouder en de gemeentesecretaris maakten bestuurlijk de
dienst uit.’’ Job Hoegeé is niet meer weggeweest uit de raad: 48 jaar onafgebroken
gemeenteraadslid. Hij hoopt de huidige
raadsperiode tot 2010 te voltooien. ,,Ik
hoop dat ik gezond mag blijven en ik die
vier jaar volmaak. Dan zal het welletjes
wezen. Laat dan een ander het maar
doen.’’
Jacob Hendrik is de naam
Job Hoegeé kreeg bij zijn geboorte in ‘t
Zand (,,Over de Hoge Brug de polder in’’)
de namen Jacob Hendrik, roepnaam Jacob.
Dat vonden in zijn jeugd zijn leeftijdgenoten een té lange naam. Dat hij Job ging
heten was niet vreemd: zijn vader, een
heel bekend gezicht in Vreeswijk, want
hij was 34 jaar sluismeester van de Koninginnensluis, heette ook Job. Dus zoonlief
werd niet langer meer als Jacob aangesproken, maar als Job. Of nog beter gezegd: op school heette hij Joppie. ,,In de
gemeente Vreeswijk zei wie dan ook Job.
Iedereen denkt dat ik geboren ben als Job.
Alleen sommige familieleden hier uit de
omtrek zeggen nog wel eens Jacob tegen
mij. Over zijn achternaam kleeft ook wat
onzekerheid. Hoegé, Hoegee, Hoegée. Op
allerlei manieren is die naam al gespeld in
kranten, tijdschriften, raadsverslagen, telefoonboeken. Hoe zit dat nou? ,, Het is
Hoegeé met op de laatste E een streepje. ,,
Van adel, maar dan van de arme tak, weet
je wel,’’ verduidelijkt hij lachend. Om er
vervolgens aan toe te voegen: ,,Het grappi-

In 1958 begon fietsenman Hoegeé ‘voor
z’n eigen’. ,,In De Hol, het oudste deel van
Vreeswijk. Bij de Molenstraat liep een
zandweg heel steil naar beneden. Daar
had ik mijn pand staan. Een stenen
schuur, omgebouwd tot winkel, werkplaats en magazijn. In 1962 begon hij de
fietsenmakerij en winkel op de hoek van
de Prins Hendriklaan en Koninginnenlaan. Daar zetelt hij nog steeds, ruimer
dan in het begin na aankoop van naburige
pandjes. ,,Kijk waar hier deze kast staat,’’
verduidelijkt Hoegeé, wijzend in de gezellige oerhuiselijke woonkamer - familieportretten, landschappen, huisorgel,
staartklokken - ,,daar repareerde ik vroeger fietsen en bromfietsen. Ook ’s avonds,
want ik kwam overdag nooit klaar met
m’n werk.’’ Die bromfietsen gingen er op
een gegeven moment uit. ,,Je had toen nog
lange, harde winters. In november lag er
al een halve meter sneeuw. En zo’n winter
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Job Hoegeé poseert in vol ornaat - zijn werkkleding - in te midden van zijn fietsen : ,,Voor mij staat
geen pensioen, geen leeftijd. Ik praat nooit over uitscheiden.’’ Foto Gerard Veerkamp.

manszaak: de verkoop (samen met zijn
vrouw), reparaties, boekhouding, administratie, belastingen, alles deed en doet hij
zelf. ,,Ik krijg vaak te horen, hoe lang ik
daarmee nog doorga. Dan antwoord ik:
‘Voor mij staat geen pensioen, geen leeftijd. Ik praat nooit over uitscheiden’.’’

duurde soms wel vijf maanden tot maart.
De autobus reed over de Lek, waar het ijs
vier meter dik was.’’
Hoegeé mag wellicht soms stevig overdrijven, hij had wel in de gaten dat de mensen
naar hun werk of school wel vaak de fiets
en bromfiets thuis lieten staan en de bus
namen. Dat betekende minder werk en
dus minder brood op de plank voor het
gezin van de Vreeswijkse fietsenmaker.
Hij zocht vervangend werk. ,,Ik heb toen
het diploma elektro-installateur gehaald
en ging in de elektrobranche werken.’’
Dat elektrowerk bouwde hij weer af en
liet dat over aan een van zijn zoons. Maar
de fietsenmakerij deed hij nooit van de
hand. Hij is baas én arbeider van zijn een-

Politiek als passie
Een druk baasje zou je zo zeggen, die –
zeker na zoveel jaren - in de avonduren
van zijn welverdiende rust zou moeten
genieten. Dan ben je bij Hoegeé aan het
verkeerde adres. De politiek is nog altijd
zijn andere passie. Hij is al bijna een halve
eeuw niet weg te denken uit de plaatselijke politiek, waarvan 4 jaar als eenling in
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De Koninginnenlaan in 1930. In het winkelpand uiterst rechts op de foto zetelde toen loodgieter en
pompenmaker Van Rijn met zijn winkel en werkplaats. Nu is het het ‘thuishonk’ van fietsenmaker
en politicus Hoegeé. Foto Historische Kring Nieuwegein.

tegen om een avond niets te zeggen. Dan
had ik een slechte avond. Dat gebeurde
dan als ik voor de onderwerpen geen belangstelling had of dat ik door andere omstandigheden niet aan bod kwam.’’

de fractie van de SGP. Kende ook de tijd
dat het qua stemmenaantal beter ging met
zijn partij, toen hij met H.S. de Vries en A.
de Bruin een driemansfractie vormde. ,,Ik
was wel de as waar alles om draaide, maar
heb veel steun van hen gehad. Ik verzuimde nooit, sloeg geen vergadering over. Ja,
soms bij ziekte, zoals die periode dat ik
geholpen werd aan vijf omleidingen. En
mijn zaak heeft daar nooit onder geleden.
Ik heb me er altijd op toegelegd, dat je uit
al die raadsstukken de hoofdpunten, de
kern moet halen. Alles in die stukken
doornemen, dat is niks voor mij. Daar
word ik alleen maar duizelig van. Burgemeester Flik wel eens over mij: ‘U bent
een raadslid, dat de krenten uit de pap
haalt’. Bovendien kan ik het niet maken
om van een bepaalde zaak niets te weten.
Ik moest en moet altijd weten waar het
over gaat. Ik heb sommige raadsleden
meegemaakt, die wisten werkelijk niet
waar het over ging. Maar ik kon er slecht

Afgelopen voorjaar sprong een lijstverbinding van de SGP in Nieuwegein met de
Christen Unie af. Hoegeé ontkent dat een
afwijkend standpunt ten aanzien van
vrouwen in de politiek daaraan ten grondslag lag. Bij de SGP is een meerderheid
nog steeds tegen verkiesbaarheid van
vrouwen. ,,Over dat vrouwenstandpunt
hebben we nooit gepraat. En er was geen
ruzie of narigheid. Alleen meende de
Christen Unie bij een samengaan, dat ze
recht hadden op de eerste plaats. Dat pikte
ik niet. Als je 48 jaar raadslid bent geweest… En mensen, met name hier in
Vreeswijk, zeiden tegen mij: ‘Als jij niet
meer één staat, ben je onze stem kwijt’.’’
In zijn raadsperiode heeft Hoegeé te ma74

Dat Hoegeé naast zijn dagelijkse werk ook
nog een politieke loopbaan volgde, betekende wel, dat de opvoeding van zijn gezin voor het overgrote deel op zijn vrouw
neerkwam. ,,Ik zeg wel eens dat onze acht
kinderen zijn geboren onder de vlag van
de gemeenteraad. Als er een vergadering
was, of het nou een commissievergadering
was of iets anders, dan zei ik altijd tegen
de kinderen, dat ik naar de gemeenteraad
ging. Het eerste woord dat de kinderen
feitelijk konden zeggen, was
‘gemeenteraad’. Ook de kleinkinderen
zeggen: ‘Opa Gemeenteraad’.
,,Hoogtepunten? In zijn algemeenheid als
een vergadering goed is verlopen.’’ Later is
hij concreter in zijn antwoorden op deze
vraag. ,,Dat ik meegewerkt heb aan de
vestiging van de industrie hier. Ik ben
trots over de leniging van de woningnood.
Die lijst van woningzoekenden moest korter. Bouwen in De Iers; vroeger keek je
hier vandaan helemaal naar de Beatrixsluizen. De grote wijken Zandveld en
Hoog-Zandveld zijn van de grond opgebouwd. Ik heb er nog de eerste paal mogen slaan. Mijn kinderjaren heb ik daar
doorgebracht. Daar hing ik in de knotwilgen. ‘Sla jij de eerste paal maar’, zeiden
ze.’’ Graag dus.
De dieptepunten hebben vooral te maken
met zijn geloofsbeleving. Hoegeé, die met
zijn vrouw ter kerke gaat bij de Gereformeerde Gemeente Utrecht/De Bilt, vindt
bijvoorbeeld de winkelopstelling op zondag, op de Dag des Heren, verschrikkelijk.
Vroeger kon je altijd merken dat het zondag was: het was een rustdag. Alle winkels
dicht, geen georganiseerde fietstochten,
geen grote sportactiviteiten, geen kermis.’’
De zondagsheiliging heeft hij altijd uitgedragen. Tevergeefs. Zelf gaat hij op twee-

ken gehad met veel burgemeesters. Hij zag
ze komen en gaan. De Geer van Oudegein
was in 1958 zijn eerste in Vreeswijk; mr.
Schneijder in 1968 de laatste in het schippersdorp. Althans de laatste echte fulltime
burgemeester, want ter overbrugging naar
de samenvoeging met Jutphaas nam burgemeester Pellikaan van Vianen die functie in Vreeswijk drie jaar tijdelijk waar.
Hermsen was zijn eerste Nieuwegeinse
burgervader. Hij kan alle andere namen
niet à la minute opnoemen; ze hebben
kennelijk niet allemaal evenveel indruk
gemaakt. ,,Pellikaan, Flik, Fibbe. De Vos is
mijn tiende.’’ Over wie hij de beste vindt,
doet het raadslid geen uitspraak. ,,Ze zijn
voor mij allemaal even goed geweest.
Achting van en voor iedereen gehad. ,,Ik
heb de gewoonte gehad te zeggen wat ik
denk. Geen blad voor de mond genomen.
Als de burgemeester een eerlijk, rechtvaardig beleid uitstippelt, kan ik het met
hem vinden. En wat de collega’s in de raad
betreft, ik denk, dat ik in feite door iedereen werd gewaardeerd. Ze zijn allemaal
erg op mij, de nestor. Het is meneer Hoegeé voor, meneer Hoegeé na.’’
Het is hem geregeld verweten, dat hij als
Vreeswijker in de gemeenteraad zat, en
niet als Nieuwegeiner. ,,Dat mag dan zo
zijn, maar ik zit er wel voor héél Nieuwegein. Vooral als het om de financiën gaat,
vind ik dat je altijd de vinger aan de pols
moet houden. Je mag het geld niet klakkeloos uitgeven. Ik zeg dan in de raad tegen
de anderen: ,,Kijk, hier aan de muur hangt
een plaatje. Met de boodschap dat het om
gemeenschapsgeld gaat. Laat dat goed tot
u doordringen. Geef dat geld uit alsof het
van je eigen is.’’
Opa Gemeenteraad
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Vreeswijk? ,,Het is mooi, dat er weer een
hele hoop mensen kunnen worden gehuisvest. Maar het is er wel gewoon een
beetje aangeplakt. Het kan niet tippen aan
het oude dorp. En dan de museumwerf.
Ik ben bang dat die ons veel geld gaat kosten. Het zijn natuurlijk bijna allemaal
hobbyisten op die werf, geen Vreeswijkers. Ouwe schippers zeggen: ‘Had die
scheepswerf - ,,Ik heb trouwens ook nog
drie maanden bij Buitenweg gewerkt’’ –
maar verplaatst naar de werf van Van
Zutphen’ .’’
Genoeg gejeremieerd. Hoegeé is nog
steeds blij dat hij in Vreeswijk woont, een
andere plaats zou ondenkbaar zijn. ,,
Verhuizen buiten Vreeswijk. Alleen al bij
de gedachte krijg ik een naar gevoel. Ik
blijf Vreeswijker. Ik heb ervoor gevochten
dat op de borden langs de rijkswegen en
invalswegen de naam Vreeswijk niet verdwijnt. Als ik van Vianen afkom en zie
dan Nieuwegein-Zuid, Vreeswijk staan,
dan doet me dat altijd goed. Hetzelfde gevoel heb ik als er schepen langsvaren met
de naam Vreeswijk erop geschilderd. Ik
heb zoons in Gorkum, Gouda, Opheusden,
Lienden wonen. ,,Jij altijd met je Vreeswijk, zeggen ze dan. Maar als terugkom,
voel ik me altijd weer thuis. Als ze zouden
zeggen: ‘Stop er maar mee. Je salaris gaat
door. Hier heb je een mooie bungalow
buiten Vreeswijk’. Dan zeg ik: ‘Jongens
hou het maar’.’’

maal naar de kerk, heeft dan ook tijd om
wat te lezen: kerkelijke boeken, boeken op
het gebied van de zending.
Op de vraag hoe hij erin slaagt zijn politieke werk zo lang vol te houden, komt hij
wederom terug op zijn voornaamste drijfveer: ,,Ik help graag iemand. Ben erg gevoelig voor sociale, maatschappelijke,
geestelijke misstanden. Ben voor mensen
met problemen omtrent huursubsidie, bijstand, huisvesting, bouwvergunning, echtscheiding een vertrouwenspersoon. De
mensen lopen met hun problemen niet
overal zo maar naartoe. Bij mij hoeven ze
geen afspraak te maken. Hoeven ze niet te
doen alsof ze tegenover iemand zitten, die
zich een edelachtbare waant. Ik zeg dan:
‘Ga maar zitten in de werkplaats en kom
maar op’. Ik neem hun drempelvrees weg.
Ik heb er hier honderden gehad, ongeacht
kleur, geloof, nationaliteit. Ik wil ze zonder aanzien des persoons behandelen. Ik
probeer hun dan vaak moed in te spreken,
hun de weg te wijzen.’’
Dat hij het langstzittende raadslid van ons
land is, weten ook velen buiten Nieuwegein en niet alleen in SGP-kringen. ,,Als
ik een dagje naar Zeeland, Friesland of
Groningen ga, komen ze naar me toe. ‘U
bent toch Hoegeé, het raadslid?’ Ik ben
door het hele land bekend. Daar ben ik
wel wijs mee,’’ voegt hij er zachtjes aan
toe. ,,Maar ik zal niet buiten mijn schoenen lopen. Ik heb gewoon de hele dag
mijn overall aan.’’

En dan is Hoegeé deze middag uitgepraat.
Het is hoog tijd voor de verslaggever om
op te stappen. ,,Want ik moet nog effe een
fiets maken, voordat ik vanavond naar de
gemeenteraad ga.’’

Niet tippen aan het oude dorp
Vreeswijk, de naam, het schippersdorp,
we komen er aan het slot van ons gesprek
natuurlijk toch weer op. Eerst in negatieve
zin. Wat denkt hij van de wijk Nieuw76

DE OPDRACHT LUIDDE: “LICHT DE VANG”!
En de wipwatermolen zette zich na 30 jaar in beweging
Door Piet Daalhuizen
De 10e september 2006 was een prachtige, zonnige dag. Om heel lang niet te vergeten,
want de herstart van de wipwatermolen na 30 lange jaren kreeg zijn beslag. Vele honderden belangstellenden namen deel aan de festiviteiten rond de molen, het Milieu Educatie
Centrum (MEC), Kinderboerderij IJsselstee en het Historisch Museum Warsenhoeck.
ging, onenigheid, enzovoorts, enzovoorts
was rond de herplaatsing ver van het
stadscentrum, de nieuwe plek voor de molen, de restauratie en de toekomstige functie. In 2003 kwam er schot in de uitvoering van de plannen voor verhuizing en
restauratie. Door de geweldige inzet van
de Stichting de Nieuwegeinse Molen werd
voldoende geld bijeen gebracht voor het
bouwen van een nieuwe fundering aan de
Doorslag nabij de Kinderboerderij en het
daadwerkelijk verhuizen van de onderbouw vanaf zijn plek bij de Doorslagbrug,
waar de molen sinds 1640 stond.
Ongeveer tezelfder tijd nam de Stichting
Het Utrechts Landschap het beheer van de
molen over van de Stichting de Utrechtse
Molens.
En in het vroege voorjaar van 2006 begon
duidelijk te worden, dat het zou gaan gelukken om de molen nog in 2006 te laten
draaien: er werd gewerkt aan de opbouw
op de nieuwe locatie aan de Doorslag.
Juist de laatste week moesten nog bergen
werk worden verzet om deze tweede zondag van september de molen te kunnen
laten draaien. Maar het taaie volhouden
had succes: voldoende hout kon worden
weggesnoeid, het omliggende terrein werd
geëgaliseerd en de molen in perfecte staat
gebracht.

De groep instellingen waarvan wordt verwacht, dat die in de toekomst het Natuurkwartier Nieuwegein in Park Oudegein
gestalte gaat geven, heeft een goede start
gemaakt met de festiviteiten rond de
openstelling van de gerestaureerde en
deels herbouwde wipwatermolen.
Het voortouw was genomen door Het
Utrechts Landschap, de eigenaar van de
wipwatermolen. De enthousiaste medewerking kwam van het MEC, de kinderboerderij en Museum Warsenhoeck.
In het museum is vanaf de 10e september
een thematentoonstelling over molens.
Die expositie werd zondag geopend door
Henk Star, zoon van de laatste molenaar
Willem Star. Festiviteiten op het terrein
van de kinderboerderij waren ingekaderd
in kinderspelen, een springkussen en koek
en zopie. Het MEC had een speciale natuurtentoonstelling en ook daar vonden
activiteiten voor kinderen plaats. En het
Utrechts Landschap luisterde de omgeving
op met een informatiekraam en verzorgde
alles rond de molen.
Een boerenmarkt op het MEC-terrein
maakte alles nog aantrekkelijker voor de
vele bezoekers op deze prachtige dag.

“Het verdriet van Nieuwegein”
Zo’n dertig jaar geleden werd de molen in
Jutphaas beoordeeld als bouwvallig en
moesten wieken en kop worden verwijderd. De molen is nadien geregeld in het
nieuws geweest als er weer eens vertra-

De inwerkingstelling
Vooruitlopend op alles festiviteiten werd
in Museum Warsenhoeck een ontvangst
gehouden voor alle gasten van die dag.
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provincie Utrecht. Maar ook voor hem
kwam toch het moment, dat hij met
genoegen de herrijzenis van de molen
kon memoreren. En na De Geer kwam
ook de burgemeester met een bespiegeling over plannen van de toekomst,
al liggen die wat verder weg dan de
ideeën van Het Utrechts Landschap.
Tot slot kreeg de kersverse molenaar
van de wipwatermolen, Frank van der
Lecq, van de voorzitter van De Hollandse Molens een barometer aangeboden, die een plaatsje krijgt in de molen.
Vervolgens nodigde Lodewijk de Geer
de burgemeester, de molenaar en zijn
beide kleinzoons uit om de wipwatermolen Oudegein na dertig jaren van
stilstand in werking te stellen. Hij
vaardigde het commando uit: LICHT
DE VANG.
En het vijftal trok met forse touwen de
vang (= de rem) van de spilas. Onder
applaus van de vele honderden zetten
de machtige wieken zich in beweging,
De wipwatermolen in ‘volle’glorie nabij ons eigen
museum Warsenhoeck. Eindelijk! Foto Joop Terpstra. aangewakkerd door een oostelijk
windje. Eerst langzaam, maar uiteindeEen korte toespraak van de voorzitter en
lijk doorkliefden de wieken met forse
evenzo enkele woorden van Henk Star,
snelheid het luchtruim. De molen draait
die de expositie opende. En toen een toast
weer!
op de expositie, maar vooral op de herboren wipwatermolen.
De restauratie niet volledig
Vervolgens toog het gezelschap richting
Hoewel de molen nu kan draaien, is de
molen. En nabij de krachtige wieken volgrestauratie nog niet afgerond. Het binnende eerst een toespraak door de voorzitter
werk is grotendeels nog niet gereed en
van Het Utrechts Landschap, Lodewijk de
ook het machtige schoepenrad dat het waGeer. Die verhaalde van zijn jeugd op het
ter moet bemalen, is nog niet gemonteerd,
kasteel Oudegein nabij de molen en van
evenals de watergangen rond de molen. Er
de historie van het landschap. Nieuwegein
dient verder nog gewerkt te worden aan
zou Nieuwegein niet zijn als de wipmolen
de infrastructuur van de omgeving om de
Oudegein zijn maalwerk niet eeuwenlang
molen voldoende ruimte en windvang te
had gedaan! De Geer wees zelfs op alweer
geven. Dat kan enkele maanden in beslag
nieuwe plannen om de molen zijn werk te
nemen. Maar uiteindelijk wordt toch gelaten doen als vanouds!
mikt op een afronding van het werk vóórBurgemeester Cor de Vos van Nieuwegein
dat in 2007 het Nationaal Jaar van de Mowas de volgende spreker. Ook hij kon nalen wordt geopend.
tuurlijk niet voorbijgaan aan de wat droeve jaren van deze oudste molen van de
Vervolg op pagina 83
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Vreeswijk … zoals het was
Deze foto van de Molen van Van Eck
(Stellingmolen) is genomen omstreeks 1900
vanuit het oosten. De
bouwdatum is niet precies bekend, feit is wel
dat ie al in de zeventiende eeuw werd
’vereeuwigd’ op prenten, die in het rampjaar
1672 werden getekend.
Aan het begin van de
twintigste eeuw komt
de korenmolen in bezit
van J.A. van Eck. Hij
geeft opdracht de molen te moderniseren.
Die dadendrang betekent het einde van de
wieken, terwijl een
stoommachine ervoor
zorgt dat de molenstenen hun werk kunnen
doen. Als molen doet
het gebouw dienst tot 1930; daarna wordt het pand opslagruimte. In 1942 laat A.
Goes, sinds twee jaar de nieuwe eigenaar, de bovenste verdiepingen verwijderen.
In 1970 treffen de twee onderverdiepingen eenzelfde treurige lot. Op de plek van
de molen wonen sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw mensen in appartementen. In het witte huisje links vooraan was een winkelt, bekend als het winkeltje van Gijsje Doeland.
Foto Historische Kring Nieuwegein.
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Jutphaas… zoals het was

Elders in dit nummer kunt u alles lezen over de opening van de herbouwde wipwatermolen in park Oudegein nabij ons museum Warsenhoeck. Hier een foto zoals de molen nog in volle glorie werkt een stukje noordelijker langs de Hollandse
IJssel. Vanaf de zeventiende eeuw regelt de molen de waterstand in de polder Oudegein. Oorspronkelijk moet de molen hebben gestaan nabij de oprijlaan van kasteel Oudegein, zoals uit oude kaarten blijkt. In het begin van de zeventiende laat
de Heer van Oudegein de molen al verplaatsen omdat zijn buren klagen over
overlast. In 1640 moet ie verhuisd zijn naar zijn voorlaatste plek, waar de molen
tot 1964 met behulp van de wind en later nog enkele jaren met motorkracht de
waterstand bepaalt. Vanaf het begin van de jaren tachtig is getracht de molen te
verplaatsen. Pas dit najaar is de herbouw van de molen voltooid. Nu nog wachten
tot ie ook werkelijk begint te doen waarvoor de wolen en de molenaars altijd zijn
ingehuurd: water verplaatsen.
Foto Historische Kring Nieuwegein
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Jutphaas … zoals het was
De ontstaansgeschiedenis van de Batavier aan
de Herenstraat gaat terug
tot 1680. In dat jaar
woedt er een enorme
brand in Jutphaas. De
bewoners proberen uit
alle macht de dorpsmolen aan de Molensteeg,
ten zuiden van Herenstraat 27 gelegen, te redden. Ze rijden op een
platte wagen de kap van
de molen tot buiten het
brandende gebied, wat
hun de bijnaam Molenkruiers oplevert. Aan het
begin van de achttiende
eeuw komt er via ambachtsheer Pieter de Malapert een nieuwe dorpskorenmolen. De familie De Malapert verkoopt de molen in 1804 aan Dirk de
Kruijff. In 1888 koopt vrouwe Ada Mathilda de Geer van Rijnhuizen de molen,
die in hetzelfde jaar nog tot de grond toe afbrandt. Cornelis Kruyssen koopt de
ruïne en bouwt op die plek de stoomkorenmolen De Batavier, zoals die er nu nog
staat. Het gebouw – inmiddels een monument - is niet mooi, maar welk ontzettende degelijk: de muren zijn meer dan een meter dik. Daarna wordt het pand
nog vele malen verkocht en wordt er bijvoorbeeld, naast het verwerken van
graan, veevoeder gemaakt door de firma Van Mourik. In 1978 eeuw vindt houtdraaister Ria van Buuren er enkele jaren voor haar atelier onderdak. De afgelopen
jaren heeft De Batavier een woonbestemming.
Foto Historische Kring Nieuwegein.
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Jutphaas … zoals het was

De oliemolen van Verloop dankt zijn naam aan H.W. Verloop, die de molen in
1863 kocht. Maar de geschiedenis van het pand gaat veel verder terug, zelfs tot
1660. Toen stond de molen overigens niet in Jutphaas, maar in het NoordHollandse Wormerveer, waar ie in 1660 werd gebouwd en onder de naam De
Zwaluw de laatste periode van zijn Wormerveers bestaan in het midden van de
negentiende eeuw werkloos stond te verpieteren. Op de plek van de molen van
Verloop stond oorspronkelijk de windmolen Voorzorg. Die brandde in 1847 af,
waarop eigenaar Samuel Tierie De Zwaluw in Wormerveer liet demonteren, naar
Jutphaas liet overbrengen en aan de Hollandse IJssel herbouwen. In 1849 overleed Tierie en kwam de molen in bezit van Adriaan Baesjou, die de naam Voorzorg veranderde in Den Anker.
In 1891 werd de windmolen tot stoomoliemolen omgebouwd om tot 1930 olieen lijmkoeken te produceren voor de firma C.J . Cockuyt en Co. Daarna verloor ie
z’n wieken en bovengedeelte. In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd ook het
ondergedeelte op het terrein van de Persil-fabrieken (Henkel) gesloopt.
Foto Historische Kring Nieuwegein.
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trum, Kinderboerderij IJsselstee en het
Historisch Museum Warsenhoeck kunnen
in de nabije toekomst het hart gaan vormen van het Nieuwegeinse Natuurkwartier in park Oudegein. Het moet een bruisend centrum worden van veel activiteiten en festiviteiten de historie, de natuur
en de cultuur betreffende. En ook daarover zullen in 2006 en 2007 alle betrokkenen met elkaar in gesprek gaan en pogen
plannen te realiseren.

Vervolg van pagina 78

Alweer nieuwe plannen!
Toen in 2003 de molenromp werd verhuisd, werd nog uitgegaan van een rondmaalcircuit rond de molen, zodat die
slechts een symbolische maalfunctie zou
hebben. De heer De Geer van Het
Utrechts Landschap liet er echter geen
twijfel over bestaan: de molen moet weer
als vanouds de polder Oudegein gaan bemalen.
En dat vergt overleg met de gemeente, het
waterschap en Rijkswaterstaat over de infrastructuur.
Overigens is ook Nieuwegeins burgemeester De Vos het met Lodewijk de Geer
eens, dat de molen de polder moet gaan
bemalen. Daarvoor dienen nogal wat bredere watergangen te worden gegraven
naar de molen vanuit de polder én vanaf
de molen naar het water van De Doorslag.
Bredere watergangen dan voorzien voor
het idee van het rondmaalcircuit.
Dat plan kan overigens al niet worden uitgevoerd, omdat de vereiste capaciteit van
de molen daarvoor niet groter mag zijn
dan 40 kubieke meter water per uur. En
de wipmolen Oudegein was in de 17e
eeuw gebouwd om de gehele polder Oudegein te bemalen en heeft dat ook daadwerkelijk gedaan tot 1964. En voor die
taak kreeg de molen een capaciteit van 40
kubieke meter per minuut.
Inwoners van Jutphaas herinneren zich
nog hoe de molen op volle kracht het water van de molenvliet de Doorslag opjoeg,
tot vlokken schuim het gehele kanaal bedekten!
Burgemeester De Vos toonde zich zondag
enthousiast over de voornemens van Het
Utrechts Landschap en ziet overleg over
de zaken met vertrouwen tegemoet.

Het museum
De thema-expositie over molens, met veel
schaalmodellen, gereedschappen, foto’s en
andere afbeeldingen, blijft nog tot begin
2007 in het museum. Ook zijn er aanbiedingen van prachtige bouwplaten voor
schaalmodellen van de wipmolen, schilderijtjes, enzovoorts.
In september is een nieuwe kunsttentoonstelling geopend: op de hooizolder worden
onder het motto WATER WIND & ZEILEN schilderijen van Iris Creutzburg en
textiele kunstvormen van Marieken
Nieuwdorp getoond. Hun kunstwerken
zijn tot en met zondag 29 oktober te bezichtigen.
Op de woensdagen, zaterdagen en zondagen zijn ook de kinderboerderij en het
MEC geopend. Molenaar Van der Lecq zal
tevens vaak aanwezig zijn in zijn nieuwe
“troetelkind” en zal de Nieuwegeiners en
andere belangstellenden trakteren op het
unieke gezicht van de draaiende machtige
wieken van de molen.

Zelf heeft de gemeente ook plannen, waar
de burgemeester zondagmiddag op wees:
de wipmolen, het Milieu Educatie Cen83

MOLENAAR VAN DER LECQ GAAT VAST AAN DE SLAG

Smachtend wachten op water en scheprad
Door Gerard Veerkamp
Frank van der Lecq, eerste molenaar van de wipwatermolen in park Oudegein,
kijkt verlangend naar het moment, dat hij en zijn drie collega-molenaars, de wieken van de herbouwde molen twee keer per week kunnen laten draaien. En dat
kan snel: als rond 15 november de molenmaker ‘het sein op groen zet’ kunnen de
molenaars aan de slag.
wind eiken, iepen en lindebomen gezaagd.
Daarnaast bevat het complex aan het Molenpark drie houtdroogloodsen, een molenaarswoning en knechtswoningen.
In De Ster heeft Van der Lecq het vak geleerd. In mei 2002 meldde hij zich aan als
leerling en volgde vier jaar lang de molenaarscursus bij het Gilde van Vrijwillige
Molenaars. De andere molenaars bij De
Ster - Piet van Os en Henk Geerts – draaien ook in de wipwatermolen in Nieuwegein eens per vier weken als tweede molenaar hun dienst. En Daan Ottevanger
zorgt ervoor dat op woensdagmiddag
‘onze’ molen doet wat ie moet doen.
Frank van der Lecq somt verschillende
redenen op, hoe hij ertoe is gekomen molenaar te worden. ,,Ik heb een witteboordenbaan op het stadhuis in Utrecht. Ik
vind het leuk om daarnaast fysiek werk te
doen. Bovendien is werken met de elementen interessant. En ik ben liefhebber
van archieven en geschiedenis. Wat dat
betreft is deze molen in de vroegere polder Oudegein iets heel bijzonders. Ik wil
onder meer in het streekarchief van
Woerden de historie van die molen in het
westen van Nederland eens helemaal uitzoeken.’’

Nou ja, aan de slag is nog wat veel gezegd.
Want de wieken mogen dan wel, als het
hard waait, volop in beweging zijn, het
blijft nog wel een tijdje surrogaatwerk.
Een watermolen hoort water te laten stromen, maar zolang er nog geen scheprad is
gemonteerd en geen waterloop gerealiseerd, blijft het behelpen. Frank van der
Lecq baalt daar natuurlijk wel behoorlijk
van: ,,Nu is er eigenlijk geen klap aan. Het
is veel leuker als er water te verzetten
valt. Het zou voor ons heel erg motiverend zijn, als er water zou komen.’’
Aan een voorspelling over het moment,
dat het ‘om het echie gaat’, waagt de 46jarige Utrechter zich niet. Hij begint gewoon eens in de twee weken op zondagmiddag met zijn molenaarswerk aan de
Hollandse IJssel. Gedurende de openingstijden (10.00 tot 17.00 uur ) van kinderboerderij IJsselstee, waar de molen ‘naast’
ligt, laat hij de wieken draaien. Op de andere zondag werkt hij als tweede molenaar in de Utrechtse houtzaagmolen De
Ster. Dat rijksmonument aan de Leidse
Vaart (de wijk Lombok) is het enige compleet bewaard gebleven houtzaagmolencomplex van Nederland. In de zagerij met
molen worden elke zaterdag bij voldoende
84

(MEC) en museum
Warsenhoeck van
de Historische
Kring Nieuwegein
tot één groen, historisch, cultureel,
educatief en recreatief
‘uitgaanscentrum’
worden samengesmolten. Hij zit
wel vol ideeën om
bijvoorbeeld een
website op te zetten en daarmee
samen te werken
met de andere
‘bespelers’ van het
vernieuwde park
Oudegein. ,,De
mensen moeten
beseffen, dat het
een heel historische plek is waar
de molen nu staat.
Het is toch een
schandaal, dat de
boomgaard hier op
zo’n enorm historische plek er zo
Frank van der Lecq: ,,De mensen moeten beseffen dat het een heel historislecht bijstaat. Ik
sche plek is waar de molen nu staat.’’ Foto Joop Terpstra.
hoop op een snelle
oplossing voor dat mooi stukje NieuweWebsite
gein.’’
Hoe het gaat aflopen - met het scheprad
Of hij nog een wens heeft? ,,Ja, dat er ieen de waterloop - wacht Van der Lecq af.
mand uit Nieuwegein zelf hier molenaar
Net zoals hij benieuwd is, wanneer de amwil zijn of worden. Dat zou toch het leukbitieuze plannen van de gemeente om dat
ste zijn.’’
deel van park Oudegein opnieuw in te
richten in daden worden omgezet. Die
plannen behelzen de herinrichting van
het park, waarbij de kinderboerderij, de
molen, het Milieu Educatie Centrum
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EERSTE DEEL VAN NIEUWE SERIE BOEKEN OVER OUD-NIEUWEGEIN
Fraai kijkje ‘Rondom Het Sluisje en de Oude Sluis’
Door Jonna Dommerholt/Gerard Veerkamp
De Historische Kring Nieuwegein komt alweer met een nieuw boek op de markt.
Of beter gezegd met het eerste deel van een serie fotoboeken. Rond 25 november
is ‘Oud-Nieuwegein, Rondom Het Sluisje en de Oude Sluis’ in de boekhandel
(Manschot in winkelcentrum Cityplaza) en in ons museum Warsenhoeck te koop.
dorp, Het Sluisje met de brandbel, de Herenstraat/Dorpsstraat, De Zwaan, De Bakkerij, De Roskam, het Gemeentehuis, de
Tol, de Kwekerij, de Smederij.
De lezer/kijker wordt in Vreeswijk - na
een verhandeling over de ontstaansgeschiedenis - langs de volgende plekken
geleid:
De Dorpsstraat met het Teljershuis, de
Verlengde Dorpsstraat, het Utrechts Eind,
de Oude Sluis/Gildenborch, de Lekstraat,
Poelzicht, Vrevia, het Raadhuisplein en de
Kleine Brug.
Een klein citaat uit het boek uit het
hoofdstuk over de tol in Jutphaas.

In de serie wordt op thematische wijze de
historie belicht van Nieuwegein, de stad
die op 1 juli 1971 ‘op de wereld werd gezet’ door de samenvoeging van de dorpen
Jutphaas en Vreeswijk. In het verleden
bracht de Historische Kring Nieuwegein
onder meer de (foto)boeken ‘Vreeswijk
Jutphaas Nieuwegein in beeld’ (1985),
‘Jutphaas en Vreeswijk, vroeger en
nu’ (1989) en ‘Oud-Nieuwegein, schetsen
uit Jutphaas en Vreeswijk’ uit. Maar die
boeken raakten uitverkocht.
Velen vroegen om een heruitgave, reden
voor de Werkgroep Publicaties van de
Historische Kring een spiksplinternieuwe
serie boeken samen te stellen. Het eerste
deel van deze serie speelt zich af in Jutphaas rondom Het Sluisje en in Vreeswijk
rondom de Oude Sluis, beide zeer karakteristieke historische plekken in de oorspronkelijke kernen.
In 52 pagina’s kunnen de lezers genieten
van bekende, minder bekende en soms
unieke foto’s van het dorpsleven, de straten en buurten uit de voorbije eeuw en de
huidige situatie in deze 21e eeuw. Markante, oude en actuele informatie vullen de
foto’s aan.
Wat kan de lezer - en kijker! – in deel 1
van deze serie over Oud-Nieuwegein onder andere aantreffen?
Wat betreft Jutphaas: het ontstaan van het

De historie van de Jutphase tol begint eigenlijk in oktober 1811. Napoleon verheft
dan de weg Utrecht-Jutphaas-Vreeswijk
tot ‘Keizerlijke Weg der eerste klasse’,
waarna hij deel uitmaakt van de route
Amsterdam-Parijs. De weg is dan een
rijksweg geworden en in 1814 wordt het
beheer en het onderhoud van het traject
Utrecht-Vreeswijk overgenomen door de
stad Utrecht. Om de onderhoudskosten te
kunnen betalen, kreeg Utrecht het recht
om over de weg tol te heffen. In Jutphaas
werd de eerste tol aan het begin van de
Herenstraat geplaatst, waar in die tijd de
lintbebouwing eindigde. De tolgelden zijn
daar driemaal zo hoog als bij andere
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In Jutphaas werd de eerste tol aan het begin van de Herenstraat geplaatst, waar in die tijd
de lintbebouwing eindigde. Foto Historische Kring Nieuwegein.
‘Utrechtse’ tollen. De reden is het drukke
verkeer dat dagelijks passeert.
In het begin hebben de inwoners geen
problemen met het tolgeld; ze komen weinig buiten hun dorp. Aan het einde van de
19e eeuw ontstond er weerstand tegen de
hoogte van het tolgeld: vooral de kerkgangers uit het Over- en Nedereind hadden er
bezwaar tegen. De Nicolaaskerk, ingewijd
in 1875, stond namelijk aan de ‘verkeerde’
kant van de tol en elke keer als zij tijdens
hun kerkgang met paard en wagen de tol
passeerden, moesten ze betalen. Dringende verzoeken tot afschaffing van de tol
legde Utrecht naast zich neer vanwege het
belang van de inkomsten. De protesten
werden in 1930 en 1931 steeds luider. Er
braken rellen uit en men bestormde zelfs
de tol, waarbij de tolbomen, in tweeën
gezaagd, in de Vaartse Rijn belandden.

Utrecht verlaagde snel de tarieven om de
onrust te beteugelen, maar dat gaf weinig
resultaat. De acties bleven en waren zeer
divers; sommige passanten betaalden het
tolgeld van 10 cent met een briefje van
honderd gulden…
Het boek gaat circa 12,50 euro kosten. Een
aanrader voor velen. Niet alleen voor
(oud-)inwoners van Jutphaas en Vreeswijk, die de geschiedenis uit hun eigen
jeugd of van hun voorouders willen terughalen. Maar ook voor de oude en nieuwe
Nieuwegeinse nieuwkomers, die belangstelling hebben voor de historie van hun
woonplaats.
Een boekje dat onzes inziens op menig
verlanglijstje met Sinterklaas een hoge
plaats zal innemen of voor anderen een
passend kerstgeschenk oplevert.
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Vreeswijk-Vianen via Amsterdamse dekschuiten
Door J.M. Kraaijeveld
Bij een kennis las ik het nummer van juli 2006 over Vreeswijk-Vianen vice versa.
Daarop wil ik graag enige aanvullingen geven.
nen werd in de eerst vredesmaanden onderhouden door twee aan elkaar verbonden Amsterdamse dekschuiten. Dat gebeurde ook op andere plaatsen en er kwamen nogal eens ongelukken voor, omdat
auto’s doorschoten en in het water terechtkwamen. Vreeswijk is daarvoor bespaard gebleven. Er stonden altijd lange
rijen auto’s te wachten, meest Canadese
vrachtwagens. Wij als schooljongens kwamen daar graag, want je kreeg nogal eens
wat: een boterham met corned beef, een
stukje chocolade, soms wat sigaretten. Zo

Na het bombardement van Rotterdam in
mei 1940 kwamen wij in Oosterbeek terecht. Daar ging het zoals bekend ook
weer mis en moesten wij vluchten. Wij
kwamen uit in Renswoude. Op 14 februari
1945 moesten wij daar weg en kwamen
we aan in Jutphaas, waar wij de nacht
doorbrachten in de Nicolaaskerk.
Op 16 februari werden wij ondergebracht
bij de familie de Gier in Benschop, waar
juist die dag de Duitsers aardig tekeer waren gegaan. Bij een razzia werden mijn
vader en broer opgepakt. Mijn broer
moest met een groep een bunker op de
hoek van de Lek en het AmsterdamRijnkanaal uitgraven. De bunker is er nog
steeds. Mijn vader moest voor zo’n zestig
Duitsers koken in IJsselstein in de worstenmakerij van slager Van Zijl. Op het
laatst kookte hij stiekem ook nog voor een
vierhonderd IJsselsteiners.
Na de bevrijding op 5 mei 1945 bleef hij
koken voor de leden van het voormalig
verzet van het Militair Gezag.
In Oosterbeek was onze zaak volledig verwoest; het Militair Gezag bood ons toen in
Vreeswijk een café-hotel-restaurant aan
van een NSB’er, J. Tetenburg aan de
Lekstraat 5, op de plek waar nu caférestaurant Poelzicht staat. De zaak was
volkomen vervuild, want in de laatste
maanden van de oorlog waren er zo’n
veertig Duitsers te gast geweest.
De verbinding tussen Vreeswijk en Via-

Een advertentie uit vroeger tijden waarin
Tetenburg reclame voor zijn hotelrestaurant maakt.
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kreeg ik een keer een blikje sardines.
Op een keer was er grote commotie, wat
er was een jeep met prins Bernhard. Eest
was hij heel aardig, maar het werd hem
zeker te veel, want wij moesten ophoepelen.
Al heel spoedig werd er daarna door de
Canadezen een baileybrug aangelegd. Bij
vloed was de brug aardig horizontaal,
maar bij eb waren er aan beide zijden steile hellingen, waar de auto’s nogal moeite
mee hadden. Er viel ook nogal eens iets af,
zoals fruit, dan rolden de appels over de
brug. Mijn vriendje Ries van Dijk ving zo
een grote tros druiven.

maar ook erin. Je kwam er soms helemaal
bruin uit van de roest. Later zijn die stukken weer gebruikt voor de nieuwe brug.

Thuis kregen we vier gasten, leden van
een mijnopruimingseenheid. Zij waren in
de oorlog in Schotland opgeleid en waren
de enig overgeblevenen van 196 man, de
rest was gedood of zwaargewond. Zij
moesten onderzoeken of er rond de brug
mogelijk mijnen waren gelegd. Zij wisten
ook, dat er bommen waren gegooid en
vertelden, dat die allemaal waren ontploft.
Het enige wat zij vonden waren vier onontplofte granaten van 20 mm van een
vliegtuigkanon.
Elke dag ging ik na school naar de brug en
mocht daar wat rondkijken en hup mijn
fiets in de vrachtwagen en dan naar huis
om te eten. Toen zij klaar waren met het
karwei zou de gevonden ammunitie tot
ontploffing worden gebracht. We gingen
in een bunker zitten en ik mocht op een
knop drukken: een geweldige knal en
even later regende het brokken klei. Het
terrein werd veilig verklaard.
De restanten van de brug lagen langs de
Lek, achter het oude voetbalveld. Voor
kinderen was het een heerlijk speelterrein. Je kon over de restanten klimmen,

J.M. Kraaijeveld, Tienhoven.

Dat is mijn verhaal over de ‘Viaanse brug’.
Op 16 augustus 1948 werden wij op straat
gezet, want Tetenburg maakte gebruik
van de amnestieregeling in verband met
het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Burgemeester De Geer
van Oudegein had mijn vader beloofd, dat
hij geen landverraders terug wilde in zijn
gemeente, maar op die dag was hij nergens
te vinden.

Op verzoek van de redactie van Cronyck
de Geyn geeft Vreeswijk-kenner Ben Remie nog een aanvulling:
Tetenburg raakte zijn café-hotelrestaurant kwijt en Kraaijeveld nam zijn
plaats in. Bij de amnestieregeling werden
de meeste ‘foute’ Nederlanders echter
weer in hun oude rechten hersteld en kregen zij hun bezittingen terug. Tetenburg is
nog enige jaren gebleven en verkocht toen
de zaak aan Smits, die verkocht het aan de
gemeente waarna Bob Geurts huurder
werd. De opvolger van Geurts, Smiesing,
noemde het toen De Gildenborg(h).
Na de herbouw kwamen er anderen in.
Hirdes voor het café; een man die ook in
Kerk-Avezaath een restaurant had, pachtte het restaurantgedeelte. Hij noemde deze eettent - naar zijn zaak in KerkAvezaath - ook Poelzicht, maar hij kon
het niet bolwerken.
Toen Hirdes het restaurant overnam, hield
hij - ondanks protesten - de naam Poelzicht aan.
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VOOR U GELEZEN IN … De Telegraaf van 2 mei 1934
Door Piet Daalhuizen
Op 2 mei 1934 werd in Jutphaas de Persil Fabriek geopend, die gevestigd werd in
de panden van de failliete Olie- en Lijnkoeken Fabriek Cockuyt aan de Vreeswijksestraatweg. Toen was het vrijwel uitsluitend een productieplaats voor zeeppoeders. Thans is de Henkel-fabriek uitgegroeid tot een moderne onderneming
voor productie van wasmiddelen en cosmetica en is het hoofdkantoor voor Nederland naast de Nieuwegeinse vestiging gebouwd.
De onderstaande publicaties verschenen bij gelegenheid van de opening van de
Persil Fabriek.
TOL TE JUTPAAS OPGEHEVEN … voor 3 ½ uur
Het gemeentebestuur van Utrecht heeft besloten, den tol bij den ingang van de gemeente
Jutphaas op te heffen…. voor den tijd van 3 ½ uur! In verband met de opening der Persilfabriek te Jutphaas op Woensdag 2 Mei a.s zal n.l. van 9.30 tot 1 uur geen tolgeld worden
geheven.

Het is een verheugend bericht,
Een mooi, snel-verkeerig gezicht.
Maar heel kort is ’t plezier
‘t Duurt maar veertien kwartier
En dan gaat het kooitje weer dicht.

Eenige uren modern.
Daar is er een tol in Jutfaas
Paskwillig en lastig en dwaas.
Wat men daar ook probeert,
Hóe men ook requestreert
Hij wil niet verdwijnen helaas.

Dan stoppen wij weer allemaal
Voor dien dertiende-eeuwachtigen paal.
Na getoeter, gefluit
Sloft de tolbaas er uit,
Een schrijnend en schreeuwend schandaal.

Daar kwam in Jutfaas op 2 Mei
Een mooi, nieuw fabrieksgebouw bij
En ter eer van dat feit
Heeft m’ in Utrecht gezeid:
Vandaag is de toldoorgang vrij.

CLINGE DOORENBOS

Van hallef tien tot ‘s middags één
Mag ieder er tolvrij doorheen.
Maar daarná komt dan weer
Het geplaag van weleer:
Weer tandengekners en geween.
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OPNIEUW ZIJN ER MENSEN NODIG!!!
Er is al meerdere keren over gepubliceerd: We kunnen bij de Historische Kring
Nieuwegein heel veel vrijwilligers gebruiken. Gewoon………….. er zijn er heel
veel nodig.
We noemen de volgende functies en taken:
* Op de volgende jaarvergadering treedt de secretaris terug; hij wil zich na een lange tijd als secretaris eens met wat anders gaan bezighouden.
* Gastdames en gastheren voor het Historisch Museum Warsenhoeck. Eens per zes
weken de gasten ontvangen en rondleiden of baliewerk doen.
* Medewerkers voor het voorbereiden van exposities, het opbouwen ervan, etc.
* Redacteuren voor de Cronyck de Geyn en medewerkers voor de Werkgroep Publicaties. Er is veel te doen en we krijgen met verhuizingen te maken.
En als u wat zou willen doen, wat hiervoor niet is genoemd: Bel even, dan overleggen we graag over uw interesses en tijd.
Inlichtingen over het werken bij de Historische Kring: Bel (030-6038633) of mail
(piet.daalhuizen@orange.nl ) Piet Daalhuizen of bel Cees van der Mark (0306032121)
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Kerstgeschenken te koop op Kunstcadeaukerstmarkt
Op naar de tien met de TIEN VAN NIEUWEGEIN
Voor de negende keer in successie presenteren tien kunstenaars uit Nieuwegein zich met
hun werk in Museum Warsenhoeck. Dat doen ze van zondag 5 november tot en met 31
december op de hooizolder van ons museum op het terrein van kinderboerderij IJsselstee.
En wie op zoek is naar een leuk en niet te duur kerstcadeau, kan z’n hart ophalen op zondag 10 december. Want dan verkopen die kunstenaars op een speciale cadeaumarkt veel
kunstvoorwerpen.
Hofstad; schilderijen van Koos Ket; schilderijen en Oost-Indische technieken van
Henk Kroezen; beelden van Jan Schipper;
grafische kunst van Jan Schipper en schilderijen van Gerriet Weber.

De meeste exposanten zijn bekend bij de
geregelde bezoekers van de exposities op
de hooizolder. Wat is er te bewonderen en
wie zijn de TIEN van dit jaar?
Glasvoorwerpen van Chris Brussel; mozaieken en aquarellen van Cor W. Coomans;
schilderijen van Iris Creutzburg; kunst
van natuurlijke materialen (zoals bomen
en bladeren) van Gerard v.d. Hofstad;
schilderijen en aquarellen van Jennie v. d.

Het museum is geopend op zaterdag en
zondag van twee tot vier uur. Toegangsprijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar: 50
cent; 13 jaar en ouder: één euro.

DE DIGITALE NIEUWSBRIEF
Op voorstel van een van de leden van onze vereniging heeft het bestuur besloten om
naast de eigen website een DIGITALE NIEUWSBRIEF te gaan publiceren.
De bedoeling is dat mensen die zich daarop abonneren (= gratis) op geregelde tijden, we
denken aan eens per maand of zes weken, via de e-mail een NIEUWSBRIEF krijgen toegestuurd met alle actuele nieuwtjes van de vereniging. De inhoud zal zeer beknopt zijn,
met vooral verwijzingen naar de website (www.museumwarsenhoeck.nl ) , naar Cronyck
de Geyn en zonodig naar de pers (AD/Utrechts Nieuwsblad, De Molenkruier, Ons Nieuwegein en de Digitale Stad).
De Nieuwsbrief zal worden verzorgd door de werkgroepen Automatisering en Publicaties
tezamen. Begin september is de eerste Nieuwsbrief al verschenen (proefdraaien!).

Heeft u interesse? Meldt u dan via de e-mail aan met vermelding: “abonnement Nieuwsbrief”. Het e-mailadres is info@museumwarsenhoeck.nl
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