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Ter informatie……
De Canon van Nieuwegein
In het huis aan huisblad “Ons Nieuwegein” loopt al een aantal weken een reeks artikelen
over deze historische canon. Als u het blad ontvangt is u dat zeker al opgevallen. U weet
dat u de volledige Canon ook kunt vinden op www.nieuwegein.nl/canon?
En natuurlijk biedt onze museumwebsite www.museumwarsenhoeck.nl die mogelijkheid
ook. Gewoon even “doorprikken” naar Canon.

Meer uit de regio
Leest u vooral ook de bijdrage “In 2009 meer uit de regio”. Hierin stipt Piet Daalhuizen
aan wat u dit jaar aan verenigingsactiviteiten kunt verwachten. O.a. op 16 februari a.s.
een lezing over kastelen tussen Utrecht en Harmelen.
Enfin, bekijkt u het Jaaractiviteitenprogramma 2009 maar eens goed, er staat vast wel iets
van uw gading bij.
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2009: een nieuw jaar!
Met de uitgave van dit nummer is onze Cronyck haar 31 e jaargang ingegaan.
Een jaar waarin de redactie u hoopt te plezieren met weer een aantal aantrekkelijke
artikelen en bijdragen.
Voordat we echter beginnen met de inhoud
van dit eerste nummer in het nieuwe jaar,
een korte terugblik.
Het zal immers niemand zijn ontgaan, dat
het de vereniging in 2008 erg goed is gegaan: Geslaagde activiteiten van werkgroepen, enthousiasme bij de mensen, flinke
deelname aan diverse festiviteiten en in het
museum goed bezochte exposities.
In totaal telde onze vereniging circa 75 vrijwilligersfuncties en die zijn vervuld door
precies 49 vrijwilligers! En, met de stand
van medio december 2008: Bij evenementen in- en rond ons museum waren toen al
meer dan 1.200 bezoekers geteld.
Festiviteiten buiten onze eigen accommodatie brachten meer dan 800 mensen op de
been. Dit zijn aantallen die boekdelen spreken en dankbaarheid past dan ook in de
richting van al die vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. We hopen, dat de
stijgende lijn zich in 2009 in alle opzichten
zal voortzetten en zeker wensen wij u allen
een prima 2009 toe.

plaatsen. Dat is wonderwel gelukt, want na
enig zoekwerk heeft Jaap Stevens een bijzonder exemplaar uit het fotoarchief van
onze Kring weten op te diepen.
Ook is in deze Cronyck het vervolg op
het artikel „7 Morgen tussen Kille en
IJsselwetering‟ opgenomen. Het eerste deel
hiervan heeft u in de Cronyck van oktober
2008 kunnen lezen.
De vaste rubriek „…… zoals het was‟ , verzorgd door Joop Terpstra, ontbreekt ook
ditmaal niet. Hij heeft nu gekozen voor het
onderwerp “Scheepswerven in Vreeswijk en
Jutphaas” . Hiervoor heeft hij, zoals
gewoonlijk, weer een aantal leuke foto‟s
gevonden.
Bij deze Cronyck zijn ook de volgende bijlagen gevoegd die in dit nieuwe jaar voor u
van belang (kunnen) zijn:
● De jaarkaart voor het Museum Warsenhoeck.
● De accept-giro voor de contributie
2009.
● De kaart met het activiteitenprogramma
2009.
● De uitnodiging en de agenda voor de
Jaarvergadering 2009.
● De uitnodiging voor deelname aan een
excursie (dagdeel) naar
Wijk bij Duurstede.
● De circulaire (tevens aanmeldingsformulier) over de dagtrip naar
Zaltbommel.

Dit eerste jaarnummer begint zoals gebruikelijk met een bijdrage van de voorzitter.
Van Piet Daalhuizen treft u een bijdrage aan
waarin hij stilstaat bij het overlijden van
Kees van der Mark op 14 november 2008.
Verder vindt u de derde en tevens laatste
bijdrage met artikelen over het FOM; ditmaal uit het jaar 1959. Het leek de redactie
wel leuk om, net als bij de vorige aflevering, daarbij weer een foto van ‟toen‟ te

De Redactie.

2

2009: We gaan ons museum nieuw inrichten
Na een flink aantal discussies besloot het bestuur eind november om de huidige museum
-inrichting ingrijpend te veranderen.
De huidige opzet heeft een aantal nadelen.
Zo lopen de tijdelijke exposities en de meer
permanente “Nieuwegein-expo” nogal eens
door elkaar heen. Bovendien zit er weinig
lijn in het “Nieuwegein-verhaal”.
De inrichting wordt zodanig veranderd dat:
het volledige middengebied vrij komt voor
de tijdelijke exposities. Langs de muren
wordt een logisch “Nieuwegein-verhaal”
opgezet.
Zo zullen audiovisuele hulpmiddelen worden aangeschaft. Het doel is om in ieder
geval het museum juist voor kinderen interessant te maken.

Ten eerste
Zomaar oude dingen vernietigen kan niet
meer in deze tijd. Als een organisatie dat
doet, zal zij een goed en sluitend verhaal
moeten hebben.

Wij zetten deze vernieuwing op in overleg
met het Landschap Erfgoed Utrecht. Op
deze manier hopen we ons museum interessanter en professioneler te maken.
Dat betekent veel extra werk voor onze vrijwilligers in de komende maanden. Ik wens
ze hierbij veel succes toe.
De gehele verandering van de inrichting zal
uiteindelijk ongeveer twee jaar in beslag
nemen. Pas in 2011 verwachten we dat dit
tot een aanzienlijk hoger aantal bezoekers
leidt.

Ten derde
De grote publiciteit leidde ertoe dat wij ook
archieven hebben gekregen van willekeurig
vreemden uit de regio, die dat speciaal doen
omdat zij de zekerheid hebben dat bij ons
hun spullen goed bewaard worden.

Ten tweede
Ook buiten de Kring zijn er veel mensen die
“oude dingen” een warm hart toedragen en
onbegaande wegen bewandelen om dat voor
elkaar te krijgen. Zo kon het gebeuren dat
na het besluit van de gemeente, voordat de
feitelijke vernietiging zou plaatsvinden, de
archieven “ontvoerd” werden.

Niet alleen de Heksen-expositie, maar
vooral ook de Persil-tentoonstelling was
een schot in de roos. Het aantal bezoekers
in 2008 was hierdoor een stuk hoger dan
in 2007.
De Persil-tentoonstelling kreeg daarbij een
onverwachte sociale functie: ons museum
werd een ontmoetingsplek van veel exmedewerkers van de Persil.

Vlak na de zomer was er gedurende een
aantal weken veel nieuws over de vernietigde archieven van de gemeente Nieuwegein.
Zoals u wellicht hebt gelezen in de krant,
zullen we ze in de loop van 2009 krijgen.
Als je alles op een rij zet, zijn er interessante conclusies te trekken:

U ziet: er gebeuren wel weer veel dingen in
de Kring en het Museum.
Ik wens u een heel goed 2009 toe.
Fer Martens, voorzitter
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Afscheid van Kees van der Mark
Op woensdag, 19 november jl. hebben we tijdens een indrukwekkende plechtigheid in de
Nicolaaskerk van Jutphaas afscheid genomen van Kees van der Mark. Hijzelf had alles geregeld en perfect geregisseerd. In zijn afscheidsbrief in het tekstboekje van de kerkdienst
schreef Kees: “Sterven is afscheid nemen, definitief. Alleen de goede herinneringen moet je
blijven koesteren. Dat zal iedereen weldoen!”

De goede herinneringen koesteren: Voor de
Historische Kring Nieuwegein betekent dat,
dat we ons een aardige kerel zullen herinneringen die voor iedereen klaar stond. Tevens
een man die op een voortreffelijke manier
zo‟n 15 jaar lang de diensten van de
museummedewerkers indeelde, de sleutels
beheerde en verspreidde en afspraken maakte met bezoekende groepen. Hij had een
baan waarbij je toch maar het hele jaar door
drie keer in de week klaar moest zitten om
de gastdames en –heren van het museum
aan te sturen of te vervangen. Daarnaast
deed Kees zijn zegje in de bestuursvergaderingen, waar hij nooit ontbrak en
paraat was om zijn visies te geven over alles
wat de Kring aanging.
In 2007 openbaarde zich bij Kees een
kwaadaardige ziekte. “Toch eerst nog even
een vakantiereisje naar Portugal en dan gaan
we er tegenaan.” was zijn reactie.
Na de trip naar het favoriete vakantieland
van Kees en zijn vrouw Truus, begon de
strijd tegen de ziekte. Rond de viering van
het gouden huwelijksfeest deze zomer, was
duidelijk dat de ongelijke strijd tegen de
ziekte niet gewonnen kon worden. “Ik ben
dankbaar dat ik dat tóch nog mee heb kunnen maken.” aldus Kees.

als iemand met een zeer brede belangstelling die op een voortreffelijke manier zijn
werk voor onze vereniging en het museum
heeft verricht.
“Goede herinneringen moet je blijven koesteren!” Wij wensen Truus, de kinderen en
kleinkinderen toe, dat zij daarin zullen slagen, om zó het overlijden van Kees tot een
dragelijke herinnering te maken.

Op 14 november 2008 overleed Kees;
73 jaar oud. Wij zullen hem ons herinneren

Piet Daalhuizen.
november 2008.
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7 morgen tussen Kille en IJsselwetering (deel II)
Hoofdstukken uit de geschiedenis van een oud perceel
door Ans van der Linden – Ruggenberg, Hans Jonkers en Ko Peeters.
In Cronyck de Geyn van oktober 2008 is deel I van het artikel “7 morgen tussen Kille en
IJsselwetering” gepubliceerd. Hieronder volgt het deel II. De redactie heeft gemeend om
bij beide delen van het artikel de volledige lijst noten, literatuur en bronnen te moeten
vermelden. Bij het achter elkaar doorlezen van de beide delen wordt daardoor de eenheid
van het verhaal benadrukt en worden mogelijk verkeerde interpretaties voorkomen.
Zoals in het voorafgaande al werd gezegd,
werd ridderhofstede Rijnenburg in 1774
verkocht aan Anne Willem Carel baron
van Nagell. Zes jaar later, in 1780, verkocht deze heer Anne van Nagell ridderhofstad Rijnenburg met de bijbehorende
grond aan zijn broer Jacques baron van
Nagell. Het vermoeden bestaat dat deze
broer zeer gecharmeerd was van de titel
“Ridderhofstad Rijnenburg”, maar verder
geen zin had om zich te bekommeren om
gebouw en landgoederen. Het is namelijk
wel heel opvallend dat deze broer Jacques
in datzelfde jaar 1780 al toestemming
vroeg aan de vroedschap van Utrecht om
het pand te mogen slopen. Alles wijst erop
dat baron Van Nagell in 1774 duidelijk de
intentie had het vervallen kasteel af te
breken en er een moderne boerderij te
bouwen. Dat werd de hofstede Rijnenburg, die tussen 1780 en 1800 voltooid
werd. Dat paste in het streven om de landerijen te exploiteren, aan de noordkant
vanuit Rijnenburg, aan de zuidkant vanuit
de circa 1785 gebouwde boerderij ‟t Veld,
die - gelegen aan de IJsselwetering - precies in het verlengde van het landgoed zou
komen te liggen. Daarvoor moest alles in
één hand worden gehouden. De spilfiguur
zal Cornelis van Kippersluis zijn geweest
(zie hiervoor even verder in dit verhaal.
Red.).Hij wist het landgoed binnen de
familie te houden en uit te breiden.
Overigens mogen we aannemen dat

Rijnenburg in 1780 in een slechte staat
verkeerde. In de verkoopakte wordt namelijk vermeld: “ruïne van Rijnenburg”.
Kort daarna vond de sloop van het gebouw plaats. Koetshuis en poortgebouw
werden niet afgebroken, maar werden
tussen 1780 en 1800 verbouwd tot een
dwarshuisboerderij die de naam kreeg van
de verdwenen ridderhofstad: „Hofstede
Rijnenburg‟. Deze boerderij staat nog
steeds aan de Nedereindseweg.
Van het kasteel zelf is niets meer bewaard
gebleven. De buitengracht verdween als
laatste. Een gedeelte hiervan werd pas in
1957/1958 gedempt door de heer Ben van
Schaik, een broer van de laatste eigenaar
van de 7 morgen, de heer Toon van
Schaik. Het is dus goed mogelijk dat er
onder de lezers vijftigplussers zijn die nog
jeugdherinneringen hebben aan schaatspartijen op de bevroren slotgracht. Op de
plaats van kasteel en slotgracht is nu slechts
weiland te zien. Toch is er nog één detail
dat wijst op een eeuwenoude historie. Ooit
was de buitengracht omsloten door een
singel met laanbeplanting. Waarschijnlijk
is dit de singel die in een leenakte van 1392
wordt genoemd. In dezelfde akte is ook
sprake van een steeg die we kunnen identificeren als de Rijnesteinsesteeg, westelijk
van het huis.10 Een stukje van die singel een vreemd gebogen stuk sloot in de vorm
van een boemerang - is nu nog steeds in het
land zichtbaar.
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Een restant van de singel van kasteel Rijnenburg. Links op de achtergrond
boerderij Rijnenburg.
Foto: Stichting Historische Kring IJsselstein.
Twee weduwen, twee boerderijen
In 1797 verkocht baron van Nagell de bezittingen van Rijnenburg. De kasteelruïne
was al jaren daarvoor gesloopt. De verkoop omvatte:
1. Huisinge en boerewoning met 7 morgen
land in ‟t Veld voor 6800 gulden
2. 35 morgen land op het grondgebied van
Jutphaas voor 10.000 gulden

Van Kippersluys of: Kippersluis (zonder
van). De familie Van Kippersluis bezat
veel land aan de noordelijke kant van de
IJssel en leden van de familie waren pachters van tienden. Er werd ooit een tiendblok naar een sluis genoemd, de oorspronkelijke Keper-sluis, een sluis met een
V-vorm in een IJsselgeul. Dat tiendblok
heette de Kippersluis. De familienaam is
daarvan afgeleid. Bekend is dat in 1580
ene Philip Jansz. van Kippersluis werd
geboren en aan de IJsseldijk woonde. De
twee families werden in 1792 door een
huwelijk met elkaar verbonden.

Om te weten aan wie deze bezittingen
werden verkocht, is enige achtergrondinformatie over de kopers onmisbaar.
Dit is het moment bij uitstek om twee
IJsselsteinse families ten tonele te voeren.
De families Van Kippersluis en Van Schaik
waren invloedrijk en vermogend.

In 1754 trouwde Cornelis van Kippersluis
met Anna van der Wal. Dit echtpaar kreeg
zes kinderen. Dochter Aaltje en zoon Arie
zijn binnen het kader van dit artikel interessant.

De gegevens van de familie Van Schaik
gaan in rechte lijn terug tot 1620, wanneer
melding wordt gemaakt van de geboorte
van Teunis van Schaik. Ook de familie
Van Kippersluis heeft een eeuwenlange
voorgeschiedenis in IJsselstein en directe
omgeving. De familienaam wordt in documenten ook geschreven als

Arie van Kippersluis trouwde in 1785 met
Catharina Benschop. Na hun huwelijk
woonden en werkten ze op boerderij ‟t
Veld. Ze huurden deze hoeve van de heer
van de voormalige ridderhofstad
6

Rijnenburg, baron Van Nagell. De pasgebouwde boerderij maakte deel uit van de
bezittingen van Rijnenburg. Al een jaar
later overleed Arie op de leeftijd van 30
jaar en bleef Catharina kinderloos achter.
Zij zou niet hertrouwen en bleef nog een
aantal jaren in boerderij ‟t Veld wonen.

haar bezit.
Op de plaats van de voorburcht van het
gesloopte Rijnenburg werd een boerderij
gebouwd. Enkele niet afgebroken objecten
(koetshuis en poorthuis) werden in deze
hofstede Rijnenburg geïntegreerd.
Catharina ging op de hofstede wonen die
nu - met de bijbehorende percelen - haar
eigendom was. Zij heeft vervolgens nog
lang geleefd: op de leeftijd van 96 jaar
overleed zij te IJsselstein, in het huis aan
de Benschopperstraat nr. 121.

Dochter Aaltje van Kippersluis trouwde in
1792 met Gerrit van Schaik. Zij woonden
op het Hogeland. Ook Aaltje werd relatief
korte tijd later weduwe, toen haar man
Gerrit op 41-jarige leeftijd in 1800 op het
Ho(o)ge(n)land overleed. Cornelis van
Kippersluis had dus een dochter en een
schoondochter die beiden op vrij jonge
leeftijd weduwe waren geworden.

De verdere lotgevallen van de familie Van
Schaik
Het perceel van 7 morgen in ‟t Veld op
IJsselsteins grondgebied was maar een
klein deel van de geërfde bezittingen van
Aaltje. Op het grondgebied van Jutphaas
was nog veel meer grond haar eigendom
geworden. Op (een detail van) de kaart
van de gemeente Jutphaas, sectie A, genaamd West-Nedereind, zijn genummerde
percelen te zien. In het roze deel staan de
nummers 402 t/m 419. Dit langgerekte
stuk grond, ongeveer 1100 m lang en 230
m breed, was ook in het bezit van Aaltje
gekomen. Het land hoorde tot 1797 tot de
bezittingen van ridderhofstad Rijnenburg.
Het perceel van 7 morgen in ‟t Veld
(inclusief de boerderij ’t Veld), sloot onmiddellijk aan bij de bezittingen op het
grondgebied van Jutphaas.
Bij de percelen met de nummers 407, 409
en 418 is de overgang naar de 7 morgen in
‟t Veld op IJsselsteins grondgebied. De
percelen van Aaltje werden voor verschillende doeleinden gebruikt. Er was een
afwisseling van weiland (bijv. 402 t/m
405), bouwland (bijv. 406) en tuin (bijv.
407 en 408). Zelfs een stukje Bosch ontbrak niet. Dat is het kleine stukje 411a,
precies in het midden gelegen.

We komen nu terug op de bovengenoemde verkoop van de bezittingen van de
voormalige ridderhofstad Rijnenburg.
Alles werd in 1797 verkocht aan Cornelis
van Kippersluis en zijn schoondochter
Catharina, de weduwe van zijn zoon Arie.
Ieder van hen kwam in het bezit van de
helft van het verkochte. Catharina van
Kippersluis-Benschop woonde al enige tijd
op hofstede „t Veld, zij huurde tot 1797 de
woonruimte en bleef daar dus gewoon
wonen, maar na 1797 voor de helft als
eigenares. Boerderij ‟t Veld was toen nog
vrij nieuw.
Catharina verkocht haar helft van boerderij ‟t Veld voor 3400 gulden door aan
haar schoonzus Aaltje van Schaik-van
Kippersluis, dochter van Cornelis, in 1800
weduwe geworden. Aaltje kwam na het
overlijden van haar vader Cornelis
(11 april 1804) in het bezit van de andere
helft van de boerderij. Waarschijnlijk is zij
toen met haar vier kinderen op ‟t Veld
komen wonen. Behalve de bekende 7
morgen kwamen ook andere percelen in
7

Mogelijk was dit een zgn. „pestbosje‟.

onder de gemeente IJsselstein in de polder
het IJsselvelt”.
De waarde werd bepaald op 10.000 gulden. Twee weken later kocht Arie, zoon
van Aaltje, voor dat bedrag boerderij ‟t
Veld met de grond. Hierin zat ook zijn
eigen erfdeel.

Het grondbezit van Catharina van
Kippersluis-Benschop, verkregen uit de
erfenis van haar schoonvader, is op het
kaartje grijs aangegeven. Het gaat om de
hofstede Rijnenburg met de omringende
percelen 386 t/m 401. Deze percelen bestonden gedeeltelijk uit boomgaard (bijv.
392 en 393), bouwland (bijv. 394 t/m 397)
en weiland (bijv. 399, 400 en 401). Catharina bezat nog wel meer land op Jutphaas‟
grondgebied, maar die percelen zijn op dit
kaartje niet te zien. Aaltje van Schaik-van
Kippersluis bleef tot 1834 met haar vier
kinderen op boerderij ‟t Veld wonen. Ook
zij hertrouwde niet. Zowel weduwe Aaltje
van Schaik-van Kippersluis als weduwe
Catharina van Kippersluis-Benschop worden in officiële documenten bouwvrouw
genoemd.
Aaltje‟s jongste kind, Arie, trouwde in
1829 met Judith van Wijk.
Deze zoon Arie wilde graag een eigen
boerderij beginnen. Het jonge echtpaar
had de keus: of de ouderlijke boerderij ‟t
Veld kopen, of de te koop staande boerderij van Spelt aan de Panoven kopen.
De keuze van het stel viel op boerderij ‟t
Veld. Dat werd hen aangeraden door moeder (of grootmoeder), omdat dat gezonder
zou zijn voor de kinderen.
De boerderij aan de Panoven stond nogal
dicht bij de bebouwing van IJsselstein en
dat werd als ongezond beschouwd.
Op 17 juli 1834 werd boerderij ‟t Veld met
het bijbehorende land (onder meer de 7
morgen) getaxeerd door Willem Verwey
en Emmeric van de Ham: “Een hofstede
bestaande in een huis, schuren, twee bergen en een bergschuur met de grond
waarop de getimmerdten staan, met 4
bunders en 86 roeden en 50 ellen. Zoo wei
als boomgaardland staande en gelegen

Moeder Aaltje ging vervolgens bij haar
dochter Anna en schoonzoon Gerbert
(Gijsbertus) Vreeswijk wonen. Zij beheerden in Montfoort een logement. Er bestaat
een prent, in 1750 getekend door P. van
Liende, voorstellende de IJsselpoort en de
sluis van Montfoort. Uiterst rechts naast
de sluis is de woning afgebeeld van
Willem Vreeswijk. Dit pand was een logement waar landmeter Hattinga zou hebben overnacht. Het lijkt ons een voor de
hand liggende gedachte dat het hier hetzelfde huis betreft waarin zo‟n 84 jaar later Aaltje introk bij haar dochter en
schoonzoon.
Op 16 november 1834 ondertekende
Aaltje haar testament, waarin ze een som
van ƒ 1300,- legateerde aan elk van haar
twee zoons en aan haar schoonzoon
Gerbert. Haar dochter Anna was inmiddels overleden. Aaltje van Schaik-van
Kippersluis overleed op 16 april 1850 - op
86-jarige leeftijd - te Montfoort.
Arie en Judith hebben na hun intrek in
boerderij ‟t Veld niet veel gelukkige jaren
gekend. Het was wrang dat - in de boerderij die nota bene uitgekozen was vanwege
de gezonde omgeving - vier van hun kinderen op jonge leeftijd stierven. Tot overmaat van ramp overleed Judith zelf in
1851, op de leeftijd van 42 jaar.
Naast zijn werk op de boerderij was Arie
heel actief in de gemeentepolitiek. Van
1848 tot 1885 was hij gedurende 37 jaar
8

ononderbroken raadslid. Zelfs in het jaar
van zijn overlijden zat hij als 86-jarige nog
in de gemeenteraad. Aan de felle discussies rond de plannen om een nieuwe
rooms-katholieke kerk te bouwen nam hij
- als katholiek - wellicht van harte deel.
Daarnaast was Arie tussen 1858 en 1870
wethouder in IJsselstein. Andere functies
die hij bekleedde waren: lid van de commissie die de gemeenterekening onderzocht en voorzitter van het stembureau in
1873. Bovendien had Arie zitting in de
commissie voor de schutterij in IJsselstein.
Schutters waren tussen circa 1350 en 1907
groepen van burgers die de stad konden
beschermen tegen overvallers en ander
gespuis. De activiteiten van de schutters
stelden in die jaren echter weinig meer
voor. In het jaar 1866 werd er naar schatting door elke IJsselsteinse schutter totaal
nog maar zo‟n 22 uur geoefend, waarbij
het nuttigen van gratis schuttersbier niet
werd geschuwd. Daar kwam nog bij dat in
1898 een algemene dienstplicht werd ingevoerd, waardoor de schutterijen helemaal overbodig werden.
Fabrieken kende IJsselstein tijdens het
leven van deze Arie nog niet. De meubelindustrie kwam pas aan het eind van de
19e eeuw grootschalig van de grond.
Natuurlijk waren er buiten de stad wel de
steenfabrieken. Er was echter vóór de
komst van de meubelfabrieken wel degelijk een stoommachine binnen de
IJsselsteinse stadsgrenzen. Die werd namelijk in 1881 in de korenmolen aangebracht om ook bij windstil weer te kunnen malen.
In de volgende generaties was telkens een
zoon die boer werd op ‟t Veld. Arie, de in
1836 geboren zoon van de hierboven vermelde Arie en Judith, trouwde in 1873 met
Annigje Peek. Zij hebben meegemaakt hoe
in 1876, vlak naast hun land in ‟t Veld,

tijdens zandafgravingen in de bedding van
de Killen, in de boomgaard van Arie Bos
een schip werd gevonden. De toenmalige
Provinciale Utrechtse Courant besteedde
aandacht aan de vondst.
Deze boer Arie van Schaik heeft tijdens de
jaren dat hij boerderij ‟t Veld bewoonde
het silhouet van IJsselstein danig zien veranderen. Vanaf zijn land zag hij aanvankelijk op enkele honderden meters afstand
eigenlijk alleen de oude N.H. Nicolaaskerk
met de toren van Pasqualini, het stadhuis,
de molen en het kasteel boven de woningen uitsteken. In het jaar 1887 werd de
R.K. St.Nicolaaskerk voltooid. De 70 m.
hoge toren van het op 1091 heipalen
staande kerkgebouw zou vanaf dat moment medebepalend zijn voor het aanzicht
van de IJsselstad vanuit de verte. Bij de
inwijding van de nieuwe kerk was er van
de aanwezige kerkmeesters één met een
bekende naam: A. van Kippersluis.
Een jaar later veranderde het gezicht op
IJsselstein opnieuw. Het kasteel werd afgebroken en alleen de traptoren bleef gespaard. Vanaf 1896 en 1897 vormden de
meubelfabrieken van respectievelijk
Schilte en Van Rooyen markante herkenningspunten in de skyline van IJsselstein.
In dezelfde periode - 1897 - kregen Arie
en Annigje ook dichter bij huis te maken
met bouwwerkzaamheden. Hun boerderij,
die op dat moment waarschijnlijk 112 jaar
oud was, onderging een ingrijpende verbouwing. Ingrijpend ook op het gebied
van de vormgeving: er werd gekozen voor
een praktische combinatie van bruikbare
delen van de oorspronkelijke boerderij
met nieuwbouw die daarmee niet echt in
overeenstemming was. Het eindresultaat
was weliswaar solide, maar niet harmonieus genoeg om later voor het predikaat
monument in aanmerking te komen.
In die tijd werden als erfafscheiding nog
9

steeds de zogeheten horden gebruikt: een
hekwerk van horizontaal gevlochten wilgentakken ter bescherming van indringend vee. Na de intrede van gaas en prikkeldraad was deze eeuwenlang gebruikte
erfafscheiding verleden tijd geworden.
Een markant detail in de boerderij van
Van Schaik was het zogenoemde bedelaarsgleufje. In het kozijn van één der ramen van de woonkamer zat onderaan een
kleine schuiflade (zoals bij een loket). Als
een bedelaar of zwerver zich meldde, kon
van binnenuit wat geld gegeven worden,
zonder dat men daadwerkelijk contact
hoefde te hebben met de haveloze landloper.

mannen op zijn land zien rennen. Achter
een bal welteverstaan. Het voetbal van de
(amateur)clubs speelde zich af op
„speelvelden‟ die volgens hedendaagse
normen door elke scheidsrechter onmiddellijk zouden worden afgekeurd. VVIJ
was de in 1926 in IJsselstein opgerichtte
voetbalvereniging, de opvolger van IJVV.
In 1930 vond de club een nieuw terrein
bij Van Schaik in ‟t Veld aan de toenmalige Noord-IJsseldijk, nu de Prins WillemAlexanderdijk geheten.
Oud VVIJ-voorzitter Wim van Doorn
vertelde in Zenderstreeknieuws hoe hij in
zijn actieve voetbalcarrière vaak moest
improviseren. “Soms moest terreinknecht
Kobus van Montfoort eerst naar het als
voetbalveld gebruikte weiland om de koeien weg te jagen! Later hield schrikdraad
het vee gelukkig op afstand. De spelers verzorgden bij toerbeurt het veld: belijnen,
verwijderen van koeienvlaaien en het
strooien van zand in de modderpoelen voor
de doelen. Aan beide zijden van het veld
lag een sloot. De bal kwam om de haverklap in het water. Alleen keiharde hoofden
konden het door het water loodzwaar geworden lederen monster daarna nog koppen.”
Wim van Doorn wist ook te vertellen hoe
de spelers zich na de wedstrijd in de sloot
gingen wassen. Een kantine was er ook: de
houten keet die gebruikt werd als kleedruimte had een klep die dienst deed als
verkooppunt van consumpties. Na afloop
van de wedstrijd kwamen de gemoederen
tot rust (of juist niet) in café De Strik, het
clubhuis van de vereniging.11

Boerderij ‟t Veld hoorde tot de gemeente
IJsselstein, maar in de 19e eeuw werden
op het grondgebied van Jutphaas enkele
opstallen op moestuintjes gebouwd. De
gemeentegrens maakte hier pas vanaf eind
jaren 1970 een kleine hoek, kennelijk om
die opstallen en de boomgaard onder de
gemeente IJsselstein te laten vallen. Nu
behoren er zeven opstallen toe en is de
kleine boomgaard verdwenen.
Een zoon van Arie en Annigje, Cornelis
Joseph, huwde in 1910 met Adriana de
Wit. Deze Cornelis Joseph zag als boer op
‟t Veld hoe IJsselstein zich fors ging uitbreiden. Een voorbode daarvan was in
1907 de aanleg van de IJsselbrug, vlak bij
de IJsselpoort. Gedurende vele jaren zou
deze brug de enige toegangsmogelijkheid
naar IJsselstein vanuit Utrecht zijn. In
1918 verrees het Imminkplein en in 1920
werd - goed zichtbaar vanaf de boerderij de (het!) Julianawijk gebouwd, met 65
royale eengezinswoningen. De uitslaande
brand in de N.H. kerk op 10 augustus 1911
zal ongetwijfeld vanaf ‟t Veld een bizar
schouwspel zijn geweest.
Cornelis van Schaik heeft vaak tientallen

In de periode dat deze Cornelis boerderij ‟t
Veld bewoonde, was er bij hem een
knecht in dienst met de naam Gijs
Bouman. Deze woonde in een oud daggeldershuisje in de uiterwaard, grenzend aan
10

de Kille, waarschijnlijk de woning die ooit
aan de familie De Cruyff had toebehoord.
Deze man was verplicht om op zondag het
hek van de boerderij te openen en te sluiten, als de familie Van Schaik met de koets
naar de kerk ging. Zo konden de boer en
zijn gezin comfortabel in de koets blijven
zitten.
Cornelis Joseph van Schaik en Adriana de
Wit kregen 10 kinderen.. Eén van de zonen was Wijnand. (geboren in 1915). Deze
Wijnand van Schaik trouwde met Annie
van Kippersluis. Hij stond in IJsselstein
bekend als een sympathiek, sociaal bewogen man. Naast zijn baan als directeur van
de plaatselijke Rabo-bank bekleedde hij
diverse functies op maatschappelijk terrein. Bij de Historische Kring blijft Wijnand in dankbare herinnering als de altijd
opgewekte en bijzonder kundige penningmeester van de stichting. Hij overleed een jaar voor zijn vrouw Annie - op 28
augustus 1992.

Ben vestigde zich met zijn bedrijf aan de
Nedereindseweg. Toon bleef samen met
Arie op boerderij ‟t Veld wonen en was
eigenaar van onder meer de kavel van de 7
morgen, inmiddels kadastraal bekend als
nr. 345 en 346.
Op het meest zuidelijke deel - nr. 345 - bestond de grond uit zeer zware rivierklei.
Daar konden, wat de fruitteelt betreft, alleen perenbomen gedijen. In het middenstuk van het perceel was de grondsoort veel
losser van structuur. Het hield in dat deel
nr. 346 geschikt was voor appelbomen.
Het koren werd in de jonge jaren van
Toon van Schaik nog met de hand gemaaid. Daarbij gebruikte men een zich(t),
een soort kleine zeis met een steel van
ongeveer 60 cm lengte. In de ene hand
had men een pikhaak, die om het graan
werd geslagen en daaronder sloeg men de
zicht. Gedurende enkele meters werd er
zo gemaaid, daarna rolden de maaiers met
de pikhaak het koren terug tot een zogeheten garf (een korenschoof). De garf
werd met halmen bijeengebonden.
Boerderij ‟t Veld beschikte vóór 1950 nog
niet over waterleiding. Er was wel een
pomp, maar het water daarvan was vanwege de wat bruinige kleur niet geschikt
om er beddengoed en kleding mee te wassen. Daarom werden bij knecht Gijs
Bouman kuipen water gehaald: zijn huis
was namelijk wel aangesloten op de waterleiding. De waterleidingmaatschappij
wilde boerderij ‟t Veld wel aansluiten op
het waternet, maar alleen op voorwaarde
dat de bewoners zelf de geul zouden graven voor de buizen. Toon van Schaik
heeft toen in 1950 zelf de honderden meters lange en 90 cm diepe geul gegraven
om de boerderij aan stromend water te
helpen. Toon was op dat moment juist
teruggekeerd uit Nederlands-Indië, waar
hij van mei 1947 tot februari 1950 actief

Drie andere broers, Arie, Ben en Toon
volgden de voetsporen van hun vader. In
1947 was er sprake van een reorganisatie
binnen het bedrijf. Arie ging zich vanaf
dat moment met de veehouderij bezighouden. Hij stond in de omgeving bekend als
een bijzonder hartelijke man. Vanuit de
boerderij verkocht hij melk en eieren. De
klantvriendelijkheid van Arie en zijn gezin was zo groot, dat er niet aan sluitingstijden gedaan werd, alleen de zondag was
heilig.
De broers Ben en Toon gingen beiden verder in de fruitteelt. Het zat in diverse opzichten niet altijd mee. Op een gegeven
moment moesten de boomgaarden helemaal opnieuw worden ingeplant. Er werd
zelfs 1 ha beplant met fruitbomen die via
een veiling uit Houten afkomstig waren.
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was geweest in het 4-4 Regiment Stoottroepen, 2e Divisie (Palmboom). Wat de
aansluiting op het elektriciteitsnet betreft,
was ook enige zelfwerkzaamheid geboden:
de zware houten palen, waaraan de draden werden bevestigd, moesten door Toon
eigenhandig worden geplaatst.

die alle ruimte hadden om naar hartelust
rond te scharrelen. Het nadeel was echter
dat het pluimvee gevoelig was voor de
luizen die in groten getale in het rieten
dak huisden.
Op het erf van boerderij ‟t Veld ligt een
steen waarop het wapen van IJsselstein is
afgebeeld met het jaartal 1695. Gezien de
aanwezigheid van het IJsselsteinse stadswapen zal het wellicht gaan om een
grenssteen of een gedeelte van een grenspaal. De heer Toon van Schaik wist te vertellen dat deze steen ooit was gemetseld in
een vroegere toegangsbrug naar de boerderij. De toegangsbrug zal een oude brug
zijn geweest over de sloot langs de
IJsseldijk die naar de pachthoeve van
De Cruyff leidde. Er liep vanaf de stad
over de Hogewaard een pad naar deze
brug. Als de steen inderdaad in die oude
brug werd ingemetseld - misschien als
grenssteen - dateert de brug dus na 1695,
misschien rond 1738.

De broers Toon en Arie van Schaik besloten in 1957 een dubbel woonhuis te laten
bouwen tegen de bestaande bebouwing
aan. Die bestaande bebouwing was, vanaf
de oprijlaan gezien, rechts de voormalige
boerderij (in oorsprong uit circa 1785), die
in 1957 als schuur voor het fruitbedrijf
van Toon bestemd was en links de veestal
van broer Arie, daterend van ongeveer
1928. Tot aan zijn overlijden - in 2006 heeft Arie in huis nr. 9 aan de Ruimtevaartbaan gewoond. Toon bewoonde het
buurhuis, nr. 11.
Behalve de fruitteelt hield Toon van Schaik
zich, met veel genoegen, ook bezig met de
verzorging van jong vee: pinken en vaarzen. En op de grote zolder van de boerderij werden door hem kippen gehouden,

Van veel oudere datum is een - nog geheel
intacte - vaas van aardewerk die op de
kavel van de familie Van Schaik tijdens
drainagewerkzaamheden tevoorschijn
kwam. De vaas of kruik is door deskundigen van ROB onderzocht. Het blijkt een
product te zijn uit de Romeinse tijd, vermoedelijk vervaardigd in de vierde eeuw
na Chr. Het is gissen naar de manier waarop het stuk aardewerk in de bodem van de
7 morgen is terecht gekomen. Tijdens
archeologische onderzoeken in 1996 en
1998 aan weerszijden van de Lage Dijk (en
ten oosten en ten westen ervan) werden
door middel van grondboringen goed
geconserveerde sporen vastgesteld van een
nederzetting die op grond van het vondstmateriaal in de Romeinse tijd werd gedateerd.12
De IJsseltak door de Killen was in de

De oude grenssteen uit 1695 is nog op het
erf terug te vinden.
Foto: Stichting Historische Kring IJsselstein
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percelen met de nummers 345 en 346. En
dit stukje grond, de 7 morgen van eeuwen
geleden, had toen nog exact dezelfde vorm
en oppervlakte als bij de verkoop die 344
jaar daarvoor plaatsvond!
De eerste boom werd op 10 april 1969 uit
de boomgaard gehaald. Ruim twee maanden later, op 18 juni 1969, werd de eerste
paal geslagen voor de woonwijk IJsselveld.
De kavels op het grondgebied van
Jutphaas (later Nieuwegein en nog later
Utrecht) zijn nog steeds onbebouwd, maar
een deel is ook voorgoed onbegaanbaar.
Ter plekke bleek de bodem namelijk een
gigantische zandvoorraad te bevatten, die
werd afgegraven voor onder meer de
zandlichamen onder de A2. Het afgegraven deel is nu gevuld met water. Het had
als de zogeheten Put van Weber aanvankelijk nog een kwalijke reputatie, maar als
recreatieterrein de Nedereindse Plas heeft
het gebied inmiddels een goede naam verworven.
De kavel van de 7 morgen is nu al weer 38
jaar bedekt met woningen, straten, plantsoenen en parkeerplaatsen. We treffen er
nu bijvoorbeeld aan: Omroepplein,
Monitorplein, Radioplein, Cameraplein,
Hitteschild, Basishof, Tourmalijnpad en
delen van de Ruimtevaartbaan en de
Televisiebaan.

De gevonden Romeinse kruik.
Foto: Stichting Historische Kring IJsselstein.
Romeinse tijd zeker actief. Romeinen voeren van het castellum bij de Meern, over
het kanaal langs de latere Meerndijk en
via de IJssel naar de Lek en verder.
We hebben in de voorgaande tekst gezien
dat de oudst bekende verkoop van het perceel van 7 morgen van het jaar 1626 dateert. Tientallen keren is de kavel daarna in
andere handen terecht gekomen. In 1969
vond de allerlaatste verkoop plaats van het
stukje grond dat we zo langzamerhand
enigszins hebben leren kennen. Omdat
Toon van Schaik geen directe buren had
in de omgeving, vernam hij pas vrij laat
dat eigenaren van omringende percelen
hun land inmiddels aan de gemeente
IJsselstein hadden verkocht ten behoeve
van de aanleg van de nieuwbouwwijk
IJsselveld. Vrij snel daarna - eind jaren ‟60
van de vorige eeuw - bereikte Toon van
Schaik met de gemeente overeenstemming
over de verkoop van het grootste deel van
zijn bezittingen op IJsselsteins‟ en
Jutphaas‟ grondgebied, zodat er gestart
kon worden met de voorbereidingen van
de bouw. Naast diverse andere percelen
verkocht Antoon in 1969 en 1970 ook de

Toch werd ook de woonwijk IJsselveld
niet gebouwd voor de eeuwigheid. In
Zenderstreeknieuws van 20 februari 2008
werd aandacht besteed aan de op handen
zijnde renovatie van IJsselveld-Oost. De
plannen voor vernieuwing zijn al jaren
onderwerp van gesprek binnen de gemeente, de IJsselsteinse Woningbouwvereniging en de bewoners. Er is een zogenoemde verwachtingenkaart gemaakt, een
plattegrond van de wijk met gekleurde flat13

gebouwen, waarop direct zichtbaar is wat
de bestemming is: sloop, koop of huur.
Wethouder Overkamp heeft de herstructurering van IJsselveld in haar portefeuille.
Ze benadrukt dat de wijk niet alleen fysiek
vernieuwd moet worden, maar dat daarnaast het streven is om de leefbaarheid te
verbeteren. De vernieuwing geschiedt in
drie fasen en eindigt in 2025. Ook de bebouwing op de „kavel van de 7 morgen‟ zal
eraan moeten geloven. De flatwoningen
aan Radioplein, Camera- en Monitorplein
worden gerenoveerd. De flats aan het
Omroepplein zullen worden gesloopt en
vervangen door nieuwbouwwoningen.13

ridderhofstede Rijnenburg‟, door G.H.P. de
Waard, alsmede: „Rijnenburg‟, door Elisabeth
de Ligt en Ben Olde Meierink in het
Utrechts Kastelenboek.
10. Zie: ‘Rijnenburg’, in ‘kastelen en hofsteden
in Utrecht‟, door E. de Ligt en
B. Olde Meierink, Utrecht, 1995.
11. Citaten uit: Zenderstreeknieuws,
(waarschijnlijk) november 2007
(dagtekening onbekend).
12. Vergelijk: Doede Kok, ‘Archeologische
Kroniek, provincie Utrecht 1998-1999,
Utrecht, 2000
13. Naar: Zenderstreeknieuws van 20 februari
2008.

Noten
1. Veel achtergrondinformatie is ons verstrekt
door de heer A.M.Fafianie. Hij was zo vriendelijk het manuscript te voorzien van tal van
waardevolle kanttekeningen.
2. Het ooggetuigenverslag, met een vertaling in
modern Nederlands, is onder meer gepubliceerd door Arjan van Nimwegen
(Bucheliuspers) en A.M.Fafianie in HKIJperiodiek nr. 43.
3. Citaten zijn afkomstig van ‘Op ontdekkingstocht door Krimpenerwaard en
Lopikerwaard‟, pag. 259 en 260.
4. Deze en volgende gegevens zijn gebaseerd op
het zogeheten archief Doesburg.
5. Het originele charter is in bezit van de familie De Wilde te Bavel. Toenmalig gemeentearchivaris, dhr. H.Luten, bevestigde in 1992
dat het de Klinckhoef in IJsselstein betrof.
6. Zie ook: P.A.Henderikx, ‘De benedendelta
van Rijn en Maas‟, Hilversum 1987,
pag. 58-60.
7. Het kaartje van het perceel van 7 morgen in
de Clinckhoef is samengesteld door
A.M.Fafianie.
8. Zie: ‘De geschiedenis van het huis of de
ridderhofstede Rijnenburg‟, door G.H.P. de
Waard
9. Zie: ‘De geschiedenis van het huis of de
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Veel dank zijn we verschuldigd aan de familie
Van Schaik, drs. A.M. Fafianie, de heer
B. Rietveld, de heer W. van der Wetering
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Kring Nieuwegein. Hun welwillende medewerking was voor ons van grote betekenis.
Hedendaagse foto‟s: J.G. van der Linden.

In 2009 meer uit de regio!
door Piet Daalhuizen

Bij deze eerste Cronyck de Geyn van 2009 treft u nog al wat bijlagen aan. Één daarvan is de programmakaart waarop activiteiten voor leden en donateurs en ‘toevallige’
deelnemers zijn vermeld. Meer dan voorheen heeft de Werkgroep Publicaties activiteiten uitgestippeld in- en over de regio. We hopen, dat u onze mening deelt, en vindt
dat deze opzet er geslaagd uitziet. Op de kaart vindt u ook informatie over de themaexposities in ons museum.
Om de dagtrip voor 2009 te organiseren, zijn
enkele „trips‟ gemaakt door leden van de
werkgroep. Kampen en Naarden zijn bekeken, om uiteindelijk aan te landen in
Zaltbommel. Dichtbij, rijk aan monumenten
en met een bijzondere historie. In het
“Stadskasteel Zaltbommel”, bij u wellicht
ook bekend als “Maarten van Rossumhuis”,
zal een stuk Gelderse en Bommelse historie
herleven. Ook is daar de eerste en enige permanente tentoonstelling in Nederland te zien
over leven en werk van de tekenares Fiep
Westendorp. U weet wel: die van o.a. Jip en
Janneke en Pluk van de Petteflet.
En als het mooie weer onze „gastheer‟ is,
kunnen we een prachtige wandeling maken,
als u tenminste goed ter been bent.

We geven u de gelegenheid om in De Bron
weer kennis te nemen van enkele lezingen
„Uit de regio‟, zoals aan het begin van dit
artikeltje is geschreven. Het nationaal bekende kastelenlint van Langbroek, kreeg in het
verleden naar het westen een „vervolg‟ via
vele kastelen in Houten en Jutphaas, om vervolgens langs de Kromme Rijn de tocht te
vervolgen. Wat er lag tussen Utrecht en
Harmelen komt Hugo van Essen van de
Historische Vereniging Vleuten-De MeernHaarzuilens ons vertellen.
Tenslotte wordt door onze werkgroep gesleuteld aan een geheel nieuwe dia-serie
waarbij een virtuele wandeling wordt gemaakt door Nieuwegein met oude ansichten,
ter plekke bezien met de digitale camera van
heden!

Deze keer hebben we het niet willen laten bij
één excursie naar een bezienswaardigheid in
de eigen omgeving.
Wat denkt u van twee stadswandelingen:
één door Wijk bij Duurstede en één door
Oudewater? Natuurlijk is gezocht naar goede
gidsen en ook daarin denken we geslaagd te
zijn. Lekker wandelen en dan ergens neerstrijken voor een kop koffie of op eigen
houtje verder kijken in een kasteel of museum.

Met dit programma hopen we u veel
gezellige uren plezier te kunnen bieden.
En natuurlijk met de diverse exposities in
ons museum en het grote lentefeest van het
Natuurkwartier (= Museum Warsenhoeck,
wipwatermolen Oudegein, Milieu Educatie
Centrum en Kinderboerderij) valt er weer
heel wat beleven.
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Jutphaas…….. zoals het was
door Joop Terpstra

Het zag er in 1981 echt uit als een „rommeltje‟ bij de reparatiescheepswerf van de Firma
Vermeulen aan de Bongenaar. Rechts op de foto is op de helling een woonark te zien. Dat
soort schepen lag hoofdzakelijk op het werfje om aan de onderzijde te worden gereinigd
van algen, schelpen en andere rommel. Vermeulen verrichtte vooral dergelijk werk en stond
dan ook niet bekend als een „schoon‟ bedrijf.
Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code DJ1875.

Op deze foto uit 1908 is de scheepstimmerwerf van De Groot afgebeeld die, ten zuiden van
de Scheepswerf en Machinefabriek “De Liesbosch” in het oude Jutphaas was gelegen. Bij
het graven van het Amsterdam-Rijnkanaal in 1936 bleek de werf in het geprojecteerde kanaalvak te liggen, zodat ze moest verdwijnen. De plaats van het werfje is vanouds bekend
onder de naam “De Citadel”. De Citadel was de gerechtsplaats van de stad Utrecht. Het
martelen en executeren van misdadigers wilde de stad niet binnen haar stadsmuren!
Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code ANS0031.
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Vreeswijk…….. zoals het was

In 1930 is deze foto gemaakt van personeel van de Firma Gebroeders Van Zutphen. De
scheepswerf was toen gevestigd rond het historische huis De Wiers. In 1926 had de werf
een voor die tijd moderne elektrische dwarshelling gebouwd. De mensen op de foto torsen
een zwaar beschadigde scheepsschroef, wellicht afkomstig van een schip dat voor reparatie
op de helling lag. Op de achtergrond het huis De Wiers.
Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code DV0684.

Dit is een heel bekende foto uit 1903 met een afbeelding van de scheepswerf van de gebroeders Buitenweg, gelegen aan de Helling. De opname is gemaakt vanaf de Dorpsstraat
ter hoogte van de Kleine Brug, die momenteel halsstarrig Kippenbruggetje wordt genoemd.
De scheepshelling in de kom van Vreeswijk werd aan het begin van de 20 e eeuw veel te
klein voor de snel groeiende onderneming. Daarom verhuisde zij naar een plaats noordelijk
van het dorp, het zogenaamde „Oude Gat‟. Nu is daar de Nieuwegeinse Museumwerf gevestigd.
Collectie Historische Kring Nieuwwegein; inv. code ANS1270.
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Voor u gelezen in ‘Jutphaas in het nieuws 1956 – 1959’.
(tweede en laatste vervolg)
door Cees Brugman
Inleiding
In Cronyck de Geyn nummer 3 en 4, resp. van juli en oktober 2008, heeft u kunnen
lezen dat het dit jaar (2009) al weer vijftig geleden is dat het FOM (of zoals de naam nu
luidt: FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen) zich in Jutphaas heeft gevestigd.
Tot besluit van deze reeks volgen hierna nog een aantal ‘FOM-artikelen’, opgediept uit
de jaargang 1959 van het toenmalige dagblad ‘Het Centrum’. Ook deze zijn overgenomen uit het door J. Schut uitgegeven boekje
mr. J.M.L.Th. Cals het laboratorium van de
Stichting Fundamenteel Onderzoek der
Materie op het voormalige landgoed
Rijnhuizen te Jutphaas officieel openen. Hij
zal dan tevens met deze daad een brok historie van een van de Jutphase kastelen afsluiten.
Misschien dat nog een enkele oude Jutphase
inwoner zich kan herinneren dat op 9 juli
1884 de heer Jan Jacob de Geer van
Rijnhuizen als laatste afstammeling van het
geslacht De Geer van Rijnhuizen ten grave
werd gedragen. Velen zullen zich in ieder
geval nog zijn dochter Ada Mathilda herinneren, die vanaf 1902, toen haar echtgenoot
overleed, tientallen jaren op het kasteel leefde als douairière Ada Mathilda baronesse
Van Hardenbroek van Lockhorst, geboren
baronesse De Geer van Rijnhuizen. Inderdaad is Rijnhuizen nauw verweven met de
geschiedenis van het oude Jutphaas en het is
aan het geslacht Van Jutphaas te danken dat
in de 13e eeuw de nieuwe hofstad, bekend
onder de naam „Huis Jutfaes‟ of „Huis te
Rhijn‟ werd gesticht.
Het wapen was een gouden veld met vier
rode balken, zijnde het wapen van het geslacht Van Rijn. Het geslacht Van Jutphaas
heeft het landgoed niet lang in bezit gehad;
want zeker is dat in het midden van de 14e
eeuw de Van Rijn‟s op het kasteel huisden.
Niet lang daarna werd Rijnhuizen in de as
gelegd. Het was Joost Lalaing, stadhouder
van keizer Maximiliaan, die op
St. Victorsdag (10 oktober 1481) met een
bende van 4.000 man Jutphaas en omgeving
van vijanden meende te moeten zuiveren,
wat gepaard ging met het in brand steken

Zo staat in de krant van 10 juli 1959 een
groot artikel over de woningsituatie in
Jutphaas. Hieruit is het volgende overgenomen:
Thans is de situatie in Jutphaas zo dat er een
woningtekort is van 440. Er is de Stichting
F.O.M. gevestigd, een Laboratorium voor
Kernfysisch onderzoek dat, als het klaar is,
een bezetting heeft van honderd man, maar
dat, als de subsidie van Euratom wordt verkregen, 500 werknemers van hoog gehalte
zal tellen. Daarbij komen de werknemers
van de Ballast Mij in Jutphaas. Op ‟t nieuwe industrieterrein zullen vooral betonindustrie en scheepswerven komen. Het terrein
ligt namelijk tussen twee belangrijke waterwegen.
Er zijn verder niet veel meer feiten nodig
om aan te tonen dat Jutphaas onder leiding
van haar al even voortvarende burgemeester
zal uitgroeien tot een plaats van betekenis in
de grote plaatsengemeenschap “Randstad
Holland”.
Na een aantal berichten o.a. over met goed
gevolg afgelegde examens en over een viswedstrijd voor jongens en meisjes in de
IJssel in Jutphaas, verschijnt in de krant
van 13 november 1959 weer een volgend
bericht betreffende het FOM. Dit bericht
bevat heel veel geschiedenis het „huis‟ betreffende.
Minister J. Cals opent laboratorium in
Jutphaas.
JUTPHAAS. – Maandag 16 november zal
de minister van O.K. en W. ,
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van praktisch alle kastelen in Jutphaas,
waaronder Rijnhuizen. Adriaen van Rijn
bouwde waarschijnlijk het huis weer op en
laat het op 17 november 1493 na aan zijn
zoon Dirk, die evenals zijn vader het huis in
1528 in vlammen zag opgaan, nu vernield
door de Utrechtse Bisschop die moest optrekken tegen die van ‟t Oversticht en de
Geldersen.
In 1536 kreeg Rijnhuizen het recht de titel
„ridderhofstad‟ te voeren. Na de beide branden is het huis waarschijnlijk slechts ten
dele herbouwd. We zien althans dat
Reinoud van Tuyll van Serooskerken, die in
1628 kasteelheer was, het huis tot de grond
toe liet afbreken, waarna er in 1640 een
nieuw kasteel verrees, volgens de eisen van
die tijd gebouwd en zoals het er heden ten
dage nog staat. Op 5 juni 1564 werd het
huis met al zijn rechten verkocht aan
Jhr Louis de Geer, Heer van Finspong,
Ringstaholm enz.. Hij was kolonel in het
Zweedse leger en lid van het Zweedse ridderhuis. Als afstammeling van een oud
adellijk Zweeds geslacht vestigde hij zich in
de zeventiende eeuw te Utrecht en werd
stamvader van de bekende adellijke familie
De Geer van Rijnhuizen; van Oudegein en
van Jutphaas. Tijdens zijn bestuur in 1672
werd het huis door de Fransen bezet en had
het sierlijk ingerichte kasteel weer jammerlijk te lijden. De Franse bezetting kende
weinig onderscheid tussen woonvertrek en
paardenstal. Na hun vertrek liet Louis de
Geer alles weer herstellen, zodat het huis
aanmerkelijk verfraaid weer voor de dag
kwam. Louis de Geer stierf in 1701 op het
kasteel Finspong in Zweden. Vele nakomelingen van Louis hebben daarna de naam
van De Geer op Rijnhuizen hoog gehouden.
Op 24 november 1731 werd met Rijnhuizen
beleend Jan Jacob de Geer. Hij werd door
de aankoop tevens bezitter van Oudegein,
nu nog in bezit van mr. L.E. de Geer van
Oudegein, en van Wijnesteyn, waarvan nu
alleen de grachten nog over zijn.
En dit is dan de troost voor hen die, toen
bekend werd dat Rijnhuizen verkocht zou
worden, hun spijt daarover betuigden. Het
kasteel blijft in het Overeind in praktisch
geheel zijn oude glorie prijken. De nieuwe

bezitters (het FOM. - Red.) hebben kosten
noch moeiten gespaard om het uit 1640 daterende gebouw in al zijn statige deftigheid
in de schilderachtige omgeving achter het
hoge geboomte te bewaren. Een omgeving
met een prachtig stuk natuur, geheel in
overeenstemming met het werk dat de
F.O.M. er in de toekomst gaat verrichten.
Naast berichten over drie door de Rijkspolitie van Jutphaas opgepakte Utrechtse
stropers en een keukenbrand bij dokter
Willemsen aan de Dorpsstraat, verschijnt
op 17 november 1959 opnieuw een artikel
over het FOM in de krant; nu betreft het een
verslag van de opening van het instituut
door minister Cals.
MISTER CALS OPENT INSTITUUT
VAN DE F.O.M. TE JUTPHAAS.
INTER-NATIONAAL OVERLEG NODIG.
JUTPHAAS. -- Op het voormalige landgoed Rijnhuizen te Jutphaas heeft gistermiddag de minister van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen, mr. J.M.L.Th. Cals, het
Instituut voor Plasma Fysica van de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie
(F.O.M.) geopend. Deze gebeurtenis bestond in het in gebruik nemen van de
bestaande gebouwen (kasteel en koetshuizen) en het symbolisch leggen van de
fundamenten voor het nieuwe laboratorium
van het instituut. De opening werd o.a. bijgewoond door de burgemeester van
Jutphaas, Th. baron De Smeth van Deurne.
Tijdens een bijeenkomst in de vroegere
bibliotheek van “Rijnhuizen” wees de
minister erop, dat er nog veel fundamenteel
onderzoek zal moeten worden verricht,
voordat energie door fusie van atoomkernen
aan de gemeenschap dienstbaar zal kunnen
worden gemaakt.
In dit verband legde de bewindsman de nadruk op de wenselijkheid van internationaal
overleg bij dit onderzoek. In de internationale studiegroep voor kernfusie is ook
Nederland vertegenwoordigd. Ons land
heeft, aldus de minister, een taak gekregen
die aansluit op het terrein waarop het in het
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verleden reeds zijn sporen heeft verdiend.
Ook in Euratom-verband zal Nederland zijn
verplichtingen ten aanzien van het fusieonderzoek moeten kunnen nakomen.
Minister Cals hoopte, dat “Rijnhuizen” de
naam krijgt van een instelling, die een voorbeeld is van internationale samenwerking.
De voorzitter van de Raad van Bestuur van
de Stichting F.O.M., prof. dr. C.J. Gorter,
herinnerde aan het onlangs uitgebrachte
rapport van de commissie-Casimir. In dit
rapport wordt o.a. de ontstellende achterstand in plaatsruimte voor het wetenschappelijk onderzoek aan de kaak gesteld.
Dit, gepaard met de teruggang van het
Nederlands Natuurwetenschappelijk onderzoek ten opzichte van het internationaal
niveau gedurende de laatste 40 jaar, gaf
prof. Gorter reden om te wijzen op de gevaren die hier voor ons land dreigen. Als een
van de oorzaken van het feit, dat er de laatste jaren maar weinig nieuwe ideeën uit ons
land zijn gekomen, zag de spreker het
Nederlandse volkskarakter, dat zich niet
leent voor fanatiek speurwerk. De snelle
ontwikkelingen van de nieuwe wetenschappen past niet bij ons levensritme, zei hij.
De directeur van het instituut, dr. C.M.
Baams, wilde zich noch optimistisch, noch
pessimistisch uitlaten over de praktische
toepassing van de kernfusie-energie. Het is
zelfs nog niet zeker of er inderdaad energie

op deze manier kan worden gewonnen, zei
hij.
Dr. Braams was er wel van overtuigd, dat
het onderzoek veel zal bijdragen aan de
wetenschap van de astrofysica. De reacties,
die op “Rijnhuizen” in het klein worden
teweeg gebracht, voltrekken zich op gigantische schaal in de sterren.
Na de samenkomst op het kasteel werd op
een opengekapt stuk terrein in het park van
“Rijnhuizen” door minister Cals de eerste
paal in de grond geheid voor het nieuw te
bouwen laboratorium.
Bij het onderzoek op “Rijnhuizen” zal men
voorlopig gebruik maken van grote elektrische energiebronnen; een accubatterij, die
een stroom van 4.000 Ampère bij 10.000
Volt kan leveren; een condensatorbatterij
met een capaciteit van enkele miljoenen
Ampère bij 10.000 Volt gedurende een fractie van een seconde, en een generator voor
hoogfrequentievermogen van 10 Kilowatt.
In het nieuwe laboratorium komt een
experimenteerhal van 12x24x6 meter, voorzien van een hijskraan voor 5 ton, die bestemd is voor zware proefopstellingen.
Op het ogenblik werken op “Rijnhuizen”
ongeveer dertig mensen. Over twee jaar zal
de bezetting uit ongeveer honderd man bestaan.
Dit is het laatste wat aan berichtgeving over
het FOM in dagblad
„Het Centrum‟ van
1959 was te vinden.

Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code ANS0127.
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Voor uw herinnering…..
Lentefeest Natuurkwartier
Zondag, 24 mei a.s., wordt dit feest gevierd in het Natuurkwartier, dus rond ons museum,
de kinderboerderij, de wipwatermolen en het MEC. De activiteiten staan in het teken van
de lente en zijn leuk voor jong en oud.
Zuidelijk Afrika
Tot en met 28 juni a.s. kunt u nog een kijkje nemen bij de expositie “Zuidelijk Afrika”.
Kunst op schaal
Op 5 juli a.s. gaat de expositie “Kunst op schaal “ van start. Deze tentoonstelling loopt tot
en met 30 september 2009.
CD-Rom 30 jaar Cronyck
Deze CD-Rom met daarop dertig jaargangen van de Cronyck, is voor Euro 35,-- te koop
in het museum.
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Museum Warsenhoeck vernieuwt:
eigentijdse presentatie van de historie
Onder deze titel heeft Piet Daalhuizen een
bijdrage geschreven waarin hij vertelt
over het hoe en waarom van de herschikking in het museum. De gedachte
hierachter is onder meer dat hierdoor een
meer logische opbouw in de presentatie
van de Nieuwegeinse historie ontstaat.
Inmiddels is door van leden van de
Maandagmorgen groep, de Programmagroep Exposities en de groep Archeologie
en Bronnenonderzoek, de afgelopen
maanden heel hard gewerkt om hieraan
vorm te geven. En al zal de komende tijd
nog het nodige werk moeten gebeuren,
het resultaat is nu al verbluffend. Kom
eens een kijkje nemen.

Jutphaas’. Dat verhaal willen we u niet
onthouden. Kijk ook eens goed naar de
daarbij afgedrukte nota die de IJsselsteinse
brandweer indiende bij de gemeente
Jutphaas, deze is tot op de halve cent
nauwkeurig.
Verder is een theorie ontwikkeld over de
gelijkenis tussen een ontwerptekening die
architect Tepe heeft gemaakt. Was die van
de Nicolaaskerk in Jutphaas of voor de
Martinuskerk in Doornenburg?
Tijdens de Jaarvergadering van donderdag
19 maart j.l. is, als opvolger van de heer
Wil Brok, de heer Peter Stennekes
benoemd als de nieuwe secretaris van
onze Kring. Op de binnenkant van de
achterkaft van deze Cronyck vindt u zijn
verdere gegevens.

In de gebruikelijke rubriek ‘……zoals het
was’ zijn ditmaal ‘sluizen’ het onderwerp.
Naast twee oude foto’s, zijn er ook twee
zeer recente foto’s van huidige situaties
geplaatst, deze zijn gemaakt door onze
huisfotograaf Peter Stennekes

En tot slot: uw redactie heeft vanaf nu een
nieuw e-mail-adres:
pr@museumwarsenhoeck.nl.

Voor de rubriek ‘Voor u gelezen in …..’
diepte ons lid Piet van der Straten uit zijn
privé-verzameling een krantenbericht op
over de ‘Groote uitslaande brand te

De Redactie

GRATIS ABONNEMENT OP DE NIEUWSBRIEF?
De Historische Kring Nieuwegein gaat per email een NIEUWSBRIEF uitbrengen, waarin
evenementen en tentoonstellingen worden aangekondigd. Ook zal de Nieuwsbrief informatie
gaan geven over nieuwe items op de website en ander verenigingsnieuws.
ABONNEREN? Stuur een email naar pr@museumwarsenhoeck.nl met vermelding
“Nieuwsbrief”.
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Theorieën over een tekening van Alfred Tepe (1840-1920)
door Piet Daalhuizen, i.s.m. Jozef Reintjes en Cees Brugman.
Inleiding
Het Rijksmuseum Catharijneconvent verwierf in 1995 een tekening van een kerk van de
hand van de architect Alfred Tepe. Verondersteld wordt, dat de afgebeelde kerk de
Jutphase St. Nicolaaskerk te Nieuwegein is. Wie de tekening nader bekijkt, kan over het
afgebeelde gebouwde meerdere theorieën hebben. Wij zijn er niet uitgekomen welke
kerk omstreeks 1873 (de tekening is niet gedateerd) door Alfred Tepe is geschetst. Onze
bevindingen geven we hierna weer.
St. Bernulphusgilde. Dit gilde, bestaande
uit een groep katholieke geestelijken,
kunstenaars en architecten, streefde naar
een heropleving van nationale tradities en
vakmanschap in religieuze kunst en
architectuur. Met name werden invloeden
van middeleeuwse inheemse stijlen
aangemoedigd, evenals het gebruik van
inheemse materialen als baksteen. In het
meeste werk van Tepe heeft deze
ideologie een beslissende rol gespeeld.

Alfred Tepe
Wilhelm Victor Alfred Tepe (Amsterdam,
24 november 1840 – Düsseldorf, 23
november 1920) was een Nederlands
architect.
Na P.J.H. Cuypers is hij de belangrijkste
architect van de neogotiek in Nederland.
Naar zijn ontwerp zijn vele kerken
gebouwd, met name in het toenmalige
gebied van het aartsbisdom Utrecht.
Tepe werd geboren te Amsterdam als zoon
van een Duitse textielhandelaar. Van 1861
tot 1864 studeerde hij architectuur aan de
Bauakademie in Berlijn, waar hij echter
ontevreden was over de sterk op het
Classicisme gerichte opleiding. In zijn
vrije tijd bestudeerde hij het werk van
E.E. Viollet-le-Duc, de Franse expert op
het gebied van de gotische architectuur.
Van 1865 tot 1867 werkte Tepe voor
Vincenz Statz, een van de voornaamste
architecten van de neogotiek in Duitsland,
in Keulen. Hier werd hij betrokken bij de
restauratie en afbouw van de Dom aldaar.

Tussen 1871 en 1905 bouwde Tepe
ongeveer zeventig kerken, uitgevoerd in
baksteen met weinig gebruik van
natuursteen, met de Nederrijnse gotiek uit
de 15e en 16e eeuw als voorbeeld. Het
interieur werd in veel gevallen verzorgd
door andere zich aan het St.
Bernulphusgilde conformerende
kunstenaars, waarvan beeldhouwer en
schilder Friedrich Wilhelm Mengelberg
de belangrijkste was. Tot ongeveer 1882
had Tepe vrijwel een monopolie op het
ontwerpen van nieuwe katholieke kerken
in het kerngebied van het aartsbisdom
Utrecht. Pas na de dood van aartsbisschop
Schaepman kregen ook andere architecten
een kans. Naast kerkgebouwen ontwierp
Tepe vele andere gebouwen die vaak wel
op de een of andere manier verbonden
waren met de katholieke kerk, zoals

In 1867 ging Tepe terug naar Amsterdam,
waar hij voor korte tijd werkzaam was bij
een zekere architect Ouderterp. Daarna
verhuisde hij in 1872 naar Utrecht, waar
hij een van de voornaamste
beschermelingen zou worden van het
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De tekening die Alfred Tepe omstreeks 1872 maakte.
(Collectie Rijksmuseum Catharijneconvent, Utrecht)

kloosters, scholen en weeshuizen. Een
belangrijk voorbeeld hiervan is het
Sint-Hiëronymus wees- en bejaardenhuis,
gelegen aan de Utrechtse Maliesingel 77,
uit 1875-1877.

van de kerk schetst Tepe een rivier in een
wat heuvelachtig landschap. Links van het
kerkgebouw ontwaart men de contouren
van een bouwwerk of een ruïne daarvan.
Hierna vergelijken we twee kerken van
Tepe met de tekening: de St. Martinuskerk
van Doornenburg (thans gemeente
Lingewaard in Gelderland), vergroot in
1873-1874; en de St. Nicolaaskerk van
Jutphaas (thans gemeente Nieuwegein),
gebouwd in 1874-1875. Beide kerken
hebben overigens een speciale “band” met
elkaar: De Jutphase (bouw)pastoor G.W.
van Heukelum is geboren in
Doornenburg.
De St. Martinuskerk van Doornenburg
Alfred Tepe ontwierp rond 1873 de
plannen voor vergroting van de bestaande
St. Martinuskerk, die in 1874

Vanaf ongeveer 1900 bouwde Tepe ook
enkele kerken in Duitsland. In 1905, toen
opdrachten in Nederland uitbleven,
verhuisde hij naar Düsseldorf waar hij in
1920 overleed, een dag voor zijn 80e
verjaardag.
De tekening
De tekening, veel meer eigenlijk een
schets, toont een karakteristieke Tepekerk in neogotische stijl. Vanuit het
noord-oosten heeft men zicht op de
gehele noordgevel met de toren. Rechts
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De St. Martinuskerk te Doornenburg in 1937, gezien vanuit het noord-oosten.
(Collectie Historische Kring Doornenburg)

De St. Nicolaaskerk van Jutphaas in 1950, gezien vanuit het noord-oosten.
(Collectie Historische Kring Nieuwegein)
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daadwerkelijk werd
uitgevoerd. Wie de tekening
van Tepe vergelijkt met foto’s
van de in 1944 tijdens een
bombardement vernielde kerk,
kan veel overeenkomsten
waarnemen:
•
De kerktoren is in vorm
precies hetzelfde;
•
De consecratieklok in
het midden van de kerk,
de zogenaamde viering,
staat op de foto en op de
tekening;
•
Het torenuurwerk zit op
foto en tekening op
dezelfde plaats, evenals
de galmgaten.
Ook zijn er overeenkomsten
wat het landschap betreft:
•
De door Tepe geschetste
contouren van een
gebouw of een ruïne
zouden kunnen behoren
bij het kasteel
De St. Martinuskerk te Doornenburg in 1937
Doornenburg. Dat was
(Collectie Historische Kring Doornenburg)
immers omstreeks 1870 in
ernstige staat van verval.
verbinding met het dak van de
•
Het rivierlandschap en de heuvels
kerk, terwijl op de foto’s sprake is
daarachter passen in het landschap
van een tweetal daken, die los zijn
rond Doornenburg. Dat staat
van het dak van het middenschip
overigens niet op de foto, omdat
van de kerk;
het kerkgebouw te midden van de
•
De noorder kruisbeuk heeft op de
dorpskern is gefotografeerd.
foto een ronde vorm en op de
tekening een rechthoekig model;
Met betrekking tot een aantal delen van
•
Op de tekening staat een
het gebouw zijn niet of nauwelijks
traptorentje tegen de gevel van de
vergelijkingen te vinden tussen de
kruisbeuk en dat is op de foto’s niet
tekening en de foto’s:
aanwezig.
•
De aanbouw aan de westzijde van
•
Op de foto’s lopen de ramen van de
de doopkapel staat geheel anders op
kruisbeuk door tot ongeveer 2
de tekening;
meter van de grond en is sprake
•
De noorder kruisbeuk heeft op de
van meerdere smalle vensters,
tekening één doorlopende
terwijl op de tekening sprake is van
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De St. Nicolaaskerk van Jutphaas omstreeks 1920.
(Collectie Historische Kring Nieuwegein).

•

één groot venster, dat bij circa 3,5
meter boven de grond ophoudt.
Aan de toren is links, dus aan de
zuidzijde, op de foto een aanbouw
te zien van vermoedelijk een
traptorentje, dat is op de tekening
niet aanwezig.

ongeveer rond de thans bekende
Schoolstraat. Anders gezegd tussen de
woonhuizen Herenstraat 48 en
Herenstraat 52.
In verband met gezondheidsproblemen
vertrok pastoor van der Grind naar een
kleinere parochie (Benschop). Op 16
maart 1873 werd als (bouw)pastoor G.W.
van Heukelum benoemd. In zijn opdracht
ontwierp Alfred Tepe een kerkgebouw in
neogotische stijl.
Toen echter begin 1874 de aanbesteding
zou plaatsvinden, kwam een veel mooier
stuk grond beschikbaar, dat behoorde tot
het landgoed Zwanenburg. Tepe paste het
bouwplan op onderdelen aan en met een
vertraging van ongeveer één maand vond
alsnog de aanbesteding plaats. Daar, thans
Utrechtsestraatweg 6-8, is vervolgens de
nieuwe St. Nicolaaskerk gebouwd.

De St. Nicolaaskerk van Jutphaas
Voordat de Nicolaaskerk in 1875 in
gebruik werd genomen, werd al vanaf
1688 gekerkt in de schuurkerk op het
Overeind (nu: de Malapertweg). Dit
kerkje was voor de groeiende R.K.
gemeenschap inmiddels te klein
geworden. Voor de bouw van een nieuwe
kerk in Jutphaas werd door het
kerkbestuur, onder voorzitterschap van
pastoor C.H. van der Grind, in 1870 een
stuk grond aangekocht. Het bouwperceel
was gelegen in de dorpskern van Jutphaas
aan de Dorpsstraat en behoorde bij de
hofstede Nieuwenstein. Met de huidige
situatie vergeleken, ligt het bouwterrein

De overeenkomsten tussen de tekening
en de gerealiseerde St. Nicolaaskerk zijn:
•
De toren is op tekening en foto’s en
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in werkelijkheid, overal hetzelfde;
De vorm van de noorder kruisbeuk
op de tekening komt overeen met
de werkelijkheid;
De uitbouw voor de plaatsing van
het gezinsaltaar, op de tekening
midden links van de kruisbeuk,
komt overeen met de
werkelijkheid;
Links tegen de kruisbeuk staat een
traptorentje. Dat is ook de
werkelijkheid; daarin is de
wenteltrap gerealiseerd die naar de
koorzolder en het orgel voert.

Conclusie en theorieën
Onze gevolgtrekking is dat niet met
zekerheid is te zeggen welk kerkgebouw
op de tekening van Alfred Tepe is
aangegeven. Zowel met betrekking tot
Jutphaas als ten aanzien van Doornenburg,
zijn er grote verschillen tussen de
tekening en de werkelijke of historische
situatie. Met betrekking tot Jutphaas geldt
dat óók voor de situatie als het bouwplan
zou zijn gerealiseerd aan de Dorpsstraat,
zoals eerst de bedoeling was. In dat laatste
geval zou slechts de constatering ten
aanzien van de kloostergang vervallen.

Bij deze kerk zijn met betrekking tot de
volgende punten geen overeenkomsten
tussen tekening en werkelijkheid:
•
Het torenuurwerk is in
werkelijkheid lager aangebracht
dan op de schets is aangegeven;
•
De hoogte van het grote venster in
de kruisbeuk is in werkelijkheid
kleiner dan op de tekening is
aangegeven;
•
Onder het grote venster zitten in
werkelijkheid twee zeer kleine
vensters, deze staan niet op de
tekening;
•
De kloostergang tussen –
oorspronkelijk - huize Zwanenburg
en de kerk ontbreekt op de
tekening;
•
Het landschap rond Jutphaas is op
geen enkele wijze te vergelijken
met de geschetste contouren van
een gebouw en het - vanuit de
noord-oosthoek geschetste –
heuvelachtige landschap met een
rivier.

De theorieën die de mogelijkheden
aangeven zijn:
•
Tepe maakte omstreeks 1873 een
tekening, die als een soort
praatprent diende voor de
uiteindelijke bouwplannen voor de
kerk in Doornenburg.
•
Of de bouwmeester maakte een jaar
later zo’n schets voor het bouwen
van de Jutphase St. Nicolaaskerk.
•
Of hij schetste een andere kerk van
de ruim zeventig die hij in
Nederland bouwde.

•

•

•

Wellicht zullen we het nooit echt weten!

Literatuur:
J.G. Böcker/A.E. Rientjes, Het Kerspel
Jutfaas”, 1906 en 1947.
H.J.A.M. Schaepman, “De St. Nicolaaskerk
van Jutfaas”, 1906.
http://nl.wikipedia.org

Met dank aan:
Chris van Asperen/Historische Kring

Doornenburg.
Caspar Staal/Senior Conservator
Rijksmuseum Catharijneconvent.
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Museum Warsenhoeck vernieuwt:
eigentijdse presentatie van de historie.
Inleiding
In de zomer van 2007 zijn de eerste stappen gezet in de totale vernieuwing van de presentatie in het museum. Door de bijdragen van diverse sponsors konden alle vitrines worden
vervangen en kreeg het museum een meer transparante uitstraling. Toen dat eenmaal zijn
beslag had gekregen is in de Expositiegroep een discussie op gang gekomen om de presentatie méér eigentijds te maken en met name voor scholen een helderder beeld van de historie van Nieuwegein te geven door een meer logische opbouw en presentatie. Vanuit het
Erfgoedhuis Utrecht en het museum De Heksenwaag uit Oudewater is geadviseerd en in
januari van dit jaar gaf het bestuur het ‘groene licht’ voor de herinrichting.
Het project wordt financieel ondersteund door de Rabobank Utrecht e.o.
Uitgangspunten
Vanaf de oprichting van het museum in
1988 is de historie van onze woongemeente gepresenteerd vanuit de gedachte om de
geschiedenis van de dorpen Jutphaas en
Vreeswijk en de stad Geyn als afzonderlijke eenheden te presenteren. Het was toen

echter wordt ook in het onderwijs uitgegaan van de stad Nieuwegein als een eenheid. Daarbij past het om, met het behoud
van de specifieke eigenheden van elke
woonkern, te komen tot een presentatie
van de ‘groei’ vanuit de prehistorie tot het
heden. Een dergelijke presentatie leent

een bewuste keuze omdat immers heel
veel activiteiten binnen Nieuwegein als
uitgangspunt nog de afzonderlijke woonkernen als basis gebruikten. Steeds meer

zich niet meer alleen voor het tonen van
voorwerpen en afbeeldingen in vitrines.
Moderne middelen behoren te worden
ingezet om ook interactief bezig te kun29

nen zijn met de historie.
Concretisering van de plannen
Basisgedachte voor concretisering van de
plannen is het ‘bouwen’ van een tijdsbalk
vanuit de zuid-oostvleugel van het

van materialen uit de historie allemaal
nieuwe teksten moeten worden vervaardigd. Bovendien worden op diverse plaatsen in het museum beeldschermen, digitale fotolijsten en draadroosters opgesteld

museum die via de west- en noordzijde
doorloopt naar de eerste etage. In het eerste stuk wordt op de tijdsbalk de prehistorie aangegeven met in de omgeving daarvan in vitrines archeologische materialen
en replica’s van bouwwerken en gereedschappen uit die tijd. Vervolgens doorloopt de presentatie de vele eeuwen waarvan iets te vertellen en te tonen valt uit de
historie van Jutphaas, Vreeswijk en Geyn.
De vitrines en veel replica’s hebben inmiddels een plaats gekregen in de nieuwe
opzet. De Werkgroep Archeologie heeft in
overleg met de Expositiegroep een plan
opgesteld voor de ‘bouw’ van de tijdsbalk
en die werkgroep is druk in de weer om in
een ‘vloeiend’ geheel de historie van Nieuwegein te presenteren. Het is een enorme
klus, die niet in enkele maanden kan worden geklaard, omdat naast het exposeren

voor ondersteunende presentaties bij de
exposities.
Er ligt een begroting van ruim €
15.000,00. Het grootste deel van het benodigde geld zal de Historische Kring Nieuwegein zelf opbrengen, maar ook zijn verzoeken om ondersteuning voorgelegd aan
enkele ondernemingen.
Naast de presentaties is het ook de bedoeling om programma’s te maken waarmee
bezoekers aan het museum interactief via
computers, een beamer en meerdere
beeldschermen nadere informatie over de
historie kunnen vergaren en mogelijk in
spelvorm met de historie bezig kunnen
gaan. Uiteindelijk wil het bestuur eind
2010 alles perfect in orde hebben.
Tijdens de werkzaamheden blijft het
museum geopend; stap voor stap wordt
alles aangepakt. Nu reeds kan worden ge30

dan 3.300 bezoekers worden geteld. Het
streven is er op gericht om in de komende
jaren een groei te realiseren tot ongeveer
7.500. Dat moet mede gerealiseerd kunnen
worden door de samenwerking van het
Museum Warsenhoeck met de Kinderboerderij, het Milieu Educatie Centrum en
de Wipwatermolen Oudegein in het Natuurkwartier. Er zijn al enkele gecombineerde activiteiten, maar gestreefd wordt
naar een beheersvorm van de vier instellingen voor het gebied, waarbij een exploitatiegroep een breed programma van
activiteiten gaat aanbieden. Met name
scholen voor basis- en voortgezet onderwijs moeten kunnen profiteren van een
gevarieerd aanbod van mogelijkheden op
de gebieden van historie, natuur en landschapscultuur. Een dergelijke opzet maakt
het mogelijk om een dagprogramma te
presenteren voor de verschillende vakgebieden, zodat scholen niet voor één enkel
lesuur de tocht naar het gebied behoeven
te maken.

steld, dat de vernieuwde presentaties ook
voor onderwijsprojecten bijzonder waardevol zijn.
Daarbij………
Door de nieuwe vormen van de presentatie ontstaat in het centrale deel van de begane grond een -wat je zou kunnen noemen ‘activiteiten-plateau’. Daar kunnen
groepen worden ontvangen en/of groepsactiviteiten plaatsvinden.
De openingstijden van het museum zijn
verruimd; het museum is nu elke woensdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag geopend. Bovendien hebben jongeren tot 13 jaar gratis toegang. En er is
een museumwinkel geopend. Daarin is tot
nu toe een beperkt aanbod van
(historische) artikelen en boeken te vinden, maar gezocht wordt naar mogelijkheden om meer passende producten te kunnen aanbieden.
Het doel
Tot 2007 trok het museum gemiddeld enkele duizenden bezoekers per jaar. In 2008
konden door alle vernieuwingen al meer
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Jutphaas…….. zoals het was
door Joop Terpstra
Foto:
Collectie Historische
Kring Nieuwegein,
inv. code AFT0043

De Doorslagsluis is gebouwd in 1654 omdat de verschillende waterstanden in de Vaartserijn en de Doorslag/Hollandse IJssel tot wateroverlast zouden kunnen leiden. De sluis
heeft dienst gedaan tot in de zeventiger jaren van de vorige eeuw en wordt thans nog in
stand gehouden om bij watersnood de waterstanden in de beide kanalen te kunnen scheiden. Links de stelling-oliemolen van Verloop, die in 1947 is gesloopt. Vaag is op de achtergrond de wipwatermolen nog te zien.
Foto:
Collectie Historische
Kring Nieuwegein,
Opname:
Peter Stennekes

Bij de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal in de dertiger jaren van de vorige eeuw, was
het noodzakelijk om sluizen te bouwen waar het nieuwe kanaal de oude Vaartserijn
kruiste. Nabij het Huis de Geer in Jutphaas kwam de Zuidersluis en aan de noordzijde, aan
de Utrechtse kant, de Noordersluis. Deze foto is genomen omstreeks 1939, toen de sluis
pas gereed was gekomen.
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Vreeswijk…….. zoals het was
Foto:
Collectie Historische
Kring Nieuwegein,
inv. code ANS1141

Een fraaie afbeelding uit 1912 van Vreeswijks’ kleinste schutsluis, de “Rijkshulpschutsluis” van het Frederiksoord. De sluis is in deze vorm gebouwd in 1817 toen de
“Oudesluis” defect was geraakt en een tijdelijke vaarweg naar de Lek moest worden gerealiseerd. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw is de open verbinding met de Lek vervangen door een duiker.
Foto:
Collectie Historische
Kring Nieuwegein,
Opname:
Peter Stennekes

Bij de aanleg van het Lekkanaal in de dertiger jaren van de vorige eeuw, moesten extra
‘kunstwerken’ worden gerealiseerd om de Nieuwe Hollandse Waterlinie functioneel te
kunnen houden. Zo kwam op de oostelijke oever een dijk langs het kanaal. Ook de
Schalkwijkse Wetering mocht niet vrij uitlopen op het kanaal omdat het geïnundeerde
land achter de dijk droog zou komen te staan. Daarom werd een sluis gebouwd tussen de
Wetering en het Lekkanaal.
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Voor u gelezen in “Het Centrum” en de
“Utrechtsche Courant” van 2 juni 1914.
door Piet Daalhuizen
Inleiding
De brandweer van Jutphaas blonk in de 19e en de 20e eeuw niet uit door geweldige prestaties
bij de brandbestrijding, maar wel door jammerlijk falen als gevolg van sterk verouderde blusmiddelen.
In de pers wordt de brandweer dan ook regelmatig bespottelijk gemaakt. In het boek
‘Jutphaas … verleden tijd’ lezen we daarover
in bijdragen van J.W.H. Feirabend,
A. Pijpker en J. Schut op bladzijde 51, dat de
‘Utrechtsche Courant’ op 30 juli 1904 berichtte: “Gistermiddag is de boerderij van K.,

brand van zondag, 31 mei 1914 de kranten
eens op en ontdekte persberichten over de
enorme brand bij de Olie- en Lijnkoekenfabriek.

onder deze gemeente, langs de Vaartsche
Rijn gelegen, door vuur vernield. .. De niet
direct nieuwerwetsch ingerichte brandspuit
van Jutphaas arriveerde…… toen het geheele zaakje uitgebrand was…. JAMMER!!!”

Groote uitslaande brand te Jutphaas.

Het Centrum, Dinsdag, 2 juni 1914:

Zondagmorgen 7.45 kwam aan het Centraal Bureau van het Brandweezen te Utrecht een expres, per rijwiel namens het gemeentebestuur
van Jutphaas hulp vragen tot het blussen van
een hevige brand in de olieslagerij van de firma
Cockuyt te Jutphaas.
Met toestemming van de Burgemeester van
Utrecht reed onmiddellijk de grootste automobielspuit met persooneel uit. Spoedig
daarop gevolgd door de stoomspuit nummer 1. Het bleek bij aankomst op het terrein,
aldaar dat de brand te circa 6 uur des morgens
was ontstaan en dat het fabrieks-gebouw waarin
de persen enz. zijn geplaatst, geheel was uitgebrand, evenals het kantoorgebouw en een
bijgebouw, terwijl voorts drie tanken met olie
gevuld in lichtelaaie stonden.
De Handbrandspuit van Jutphaas vermocht
tegen deze vuurzee niets; de te hulp geroepen stoombrandspuit van de gemeente
IJsselstein deed uitnemende dienst door het
maken van een scheiding tussen de brandende en niet brandende gebouwen. Met vereende krachten gelukte het bij aankomst van
het materiaal uit Utrecht de brand te be-

In 1914 wordt bij de verslaggeving over de
brand bij de Olie- en Lijnkoekenfabriek
Cockuyt & Co. aan De Doorslag kleinerend
over de “Jutphaassche brandspuitjes”
gesproken.
Een nog sprekender voorbeeld treffen we
aan in de “Utrechtsche Courant van 14 augustus 1920”: “De Brandspuiten – De ge-

meente Jutphaas bezit drie brandspuiten, die
samen, o lezer, schrik niet, 220 jaar oud zijn!
Spuit I: Van het jaar 1870, is gestationeerd
op het Dorp en kan, wanneer men flink
pompt, juist de dakgoot bereiken van café
“De Zwaan”.
Spuit II: Is van het jaar 1840, staat in het
Nedereind en brengt het niet zoover als
spuit no. I.
Spuit III: Is geplaatst aan de Liesbosch en
….. is zeer geschikt om de glazen schoon te
spuiten.
Ons lid Piet van der Straten sloeg over de
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fabriek en zijn inhoud tegen
brandschade verzekerd,

Uit IJsselstein vermeldt
men ons nog:
Onze vrijwillige brandweer
is eersten Pinksterdag uit
geweest voor den grooten
brand aan de oliefabriek
der Firma Cockuyt en
ZN, te Jutphaas. De vroege boodschap op zondagmorgen vond onze
brandweermannen reeds
Een afbeelding van de in 1914 moderne Zeister brandspuit. Zo’n zelf- vaardig.
de model gebruikte de IJsselsteinse brandweer.
Geen minuut verliep;
Collectie Historische Kring Nieuwegein, inv. code DJ1433b
de stoomspuit staat al
klaar, twee heeten (= vurig) paarden zijn al voor
perken tot het gedeelte dat reeds verbrand
den kazerne gedraafd; de machinisten zijn te langwas.
zaam voor het ongeduld van de manschappen,
De automobielspuit kon te circa 1 uur des midmaar haast zonder overleg doet kwaad aan het
dags terugkeren, terwijl de stoombrandspuit
corps.
nummer 1 des avond te 6 uur te Utrecht terug
't Is klaar, de paarden voelen de meester die ze
was. Het Utrechtse blusschings-materiaal heeft
houdt. Als een goed begin het halve werk is
met 4 stralen gewerkt.
dan komt de helft van de eer die het corps
Alhoewel door de hevige stralende warmte
behaalde den heer H. van Rooijen toe.
reeds een balk van het groote pakhuis, tot in den
top met zaad gevuld,
was in brand geraakt,
gelukte het toch, dit
pakhuis met inhoud
geheel te behouden
evenals de zeer groote
reser-voirs, die boordenvol met olie waren gevuld. De gevaarlijke topgevel van
het fabrieksgebouw,
die geheel uit het lood
hing heeft de brandweer van Utrecht
doen vallen,
teneinde gevaar te
voorkomen. Naar wij Met een handspuitje van dit model moest de Jutphase brandweer het in
vernemen, is de geheele 1914 doen.
Collectie Historische Kring Nieuwegein, inv. Code DJ1439.
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't Is een roffel in de stille straten, als hij de
machine met gehelmde mannen de
IJsselpoort uit laat vliegen, hij draalt
bij geen bochten, hij rust bij geen bruggen, de mannen op de machine zijn veilig, al
hooren zij de schuimende paarden hijgen.
Zij hebben het breede vuur onder de donkere vlammen en langzame rookstapels in
’t oog. De opperbrandmeester de heer B.H.
Schilte heeft de plaats voor de opstelling
van "de jongens" al uitgepland. Wat zijn ze
vurig, want de Utrechtse brandweer, ook
ontboden, is er nog niet! De machine
heeft stoom op; met angst ziet de menigte, hoe men met wonderbaarlijke
rijkunst van de heer van Rooijen de
stoomspuit door het nauwe tuinhek, voor
een doode hand-wagen (De ‘doode hand-

om zich ter herhalen, toen dit buitengewoon stuk van rij-kunst volbracht was.
Twintig minuten voor Utrecht gaf IJsselstein
water, tot vijf uur in den middag, zonder oponthoud.
Aan IJsselsteins vrijwillige brandweercorps
komt de eer toe, bij dezen brand, geweldig
om de grootte en om het groot gevaar voor
uitbreiding, het geheele pakhuis en de grootste olietank behouden te hebben. Onverdeeld
is de lof van de autoriteiten voor ons kranig
corps dat onder de leiding van zijn opperbrandmeester en verdere chefs weer blijk heeft
gegeven van prima in elkaar zetten.

De Utrechtsche Courant schrijft nog:
Jutphaas, dat door deze brand uit zijn
zoete Pinksterruste werd opgeschrikt,
profiteerde echter den geheelen dag, ook
gisteren en heden nog, van het bezoek van
tallooze vreemdelingen, vooral
Utrechtenaren. De autobus-directie liet
op den eersten Pinksterdag extra ritten van
de Westerkade af maken. Ook de tram en
1 bootje deden goede zaken.

wagen’ is eigenlijk een brancard op twee
fietswielen en om het lijk af te dekken
was daaroverheen een half-ronde kap
gespannen – red.).alleen geschikt, over
het gras en struiken langs het vuur neerzet; het hoera van de menigte verstomt

Een afrekening, die namens de IJsselsteinse brandweer werd gestuurd aan de gemeente
Jutphaas, vermeldt het volgende:

Specificatie van de kosten wegens de door de brandweer der gemeente IJsselstein verleende hulp bij den op 31 mei 1914 in de gemeente Jutphaas gewoed hebbenden brand:
20 brandweerlieden 10 uur à fl. 0,30 per uur
1 machinist
Verbruikte steenkolen en anderen brandstoffen
Machine-olie enzovoort
Poetsen stoomspuit
Slangen persen, schrobben en bijzonder om
oppoetsen materiaal
Vervoer stoomspuit
Voor slijtage aan de stoomspuit en de slangen
welken bij de brand zijn gebruikt
Totaal
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fl.
“
“
“
“

60,00
11,00
4,40
4,00
14,12 ½

“
“

16,16
15,60

“
25,______________
fl.
150,28 ½
==============

Veldonderzoek in het plangebied Nieuwegein/Blokhoeve
Door Eveline de Jong
Inleiding
In opdracht van de gemeente Nieuwegein heeft van maart t/m begin april 2008 door
ACVU-HBS (=Archeologisch Centrum Vrije Universiteit - Hendrik Brunsting Stichting)
te Amsterdam een inventariserend veldonderzoek plaatsgevonden door middel van het
graven van proefsleuven op de locatie van een nieuw te ontwikkelen woonwijk in de wijk
Blokhoeve. Een dergelijk onderzoek is erop gericht om de archeologische waarden in een
gebied in kaart te brengen. De Historische Kring heeft een exemplaar van dit rapport
ontvangen en dit artikel geeft een verkorte weergave van de bevindingen.
Wat ging eraan vooraf?
de volgende waarderingen gehanteerd:
zeer hoog, hoog, middelhoog en laag.
Een zeer hoge archeologische waarde is te
verwachten op de Blokse stroomgordel
ten zuiden, ten zuidwesten en ten
zuidoosten van het plangebied Blokhoeve.
Een lage waarde krijgt het noordelijke
gedeelte, dat bovendien al voor een deel is
bebouwd.
Bij de bouw van het Nieuwegeins Business
Center in 2000 zijn de mogelijke resten
van een grafveld uit de Romeinse tijd
aangetroffen, dat wellicht bij de
nederzetting heeft behoord. Dit is
uitsluitend gebaseerd op een waarneming
tijdens de bouw door leden van de
werkgroep Archeologie van onze Kring,
waarbij houtskool en verbrand
botmateriaal is aangetroffen. Dit is niet
verder onderzocht.
Ten westen van het plangebied is in de
periode van 1976 tot 1982 door de
Archeologische Werkgroep Zuidwest
Utrecht een erf met een inheemsRomeinse boerderij opgegraven.

Van 1982 tot 1989 heeft de Historische
Kring Nieuwegein in de wijk Blokhoeve
archeologisch onderzoek uitgevoerd ter
hoogte van de vroegere atletiekbaan (deze
was gelegen nabij het huidige Partycentrum Green Village, voorheen Benson
Lodge, eerder nog boerderij ’t Blok),
waarbij sporen van een inheemsRomeinse nederzetting zijn gevonden,
daterend rond het midden van de
1ste eeuw n.Chr.. Deze sporen bestaan uit
veel vondsten; hieruit zijn echter geen
nederzettings-plattegronden af te leiden.
In 2000 heeft RAAP (Regionaal
Archeologisch Archiveringsproject) een
karterend booronderzoek en oppervlaktekartering uitgevoerd. Hierbij is de
zuidelijke sloot van de omgrachting van
het archeo-logische monument Blokhoeve
aan-geboord, evenals de inheemsRomeinse vindplaats.
In 2003 heeft het ADC (Archeologisch
Diensten Centrum) een archeologische
begeleiding uitgevoerd bij de aanleg van
een leidingtracé ten oosten van het
archeologische monument. Ook hier zijn
sporen uit de Romeinse tijd aangetroffen.
In 2007 is door BAAC (Onderzoeks- en
adviesbureau voor Bouwhistorie,
Archeologie, Architectuur- en
Cultuurhistorie), naast een bureauonderzoek, ook een veldonderzoek door
middel van boringen gedaan. Hierbij zijn

Het huidige onderzoek
Zoals in de aanhef aangegeven, heeft het
onderzoek plaatsgevonden van maart t/m
begin april 2008. Door de aanwezigheid
van ondermeer een singel, een weg en een
bouwterrein met daarop keten en opslag,
konden helaas niet alle proefsleuven
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Kaart van het puttenplan van de opgravingen in Blokhoeve.

Aardewerk

worden aangelegd. Er is toch nog een
totaal van 11.368 m2 gedocumenteerd. Dit
archeologisch onderzoek heeft de
volgende resultaten opgeleverd:

Er zijn 1062 stuks aardewerk gevonden,
deze behoren hoofdzakelijk toe aan
handgevormde onversierde potten. Voor
het overige zijn het scherven van Romeins
aardewerk zoals dat ook in onze collectie
in het Historisch Museum Warsenhoeck
te zien is. Het betreft onderdelen van
wrijfschalen, amforen, Terra Sigillata,
dolium (= voorraadpot), etc..

Sporen
Op basis van de sporen wordt
geconcludeerd dat, zoals bij eerder
onderzoek door de Historische Kring
Nieuwegein al was vastgesteld, er
inderdaad een Romeinse vindplaats is. Er
is o.a. een zespalige spieker (= graanopslagplaats) gevonden en tevens een rij
paalkuilen mogelijk behorend tot een
huisplattegrond.

Metaal
In totaal zijn 26 metalen voorwerpen
gevonden. Hiervan dateren 23 stuks uit de
Romeinse tijd: het betreft onder meer 6
bronzen fibulae (= mantelspelden), 2
bronzen munten, een bronzen ring, loden/
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informatie kan opleveren, niet in de
laatste plaats voor de lokale Nieuwegeinse
geschiedenis. Het rapport eindigt met de
conclusie dat de resultaten van het
onderzoek van de Historische Kring
Nieuwegein bij een vervolgonderzoek
kunnen worden opgenomen in een groter
overzicht van de vindplaats.
Het is dan ook te hopen dat de gemeente
Nieuwegein besluit tot behoud van de
vindplaats. Dit kan zijn ‘behoud in situ’,
waarbij de archeologische resten worden
ingepast in de planontwikkeling; of
‘behoud ex situ’ , hierbij kan de vindplaats
niet behouden worden en zullen de resten
opgegraven moeten worden. Indien dit
laatste het geval is, is het te hopen dat de
data die bij een dergelijk onderzoek
vrijkomen worden ontsloten, en daardoor
toegankelijk gemaakt voor een breder
publiek, zodat in de toekomst binnen de
gemeente Nieuwegein meer draagkracht
ontstaat voor het nog schaarse
archeologische cultureel erfgoed binnen
de gemeente.

ijzeren fragmenten en een bronzen
eindknop van een zwaardschede. Deze
eindknop, te dateren tussen 5 v.Chr. en 40
n.Chr., wordt als opmerkelijk vroeg
vermeldt. Een bovendien gevonden grote
ijzeren bijl dateert uit de Late
Middeleeuwen.

Zoöarcheologie
Het dierlijk bot is afkomstig uit de sporen
van de Romeinse tijd. De gevonden
fragmenten behoren toe aan rund, paard,
schaap, geit, varken, hond en edelhert.
Goed zichtbaar zijn sporen van slacht en
vraat. Er zijn geen resten van vogels en
vissen aangetroffen.

Archeobotanie
Er zijn drie monsters genomen boven de
waterspiegel. Het betreft verkoolde zaden
en veel resten van houtskool. De zaden
behoren toe aan gerst, tarwe en mogelijk
haver. Tevens is er een onverkoolde
braampit gevonden. Hiervan is niet
duidelijk hoe oud deze is.

Conclusie

Literatuur:
Schurmans, M., 2008: Inventariserend

In het westelijke deel van het plangebied
is een vindplaats aangetroffen, die te
dateren is in de vroeg- en middenRomeinse tijd, met mogelijk al een start in
de Late IJzertijd. De zeldzaamheid wordt
als laag bestempeld, omdat er in de
wijdere omgeving goed geconserveerde
nederzettingen uit deze perioden zijn.
Echter deze vindplaats wordt gelukkig als
behoudenswaardig gezien, welke nieuwe

veldonderzoek door middel van
proefsleuven in het plangebied
Nieuwegein-Blokhoeve; Zuidnederlandse
Archeologische Notities nr. 155.
Den Otter, Drs. Y., 2007:
Bureauonderzoek, Inventariserend
veldonderzoek, verkennende fase, Baac
rapport V-07.0024, 2007
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De historische canon van Nieuwegein
Door Piet Daalhuizen
In onze Cronyck is al eerder aandacht geschonken aan de historische canon van Nieuwegein. Naast plaatsing op www.nieuwegein.nl/canon , wordt hij ook wekelijks gepubliceerd
in het huis-aan-huisblad ‘Ons Nieuwegein’.
Er zijn ongeveer 30 suggesties ontvangen.
Die vindt u op: www.nieuwegein.nl/canon.
De suggesties zijn aangedragen door 22
personen. Vooraf was bepaald dat onder
deze inzenders een cadeaubon ter waarde
van € 50,00 zou worden verloot. De trekking hiervoor is verricht tijdens een vergadering eind maart jl., maar de uitslag
kon bij het ter perse gaan van deze
Cronyck nog niet worden meegenomen.
Ze wordt begin april gepubliceerd in de
pers en op de website van de gemeente.

Aan de canon is gewerkt door medewerkers van het gemeentelijk Archief en de
afdeling Communicatie, de Historische
Kring Nieuwegein en de Oudheidskamer
Vreeswijk. Voor onze vereniging werden
de bijdragen verzorgd door Cees Brugman
en Piet Daalhuizen. De Oudheidskamer
was vertegenwoordigd door Ben Remie en
Harry Koppelrath. Ook de gemeentelijk
archivaris Jacques Lemmink schreef diverse bijdragen. Het gehele project werd gecoördineerd door Chris Huiden van de afdeling Communicatie.

Binnenkort kunt u uw stem uitbrengen op
het onderwerp dat volgens u in de canon
moet worden opgenomen. Stemmen kan
via de website www.nieuwegein.nl/canon,
maar ook worden strookjes afgedrukt die

Inwoners van Nieuwegein is gevraagd gebeurtenissen aan te dragen uit de periode
van ná 1 juli 1971 tot heden, die volgens
hen niet mogen ontbreken in deze canon.
kunnen worden ingezonden aan de

Canon-werkgroep.

Stemt u ook??
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Voor uw herinnering…….
Exposities
Op 5 juli jl. is een fraaie expositie geopend onder de titel: Kunst op Schaal. Een prachtige verzameling
bewerkte eieren van veel soorten vogels wordt getoond in ons Museum Warsenhoeck.
Uw bezoekje zeker waard!
Dit jaar bestaat de woningbouwcorporatie Jutphaas Wonen 90 jaar. Ter gelegenheid daarvan
wordt op de Hildes in ons Museum een fototentoonstelling ingericht.
U kunt deze vanaf 2 september a.s. bekijken.
Stadswandeling Oudewater
Bij deze Cronyck ontvangt u een uitnodiging voor een stadswandeling op 12 september a.s. in het
historische Oudewater! Meedoen is heerlijk.
Dia-lezing
Over “De Jutfaseweg rond de Eerste Wereldoorlog” geeft Peter Sprangers van de Historische Kring
Tolsteeg-Hoograven op maandag, 19 oktober a.s. om 20.00 uur, in De Bron een dia-lezing. Voor leden
en hun introducées gratis toegankelijk. Het wordt leuk en mooi.
Nationaal Monumentenweekend
Dit heeft plaats op zaterdag, 12 en zondag, 13 september a.s.
NIET VERGETEN: ER IS IN STAD EN LAND VEEL TE DOEN!
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De Barbara: een rijksmonument op de weg naar restauratie!
Onze Cronyck verhaalt over de historie, maar de redactie probeert wel de mogelijkheden
te benutten om in te haken op de actualiteit. In deze zomerse uitgave komt dat in twee
artikelen tot uitdrukking.
Voor de Vreeswijkse Barbarakerk heeft
het
“Uur-U” geslagen: Bijna alle benodigde
gelden voor een ingrijpende restauratie
van het uit 1910 daterende
rijksmonument zijn binnen. Het streven is
er op gericht om nog in 2009 met de
werkzaamheden te starten. Gerard
Veerkamp neemt ons mee voor een kijkje
in deze kerk en hij is wat dat betreft geen
„vreemde in Jeruzalem‟. Zijn grootvader,
Jan Veerkamp, was tientallen jaren de
„hofleverancier‟ van het siersmeedwerk in
de kerk. Gerard vertelt niet alleen over
deze edelsmid, over de historie van de
kerk en over de kunstwerken, maar
bovendien over de komende restauratie.

Sinds 1911 ligt aan het Hooglandse
Jaagpad het „IJsselsteinse
waterleidingcomplex‟ met daarop de
unieke watertoren. Deze toren is
inmiddels een rijksmonument. Na een
grondruil met IJsselstein ligt het complex
nu op Nieuwegeins grondgebied. Cees
Brugman diepte de ontstaanshistorie van
het complex op.
En ook voor zijn rubriek Voor u gelezen
in, kwam Cees weer met een opmerkelijke
gebeurtenis uit een oude krant.
Toen we in een van onze vorige
Cronycken aankondigden dat een film
over de restauratie van het hoofdgebouw
van ons museum zou worden vertoond,
reageerde Adriaan Hoogendoorn daarop.
Hij had, toen de restauratie pas was
gestart, een unieke vondst gedaan in het
zand onder het woonhuis van de familie
Verweij. Zijn verhaal is opgetekend door
Piet Daalhuizen.

Eveneens actueel is Joop Terpstra in zijn
rubriek Zoals het was. Immers, er wordt
hard gewerkt aan de realisering van de
“tweede editie” van ons stadscentrum.
Zo‟n 25 jaar geleden stonden grote delen
van Cityplaza óók in de steigers!

Wij wensen u veel leesplezier!

De Redactie.
Rectificatie
Op pagina 32 van de Cronyck van april 2009 is onder de foto van de Zuidersluis een foutief onderschrift geplaatst. Door de oplettendheid van Jaap Boersma zijn we daarop geattendeerd.
De foto van de Zuidersluis dateert NIET van 1939; Peter Stennekes fotografeerde de sluis
in de lente van 2009.
Jaap, bedankt voor de attentie.
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Restauratie in aantocht voor bijna honderdjarige kerk in Vreeswijk

Edelsmid Jan Veerkamp „hofleverancier‟ Barbara
Door Gerard Veerkamp
Inleiding
Volgend jaar, om precies te zijn op 14 juli 2010, bestaat de Barbarakerk honderd jaar. De
rooms-katholieke kerk aan de Vreeswijkse Koninginnenlaan is niet alleen qua bouw een
bijzonder pand - het is niet voor niets een rijksmonument - maar het bevat ook
interessante kunstvoorwerpen. Een groot deel daarvan is vervaardigd door de Utrechtse
koperslager en edelsmid Jan Veerkamp (1880-1975). Verscheidene delen van het
neogotisch ogende gebouw is aan vervanging en herstel toe. Als alles meezit, beginnen
eind dit jaar die restauratiewerkzaamheden. Dat geldt niet voor de edelsmeedobjecten van
Jan Veerkamp. Die zien er nog steeds prima uit.
Gerard Veerkamp, kleinzoon van die Utrechtse edelsmid en oud-redacteur van Cronyck
de Geyn, verhuisde tweeënhalf jaar geleden vanuit deze contreien naar Drenthe. Hij
keerde voor een dag terug naar Nieuwegein, liet zich door Tineke Steen van de Stichting
Restauratiefonds Barbarakerk uitgebreid voorlichten en rondleiden, bewonderde het
werk van zijn grootvader, snuffelde in boeken en schreef onderstaand verhaal over het
werk van zijn opa en over de restauratie van de kerk.
In 2010 bestaat de Barbarakerk in
Vreeswijk honderd jaar.
Restauratie van de bijna-eeuweling
zou dan geweldig zijn.
Foto is een uitsnede uit een ansichtkaart.
Foto: Historische Kring Nieuwegein;
Inv. code ANS 1350

Het meest in het oog springende
Veerkamp-voorwerp in de kerk
is zonder twijfel het
koperslagwerk van de
preekstoel. Dat valt overigens
niet door de kerkgangers in het
begin van de vorige eeuw te
bewonderen. Pas in de jaren
dertig, ruim twintig jaar na de
inwijding van de Barbarakerk,
vervaardigt Jan Veerkamp zijn
voorstellingen in koper uit het
evangelie van Mattheüs. Vóór
die tijd kijken de kerkbezoekers
tegen een houten preekstoel aan.
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Wie is die man, die van
het kerkbestuur
opdracht krijgt om het
interieur te verfraaien?
Johannes Wilhelmus
Theodorus Veerkamp,
roepnaam Jan, is
geboren op 30 mei 1880
in Utrecht. Hij trouwt
in 1906 met Alberta
Hendrika Spaan. De
goddelijke opdracht

„gaat henen en
vermenigvuldigt U‟
brengen ze
plichtsgetrouw in de
De preekstoel, waarvoor edelsmid Jan Veerkamp in 1933 het koperwerk vervaardigde, met vier voorstellingen van de parabels over het
praktijk: ze krijgen
Rijk der Hemelen uit Mattheus.
dertien kinderen, van
Foto: Peter Stennekes
wie er nu nog twee
Woonkamer als atelier
leven. Jan Veerkamp bezoekt in zijn jonge
Rond zijn vijftigste (begin jaren dertig van
jaren onder meer de avondschool en
de vorige eeuw) begint Veerkamp in zijn
bekwaamt zich als technisch tekenaar.
Daarna krijgt hij een opleiding bij de
woning aan de Eikstraat in Utrecht, zijn
eigen bedrijf, als hij na een conflict met
Utrechtse edelsmid Van Roosmalen. Een
Brom ontslag neemt. Hij had namelijk een
bekende, ook voor de oplettende bezoeker
neef van Brom uit Duitsland opgeleid als
van de Barbara. De koperen deksel op de
doopvont in de kerk is namelijk gemaakt
edelsmid en hem ingewerkt. Dat had ie
kennelijk beter niet kunnen doen, want
door de firma Van Roosmalen. Vervolgens
de neef krijgt de baan van Veerkamp, die
bekwaamt hij zich verder in het vak bij de
eveneens befaamde Utrechtse edelsmid
in functie wordt teruggezet. Het andere
Brom. Het wereldje is klein, want ook van
personeel pikt dat niet en wil in staking
gaan. Zover komt het niet. Jan Veerkamp
de firma Brom staan kerkelijke
houdt de eer aan zichzelf, neemt ontslag
voorwerpen in de Barbara mooi te wezen,
zoals vier kandelaars bij het Heilig Harten begint een werkplaats aan huis, of
altaar en vier kandelaars bij het Marialiever gezegd in huis. Want het werk doet
hij niet alleen in de schuur achter het
altaar. Het is goed mogelijk, dat Jan
huis, maar vooral in de woonkamer. De
Veerkamp ook bij de vervaardiging van
die laatste kunstvoorwerpen betrokken is
werkbank staat in de kamer, het
gereedschap ligt in de kasten en in de
geweest. Want al het werk uit het atelier
schuur. Alsof het al niet vol genoeg is in
van Brom wordt in die tijd met „Brom„
die woning aan de Eikstraat met die
gesigneerd.
dertien kinderen en enig
„verkeringsaanhang‟...
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Doordeweeks wordt het vloerkleed
opgerold en voor de zondag - de Dag des
Heeren - keurig teruggelegd. Twee zoons,
die in die crisisperiode geen werk hebben,
moeten hem helpen. Dat gaat niet van
harte, want het smidsbloed stroomt hun
niet door de aderen. Ook niet in die van
andere familieleden: niemand komt in het
kunstzinnige vak van hun vader terecht.
Het bedrijf-aan-huis verloopt niet zonder
slag of stoot. Buren worden gek van de
geluidsoverlast en klagen bij de gemeente.
Veerkamp krijgt een onbewoonbaar
verklaarde woning in de nabijgelegen
Bolstraat toegewezen; daarin zet hij zijn
bedrijf voort. Dat is nog een redelijk
gevaarlijke onderneming. Hij moet
namelijk elke dag met zijn kostbaarheden
over straat, die hij dan ook onder zijn
onafscheidelijke gele stofjas verbergt.

ander edelsmeedwerk. Uiteraard met
toestemming van het Aartsbisdom
Utrecht, zoals bij de aanschaf van een
monstrans op 25 maart 1938. In de
woorden van het kerkbestuur klinkt na
die toestemming de opdracht als volgt:

,,De vervaardiging van de monstrans,
geheel in gothieken stijl, zal worden
opgedragen aan den Utrechtschen
edelsmid Jan Veerkamp.‟‟
Wat valt er naast de reeds genoemde
voorwerpen zoal in de kerk openbaar en
achter gesloten deuren en deurtjes te
bewonderen? Een greep, voordat we wat
nader ingaan op de „topstukken‟: de
preekstoel, communiebankdeurtjes,
kandelaars, verlichtingsluchters,
tabernakeldeurtjes, monstrans,
paaskandelaar, lavabo met ophangarm,
oliebusjes, ampullen, flambouwen,
processielantaarns, een processiekruis,
ciborie (sacristiekruis) en een sacristiebel.

Specialist kerkelijke voorwerpen
Veerkamp heeft ook in de crisisjaren
voldoende werk. Hij is met name
gespecialiseerd in kerkelijke voorwerpen.
Ook vanuit zijn eigen parochie - de
Aloysiuskerk aan de Adriaan van
Ostadelaan in Utrecht - krijgt hij veel
opdrachten. De rooms-katholieke
gezinnen tellen veel kinderen, van wie
heel wat jongens een priesteropleiding
volgen. En al die aanstaande priesters, die
in Nederlandse kerken of in de missie
waar ook ter wereld het rooms-katholieke
geloof belijden en verkondigen, hebben
hun eigen kelken, monstransen of andere
voorwerpen van koper, zilver, goud of
verguld materiaal nodig. En doen hun
bestellingen bij Jan Veerkamp.
In Vreeswijk vallen zijn kunstzinnige
kwaliteiten eveneens op. In die jaren
dertig krijgt hij van het kerkbestuur van
de Barbarakerk verschillende opdrachten
voor het vervaardigen van koper- en

Parabels over het Rijk der Hemelen
De preekstoel is zijn meest opvallende
werk. In 1933 vervaardigd, 217 cm. hoog.
De vijf geelkoperen panden hebben elk
een afmeting van 65 bij 42 cm. De
binnenzijde is bronzé, het basement is van
marmer, de onderkuip, trap, kuiprand en
trapleuning zijn van hout. Vier van de vijf
panden zijn voorstellingen in verhoogd
reliëf, die verwijzen naar Mattheüs 13: de
parabels over het Rijk der Hemelen.
Het eerste pand is glad.
Het tweede pand is een voorstelling van
een boom met vijf vogels (één vogel op
een nest, één op een tak en drie vogels
onder de boom). ,,Het Rijk der Hemelen

gelijkt op een mosterdzaadje, dat iemand
op zijn akker zaaide. Weliswaar is dit het
allerkleinste zaadje, maar wanneer het is
opgeschoten, is het groter dan de andere
tuingewassen; het wordt een boom, zodat
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de vogels uit de lucht in zijn takken
kunnen nestelen.‟‟ (Matt. 13: 31-32).

winkel voor koperslager/edelsmid Jan
Veerkamp. Op 1 december 1948 kan het
gebouw opnieuw in gebruik worden
genomen. In de tussenliggende periode
doet het parochiehuis St. Jan aan de
Dorpsstraat dienst als godshuis.

Het derde pand stelt een vrouw voor,
deegknedend, een ton op het aanrecht,
aan het plafond een lantaarn. ,,Het Rijk

der Hemelen gelijkt op gist, die een vrouw
in drie maten bloem verwerkte, totdat
deze in hun geheel gegist waren.‟‟

Cilindermonstrans
Een ander meesterwerk, dat echter niet
open en bloot in de kerk is te zien, is de
cilindermonstrans, vervaardigd van zilver,
verguld zilver en edelstenen, die hij in
1939 vervaardigde. Ook daarin zien we de
hand van de meester. Net als bij de andere
voorwerpen bevat het zijn meesterteken:
het monogram JV (Jan Veerkamp) boven
een punt in een staand rechthoekig
contour met licht gebolde staande zijden.
De monstrans heeft een zeslobbige voet
met op elke lob ook weer een voorstelling:
Eva biedt Adam de appel aan; het Offer
van Noach; het Offer van Isaac; Jacob
zegent Judas; Koning David, met harp, bij
altaar met brandend wierookvat; de
Annunciatie (de aankondiging van de
menswording van Christus) met Maria en
aartsengel Gabriël.
Onderaan de monstrans heeft de edelsmid
zijn opdracht in het Latijn gegraveerd:

(Matt. 13:33).
Pand 4: een staande man, in zijn
rechterhand een parel, in zijn linkerhand
een loep, voor zich op een tafeltje een
weegschaaltje en een geopend kistje met
juwelen, aan het plafond een lantaarn.

,,Ook gelijkt het Rijk der Hemelen op een
koopman, op zoek naar mooie parels.
Toen hij een parel van grote waarde had
gevonden, ging hij alles verkopen wat hij
bezat en kocht haar.‟‟ (Matt. 13: 45-46).
Op het vijfde pand schudt een man een
net met vissen leeg. Een andere man legt
een zeilboot voor anker. ,,Ook gelijkt het

Rijk der Hemelen op een sleepnet dat in
zee geworpen vissen van allerlei soort
bijeenbracht. Toen het vol was trok men
het op het strand; men zette zich neer om
de goede vissen uit te zoeken en in de
manden te doen, de slechte werden echter
weggeworpen.‟‟ (Matt. 13:47).

Ecclesiae S. Barbarae de Vreeswijk me
fecit Johannes Veerkamp AO DI 1939.

Zijn klus aan de preekstoel is in 1933 nog
niet gedaan. Want op 22 januari 1945 treft
een bom van de geallieerden de kerk. Bij
de inslag wordt het gewelf boven het
Heilig Hartaltaar geheel verwoest en
boven het priesteraltaar gedeeltelijk. De
pilaar bij de preekstoel komt een meter uit
het lood te staan. Op de plek van de inslag
bevindt zich een krater van drie meter
diep. De koperen kuip van de preekstoel,
die van zijn voet is geslagen, is ernstig
beschadigd. In 1947 wordt een begin
gemaakt met het opknappen van de kerk.
Dat betekent dus ook weer werk aan de

(AO is een afkorting van Anno en DI van
Domini). Vertaald: Johannes Veerkamp

heeft mij gemaakt voor de kerk van de
H(eilige) Barbara van Vreeswijk in het
Jaar des Heeren 1939.
Niet al zijn werk heeft in de kerk de
oorspronkelijke plek behouden. Dat houdt
verband met een andere manier waarop
de mis - in huidige terminologie
eucharistieviering geheten - in de roomskatholieke kerk plaatsvindt. Het ter
communie gaan wordt in het laatste kwart
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ogen minder worden. In 1975 overlijdt hij.
Daarmee behoren de bemoeienissen van
zijn familie met zijn werk in de Barbara
nog niet tot het verleden. Na een oproep
vorig jaar voor „poetsvrouwen‟ in de kerk,
meldden zich twee kleindochters bij die
werkgroep. Die Veerkampen nemen nu
het koper- en zilverwerk van hun opa
geregeld onder handen. En storten zich
met verve en vooral gepaste eerbied op
zijn preekstoel.
Restauratie van eeuweling
Mag het werk van de edelsmid nog prima
de tand des tijds hebben doorstaan, dat
kan niet worden gezegd van het
kerkgebouw zelf. Hoewel de
bouwkundige staat van het gebouw goed
is en er geen grote problemen zijn met de
fundering of de gewelfconstructies, moet
er wel het een en ander worden
vernieuwd. Volgend jaar bestaat de
Barbara honderd jaar. De eeuweling zal er
dan waarschijnlijk minder feestelijk
uitzien. Want als alles loopt, zoals veel
partijen - de kerkgemeenschap, het
aartsbisdom Utrecht en de Stichting
Restauratiefonds Barbarakerk - hopen,
dan staat het gebouw tegen die tijd in de
steigers.
Een greep uit de gebreken:

De leien op het dak zijn poreus

Lood- en zinkwerk van het dak zijn
vergaan

Het zetmateriaal van de glas-inlood ramen is vergaan

Corrosie van de ijzers van de
galmgaten in de toren

Restschade van de bominslag in
1945

Verzakking van de bodem

Kapotgevroren metselwerk

Corrosie van raamroeden en ontzet
metselwerk

Een ander pronkstuk van de Barbara is de cilindermonstrans van zilver, verguld zilver en edelstenen, gemaakt in 1939.
Foto : Peter Stennekes.

van de twintigste eeuw anders ingevuld.
Kreeg je vroeger de hostie, dat het
Lichaam van Christus symboliseert geknield aan en de handen gevouwen op
de communiebank - later ontvangt de
deelnemer aan de eucharistieviering
staande de hostie. Daarmee vervalt de
functie van de marmeren
communiebanken. Het marmer is nu in de
vloer van het priesteraltaar verwerkt en in
het altaartje van de vroegere doopkapel,
tegenwoordig Mariakapel, achterin de
kerk. En de communiebankdeurtjes van
Jan Veerkamp verhuizen mee naar die
kapel en het priesteraltaar.
Jan Veerkamp blijft tot op hoge leeftijd
edelsmidswerk verrichten, totdat zijn
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Voor de restauratie is zo‟n drie miljoen
euro nodig. Enkele jaren geleden stelde
het restauratiefonds zich ten doel 800.000
euro in te zamelen voor de restauratie. Dat
streefbedrag is nu bijna gehaald. Op 31
december vorig jaar stond de teller op
741.486 euro, zoals iedereen op een groot
bord achterin de kerk kan zien. Dat geld is
bijeengebracht via allerlei acties van
kerkgangers, die één of twee euro per
week kunnen doneren, via verkoopacties
op de wekelijkse donderdagmarkt in
Vreeswijk, via schenkingen, via gelden
van de Lions Club enzovoorts. Een
speciaal comité van aanbeveling probeert
de restauratie op veel manieren onder de
aandacht te brengen. Daarin hebben
onder anderen zitting burgemeester De
Vos van Nieuwegein, oud-burgemeester
Laan, kardinaal Simonis (de oudaartsbisschop van Utrecht) en
ex-commissaris der koningin Staal.

Die wetenschap stond in de Staatscourant
van 1 april dit jaar, wat voor het
restauratiefonds een welkome mededeling
was, want zoals gezegd, de herstelwerkzaamheden bedragen zo‟n drie
miljoen euro. Het plafond van de subsidie
bedraagt twee miljoen euro, wat niet
betekent dat de Barbara ook zo‟n groot
bedrag zal ontvangen. De restaurateurs
kunnen nu niet meteen aan de slag aan de
Koninginnenlaan, want vooruitlopen op
de uiteindelijke toewijzing van de gelden
zou ervoor zorgen, dat de subsidie vervalt.
Ook dient het aartsbisdom nog
toestemming te verlenen. Maar
binnenkort zullen toch de aanbestedingen
van de restauratie kunnen plaatsvinden.
En die restauratie kan de kerk met
zitplaatsen voor zo‟n vijfhonderd
personen nog mooier maken dan die nu al
in de ogen van velen is. Dat laat onder
andere ook de sacristie zien, die nog niet
zo lang geleden door professionals en
vrijwilligers onder handen is genomen en
in oude glorie hersteld. De vroegere
groene kleurstelling van de muren en het
houtwerk is terug. Het eens verlaagde
plafonnetje is verdwenen, waardoor het
oorspronkelijke fraaie balkenplafond weer
zichtbaar is geworden.

Restauratiefonds
Het meeste werk om geld binnen te halen
wordt verricht door vrijwilligers binnen
de kerkgemeenschap en de Stichting
Restauratiefonds Barbarakerk. Tineke
Steen is een van die mensen, die zich voor
haar kerk inzet. Zo is ze secretaris van het
parochiebestuur en van de kerkcommissie,
zingt ze in het koor, assisteert ze
doordeweeks als acoliet bij kerkelijke
uitvaarten en huwelijken en is ze lid van
de jubileumcommissie voor het
honderdjarig bestaan. En ze weet heel veel
van de geschiedenis van de kerk en de
restauratie ervan. Tineke Steen: ,,Eind dit
jaar hopen we te beginnen met de
restauratie van het kerkgebouw, dat ook
een rijksmonument is. Want eindelijk na
veel verzoeken hebben we van het Rijk
gehoord, dat we in aanmerking komen
voor een subsidie.‟‟

Bijzondere gewelven
Maar dat is slechts een voorproefje van het
grote werk, dat eraan zit te komen.
Het grote werk aan de Barbarakerk die in
zijn huidige vorm en op deze plek in 1910
gestalte krijgt. Het is een bijzondere kerk,
omdat architect Herman Kroes erin is
geslaagd iedere kerkganger vrij uitzicht te
geven op het priesterkoor, ook wel
hoofdaltaar genoemd. Dat is behoorlijk
uniek bij dit soort grote oude kerken,
waarbij je als bankzitter of -knieler recht
of schuin achter een pilaar de pech hebt
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De structuur en veelheid van de gewelven maakt de kerk van architect Herman Kroes bijzonder.
Foto : Historische Kring Nieuwegein; inv. code: ANS 1358

zo goed als niets van het altaargebeuren te
zien. Dat resultaat bereikt Kroes door een
kerk te bouwen zonder zijbeuken. Dit
maakt de kerk heel open en geeft een
verrassend ruimtelijk effect. Kroes
construeert een grote overspanning van
twaalf meter en laag aangezette gewelven.
Een geweldige prestatie! Ter vergelijking:
de overspanning van de Domkerk in
Utrecht en de St. Bavo in Haarlem is
dertien meter. De veelheid en structuur
van de gewelven maken de Barbara
bijzonder. En dat zie je niet aan de
buitenkant, waar het leien dak juist de
indruk van een neogotische kerkgebouw
wekt.

dorpsgezicht van oud-Vreeswijk. Het
gebouw is met name door zijn silhouet
een beeldbepalend element in dit zuidelijk
deel van Nieuwegein.
Maar de historie van een kerk voor de
inwoners van Vreeswijk begint eeuwen
eerder. Uit een oorkonde van bisschop
Otto van der Lippe uit 1217 blijkt, dat er
in de nabijheid van de Oude Wiers al een
kerk moet zijn geweest. De Oude Wiers is
het gebied ten noorden van de Wiersdijk
en de Kerkweg. Wiers is de Friese
benaming van terp, zeg maar het hoogste
punt van het landschap, waar de
bevolking in een periode zonder
bescherming van dijken het minst last
heeft van overstromingen. In 1373 wordt
de Oude Sluis gebouwd, die er mede voor
heeft gezorgd, dat Vreeswijk meer „op de
kaart is gezet‟. De mensen trekken weg
van de Wiers en vestigen zich met hun
handel en kerk in het gebied rond het

Op 21 juni 1909 wordt met de bouw
begonnen. Kosten 82.000 gulden. Na ruim
een jaar, op 14 juli 1910, wijdt mgr. Van
de Wetering de kerk in. Al jaren maakt de
kerk deel uit van het beschermd
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sluisje bij de Lekdijk en het blokhuis
Gildenborch.

gebouwen naast de kerk op te kopen, deze
af te breken en op die plek een nieuwe
kerk te bouwen haalt het niet. Wel wordt
het buiten „Schoonzicht‟ gekocht en daar
verrijst in 1909 en 1910 de kerk, naar het
voor die tijd zeer nieuwerwetse ontwerp
van architect Herman Kroes. Op die plek
dus aan de Koninginnenlaan in oudVreeswijk. Daar, waar hopelijk binnen
niet al te lange tijd dit rijksmonument met
gelden vanuit het restauratiefonds en van
subsidieverstrekkers nog mooier staat te
pronken. Zowel van binnen als van
buiten.

Oude Barbara
De huidige Barbarakerk mag dan bijna
honderd jaar zijn, er is in Vreeswijk ook
een „oude‟ Sinte Barbara geweest, waar in
1797 voor het eerst de mis wordt gelezen.
Dat gebeurt in een gebouw aan het eind
van de Dorpsstraat, waar nu het
zalencentrum St. Jan is gevestigd. Het is
vóór die tijd een internaat, een Franse
kostschool, dat door Cornelis Hogenkamp
wordt gekocht om er een „kerkhuis‟ en
pastorie van te maken.
Sinte Barbara, de naamgeefster van de
kerk, leeft in de derde eeuw na Christus.
Zij wil zich tegen de wil van haar vader
tot het christendom bekeren. Hij sluit
haar op om dat te voorkomen. Als haar
vader er achterkomt dat ze toch christen
is geworden, onthoofdt hij haar. Barbara is
van oudsher de beschermheilige van
onder meer de vissers. De keuze op haar
als naamgeefster van de kerk ligt in een
van oorsprong schippersdorp als
Vreeswijk dan ook voor de hand.
De parochiegemeenschap groeit eind
negentiende, begin twintigste eeuw flink,
waardoor het gebouw voor de erediensten
te klein wordt. Een plan om enkele

Bronnen:
Stichting Kerkelijk Kunstbezit in
Nederland
De Barbarakerk in Vreeswijk, door
Rina Copier - van den End.
De Barbarakerk is het waard!!!
De Veerkamp Krant
Gesprek met Tineke Steen.

Kerkviering op 27 juni
De officiële wijdingsakte van de Barbarakerk kent als datum 14 juli 1910. De jubileumcommissie smokkelt volgend jaar een beetje met de kerkelijke viering van het honderdjarig bestaan op de precieze datum. Die zou anders midden in de zomer vallen, als veel parochianen op vakantie zijn. Daarom is gekozen voor zondag 27 juni. Op die dag gaat
aartsbisschop Eijk voor in de kerkelijke viering. De kerk staat dan waarschijnlijk in de
steigers, maar die zullen door slingers en ander materiaal wellicht zoveel mogelijk worden „weggemoffeld‟. Hoe Vreeswijk/Nieuwegein en de Barbarakerkgemeenschap op nog
andere manieren het eeuwfeest zullen beleven, houdt de jubileumcommissie nog even
geheim
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Uit de bundel „Jutphaas in het Nieuws 1953-1955‟
van J. Schut,
heeft de redactie de volgende berichten voor u opgediept.
Jutphaas, 1 maart 1955
Brutale inbraak. Drieduizend gulden ontvreemd.
Zaterdagavond tussen 7 en 11 uur hebben onbekenden zich toegang verschaft tot de woning van de heer C. v.d. H. aan de Nedereindseweg nabij het Kerkplein te Jutphaas.
De indringers hebben van de gelegenheid dat de bewoners afwezig waren, gebruik gemaakt om zich een bedrag van ca. Hfl 3.000,- toe te eigenen.
Toen de heer v.d. H. bij zijn thuiskomst bemerkte, dat onbekenden zich van zijn spaarduitjes hadden meester gemaakt, deed hij onmiddellijk aangifte bij de Politie, die een
nauwkeurig onderzoek instelde.
Tot nu toe echter ontbreekt elk spoor van de daders.

=-=-=-=-=-=-=-=-=
Vervolg met betrekking tot deze diefstal:
Jutphaas, 2 maart 1955
Daders van inbraak gegrepen. Legerrevolver in huis.
De Rijkspolitie te Jutphaas heeft Maandag de hand kunnen leggen op de daders van de
brutale inbraak, Zaterdagavond gepleegd bij de heer C. v.d. H. in Jutphaas, waarbij een
bedrag van ongeveer 3.000 gulden werd ontvreemd. Het drietal, uit Brakel, Jutphaas en
Utrecht werd gearresteerd en zal vandaag of morgen voor de officier van Justitie te
Utrecht worden geleid. Het geld, dat bij de inbraak werd ontvreemd, is door de daders
reeds uitgegeven. Voornamelijk werden hiermee oude schulden betaald.
De politie is op het spoor van de daders gekomen, doordat een politieman voor de deur
van de niet al te gunstig bekendstaande Jutphaser, een auto zag staan, die later door de
Brakelaar gehuurd bleek te zijn. Ook viel het op , dat de Jutphaser de dag na de inbraak
veel geld uitgaf. Bij huiszoeking bij hem vond de politie nog een cilinderrevolver, merk
Wyblescot, die vermoedelijk van het leger afkomstig is. In de cilinder zaten nog zes kogels. Naar de juiste herkomst van de revolver stelt de politie een diepgaand onderzoek in.
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Het stadscentrum van Nieuwegein…….. zoals het was
door Joop Terpstra

Deze foto is genomen in 1982 vanaf het inmiddels gesloopte gemeentehuis.
Op het braakliggend terrein zijn o.a. de gebouwen aan het Gorsplein, de
Weverstede en tevens het winkelcentrum Cityplaza verrezen.
Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code DJ1786.

Deze foto, ook daterend uit 1982, is in zuidwestelijke richting genomen vanaf
het inmiddels gesloopte gemeentehuis.
Op deze plek is Cityplaza gerealiseerd.
Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code DJ2273aG.
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Het stadscentrum van Nieuwegein…….. zoals het was

Foto uit 1982, genomen in westelijke richting.
Het terrein waar Cityplaza zal verrijzen, ligt nog braak.
Rechts loopt de Noordstedeweg.
Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code DJ2275.

Cityplaza in aanbouw.
Rechts ligt de Raadstede.
Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code DJ2556.
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Een 15e eeuwse rekeningpenning langs de Doorslag
door Piet Daalhuizen
In 1987 woonden in het voorhuis van de boerderij IJsselstee, waarin ons Museum Warsenhoeck is gehuisvest, Jan Verweij en zijn vrouw. Van hen mocht Adriaan Hoogendoorn
tijdens de restauratie, toen de houten vloeren waren verwijderd, in het woonhuis en de
gang met een metaaldetector in het zand zoeken. In de gang vond hij een middeleeuwse
rekenpenning. Het betreft een rekenpenning uit Tournai (de Belgische stad Doornik) die
dateert uit de 15e eeuw. Verder is er overigens niets gevonden.

Foto laat de voorzijde van de rekenpenning zien.
Foto ter beschikking gesteld door: Adriaan Hoogendoorn.
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Met rekenpenningen (= niet [meer] be-

waarbij door de producenten vaak werd
teruggegrepen naar historische rekenpenningen, maar dan meestal in verkleinde
vorm.

staande munt waarvan de naam gebruikt
wordt om een bepaalde geldswaarde uit te
drukken, bijv. guinje, daalder) werd vanaf

de 12e eeuw tot de 16e eeuw in
West-Europa gerekend op een rekenbord of rekendoek. Voor het
woord rekenpenning wordt ook
vaak het uit het Frans afkomstige
woord jeton gebruikt, maar
"jeton" betekent toch eigenlijk
meer dan alleen rekenpenning.
Het kan net als het Engelse begrip
"token" ook verwijzen naar gildepenningen, speelpenningen, toegangspenningen of bijvoorbeeld
door grootwinkelbedrijven verzorgde penninkjes voor verrekening van klein geld bij een gebrek
aan dat laatste.
Het rekenbord of -doek, waarbij
op horizontale lijnen van verschil- De achterzijde van de rekenpenning.
Foto ter beschikking gesteld door: Adriaan Hoogendoorn.
lende waarde met penningen,
steentjes of anderszins werd opgeteld, afgetrokken, vermenigvuldigd etc.,
Vraagtekens
bestond al bij de Romeinen, maar was in
De door Adriaan Hoogendoorn gevonden
de middeleeuwen buiten gebruik geraakt.
rekenpenning is dus afkomstig uit de BelDe opbloeiende handel in Italië en Frankgische stad Tournai (= Doornik). In de 15e
rijk zorgde voor hernieuwde introductie.
eeuw was de Doorslag geen doorgaande
Door de invoering van nieuwe rekenmerivier van betekenis voor de (inter-)
thoden en pen en papier, geraakte het
nationale scheepvaart meer; sinds 1285
systeem rond 1600 echter weer in onbruik
was immers de Hollandse IJssel bij het
Rekenpenningen waren al vanaf het begin
Klaphek afgedamd van de Lek. Het is dan
van decoratie voorzien. In de tweede helft
ook een raadsel hoe deze rekenpenning in
van de 16e eeuw werd die decoratie, voorhet zand onder de boerderij terecht is geal in de Nederlanden, van politieke aard.
komen. Is de penning meegevoerd tijdens
Uiteindelijk was dat politieke karakter zo
het opbrengen van zand bij de bouw van
belangrijk dat het één van de redenen was
de boerderij? Of was het gewoon een
dat ze nog werden geïntroduceerd lang
„speeltje‟ van een van de eerste „goklustige‟
nadat niet meer met rekenbord of rekenbewoners van de boerderij? We zullen het
doek werd gerekend.
wellicht nooit weten.
Vanaf het midden van de 17e eeuw begon
de rekenpenning zich meer en meer als
speelpenning of fiche te manifesteren,
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Het waterleidingcomplex aan het Hooglandse Jaagpad
Door Cees Brugman
Wie via de IJsselsteinseweg of het Hooglandse Jaagpad naar IJsselstein fietst of loopt, passeert het aan de linkerhand gelegen waterleidingcomplex. De watertoren ervan trekt duidelijk de aandacht. Het geheel is in 1911 in opdracht van de gemeente IJsselstein gebouwd en inmiddels bijna een eeuw oud. Voor de redactie reden om in dit artikel aandacht te schenken aan de „geboorte‟ van het waterleidingcomplex met de karakteristieke
watertoren.
Tegelijkertijd werd op hetzelfde perceel grond een gasfabriek gebouwd. Deze heeft tot
eind 1953 gefunctioneerd. Toen werd stadsgas betrokken van de gasfabriek in Leerdam.
Een groot deel van de IJsselsteinse gasfabriek is daarna gesloopt. Pas in 1984 is het resterende deel van de fabriek afgebroken en werd begonnen met het afgraven en afvoeren
van de vervuilde grond. Het heeft daarna nog ruim een jaar geduurd voordat het grondwater, door middel van bronbemaling, weer van goede kwaliteit was. In dit artikel blijft
de gasfabriek verder buiten beschouwing.

Het waterleidingcomplex aan het Hooglandse Jaagpad tegenover het tuincentrum Baars.
Foto genomen vanaf het bruggetje over de Kromme IJssel.
Foto: Peter Stennekes.
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Besmettelijke ziekten
Aan het eind van de negentiende eeuw
had IJsselstein en haar naaste omgeving
regelmatig te maken met diverse besmettelijke ziekten, zoals: cholera, t.b.c., tyfus,
e.d.. Deze ziekten eisten veel slachtoffers.
In het najaar van 1892 bijvoorbeeld stierven zeventien mensen aan de cholera.
De besmettingshaard van de ziekten was
mede terug te voeren op de zeer slechte
kwaliteit van het drinkwater. De gemeente raadde de inwoners daarom aan niet alleen het drinkwater, maar ook melk vóór
gebruik te koken. Bovendien reed tweemaal per dag een door een paard getrokken wagen door de woonbuurten om gekookt water uit te delen.

baar. In het rapport van de gezondheidscommissie werd dan ook geconcludeerd
dat verbeteringen niet langer op zich konden laten wachten.
Gemeentebestuur traag met doorvoeren
verbeteringen
Wellicht mede door de slechte economische en sociale toestand, had het gemeentebestuur in 1908 echter nog zo weinig
gedaan aan verbetering van de drinkwatervoorziening, dat de inspecteur van de
Volksgezondheid van Noord-Holland en
Utrecht in een brief aan het IJsselsteinse
gemeentebestuur ondermeer het volgende
opmerkte:

„Voor het merendeel der bevolking is
thans geen goed water te krijgen, zoodat
dan ook met het oog op het dreigend choleragevaar voor eenig weken getracht
werd, om op primitieve wijze daarin te
voorzien, door een wagentje met water
door te stad te laten rijden. Daar nu het
choleragevaar Uwe gemeente zoo van nabij (gemeente Lopik) reeds bedreigt, en
het te vrezen staat, dat ook het volgende
jaar deze vyand zich niet onbetuigd zal
laten, daar meen ik met allen ernst U te
moeten raden, om met de verbetering der
watervoorziening haast te maken.‟

De Woningwet en de Gezondheidswet
Deze twee sociale wetten zijn in 1901
door de overheid uitgevaardigd, met de
bedoeling om o.a. de drinkwatervoorziening aanzienlijk te verbeteren. Volgens
artikel 3 en 4 van de Woningwet diende
de gemeenteraad voorschriften vast te
stellen waarmee zowel in nieuwe als in
bestaande woningen een goede drinkwatervoorziening werd gegarandeerd.
Dat de wetten geen overbodige luxe waren, blijkt uit een onderzoek dat een door
het Rijk benoemde gezondheidscommissie
in 1905 in IJsselstein instelde naar de
woonomstandigheden en de drinkwatervoorziening. Daarbij bleek dat o.a. in de
binnenstad 105 van de 268 onderzochte
woningen niet beschikten over een eigen
pomp of waterput. De bewoners van deze
105 panden gebruikten nog altijd water
uit de stadsgrachten of de IJssel, als drinken waswater; water dat sterk was verontreinigd door rioollozingen, afvoer van
mest en huisvuil, e.d.. Ook het water van
de enige openbare pomp, die op de Plaats
bij het Stadhuis stond, was niet betrouw-

Aanzet tot oprichting van een gas- en waterleidingbedrijf
Van lieverlede drong het belang van een
goede drinkwatervoorziening tot het gemeentebestuur door. In 1909 werd besloten een bedrag van hooguit driehonderd
gulden uit te trekken voor het verrichten
van proefboringen. Achteraf gezien is
hiermee de eerste stap gezet voor de oprichting van een gas- en waterleidingbedrijf.
Het gemeentebestuur stond daarna voor
de keuze de exploitatie in eigen beheer te
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Foto genomen vanaf de
IJsselsteinseweg ter hoogte
van het tuincentrum
Baars.
Foto: Peter Stennekes.

heer Sligting, werd verzocht te adviseren. Deze
laatste presenteerde in
juni 1910 een rapport
waarin hij concludeerde
dat het beter was het bedrijf zelf te gaan beheren.
De gezondheidscommissie dacht er net zo over.
De Staatscommissie was
wat behoedzamer en was
voor uitstel van de beslissing. Uiteindelijk werd,
na lang onderhandelen
en veel overwegen, in de
raadsvergadering van december 1910 definitief
besloten tot oprichting
van een gas- en waterleidingbedrijf in eigen beheer.
Ook werd die dag het besluit genomen om 1,5 ha
griendland, gelegen aan
het „Hogelandse Jaagpad‟,
te kopen van landbouwer C.L. van
Kippersluis. Hij ontving hiervoor
Hfl 7050,-.

nemen of deze uit te besteden. In een
openbare raadsvergadering op 23 maart
1910 bleek de meerderheid van de Raad te
voelen voor het uitbesteden van de exploitatie, omdat dit financieel minder riskant
zou zijn. Een aantal bedrijven werd uitgenodigd tot het indienen van plannen.
Om tot een goede beslissing te komen
werden o.a. de eerdergenoemde gezondheidscommissie en de Staatscommissie van
drinkwatervoorziening gevraagd de ingediende plannen te beoordelen. Ook de directeur van de gasfabriek te Hilversum, de

De bouw van het complex
Op de aangekochte grond zijn binnen een
jaar, het waterleidingcomplex, inclusief de
watertoren, de gasfabriek en een
directeurswoning gebouwd. De gemeenteraad raamde de totale kosten op
Hfl. 283.000,-. Omdat dit bedrag kon niet
worden betaald uit de gewone middelen,
werd hiervoor een lening van
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Hfl. 286.800,- aangegaan. De opdracht
voor de bouw is verleend aan de firma
Stulemeyer & Co uit Breda.
De voor Nederland unieke watertoren is
het meest opvallende onderdeel van het
complex. Hij is gebouwd volgens het systeem van de Belg Dumas. Met de bijzondere - door hem rond 1900 uitgevonden constructietechniek, werd de toren in systeembouw opgetrokken. Betonnen elementen werden ter plekke samengevoegd.
Door middel van een speciaal systeem van
wapeningsstaven werden deze met elkaar
verbonden.
De torenhoogte bedraagt 28,5 meter, de
diameter van de voet is 7,25 meter. Het
betonnen waterreservoir, met een inhoud
van 200 m³, wordt gedragen door straalsgewijs aangebrachte balken. Het karakteristieke uiterlijk van de toren wordt vooral gevormd door de opgaande ribben die
de bewapeningsstaven omsluiten. Tussen
de ribben bevinden zich aan vier zijden
smalle vensters. Gladde horizontale banden omgorden de schacht en het waterreservoir. In 1997 zijn onderhoudswerkzaamheden aan de toren verricht, daarbij
is hij van een nieuwe beschermlaag voorzien.
In 1989 heeft een grondruil plaatsgevonden met IJsselstein, waardoor de grens
tussen IJsselstein en Nieuwegein langs de
A2 kwam te liggen.
Het Hooglandse Jaagpad met het daaraan

gelegen waterleidingcomplex hoort
sedertdien bij Nieuwegein.
Bronnen:
Brigitte Giesen-Geurts, Renata Mimpen
en Alfons Vernooij, „IJsselstein, geschiedenis en architectuur‟ (1989), p. 158-161.
A.M. Fafianie, R.E.T.M. Rijntjes, M.P. van
der Wiel, „Nieuwegein, geschiedenis en
architectuur‟ (2002), p. 191-194.
L. Murk, „IJsselstein, hoe was het ‟t ook al
weer?‟(2002), p. 59-61.
Ivy Koopmans, „Gas- en waterleidingbedrijf IJsselstein 1911-1992‟ (1992), p. 9-14.
www.zoekenvindalles.nl
www.heusden-zolder.be
www.belgacom.net
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Uit de bundel „Jutphaas in het Nieuws 1953-1955‟
van J. Schut,
heeft de redactie ook nog het volgende bericht voor u opgediept.

hand van een toeristenkaart zijn weg had
genomen via Boskoop - Gouda Schoonhoven enz., totdat hij in Jutphaas,
mede vanwege het feit dat het inmiddels
donker was geworden, tenslotte was
gestrand.
Door de Jutphase politie werden de
ouders, door tussenkomst van de politie
van Alphen aan de Rijn, op de hoogte
gesteld dat Herman veilig en wel in
Jutphaas was aangelanden daar zou moeten wachten totdat hij werd afgehaald.
Later op de avond werd ‟t knaapje door
zijn moeder opgehaald, die zichtbaar verheugd was haar zoontje weer te zien.
Vermoedelijk zal er echter thuis wel een
hartig woordje gesproken zijn over de
zorgen en de kosten, tengevolge van
Hermans avontuurtje.

Jutphaas. 18 december 1954
Jeugdige tourist.
Tegen half zes Woensdagavond arriveerde
te Jutphaas de 10-jarige Herman den H.
uit Alphen aan de Rijn. Het knaapje vroeg
aan een daar toevallig passerende controleur van „De Twee Provinciën‟ of hij hem
naar zijn ouders in Alphen aan de Rijn
wilde brengen aangezien het knaapje geen
licht op zijn fiets had en geen kans meer
zag om op eigen gelegenheid thuis te komen. Daar het knaapje ook geen geld bij
zich had om de reiskosten te betalen oordeelde de genoemde controleur het beste
om het knaapje naar de Politie te verwijzen, hetgeen hij dan ook deed. Op het
politiebureau vertelde het knaapje dat hij
‟s middags was gaan fietsen en aan de
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De nieuwe naam:
MUSEUM WARSENHOECK
Het bestuur heeft in de vergadering van 20 augustus 2009 besloten om de naam van ons
museum te wijzigen van Historisch Museum Warsenhoeck in Museum Warsenhoeck.
Voor alle duidelijkheid: Het woord „Museum‟ hoort bij de naam!
De wijziging heeft twee achtergronden:
● We exposeren óók hedendaagse kunst, dus het woord „historisch‟ dekt niet meer de
„lading‟.
● Onze samenwerking in het Natuurkwartier vraagt een korte, krachtige naam, die past
bij het nog te ontwerpen logo en het logo van de andere partners.

Even uw aandacht…….
Exposities
Medio oktober is in Museum Warsenhoeck de expositie over historische fietsen van start gegaan.
Een kijkje waard!
Bovendien is er op 13 december a.s. van 12.00 – 17.00 uur de “Grote Kerst-Kado-Markt”. Vele
Nieuwegeinse kunstenaars en mensen uit de regio exposeren voor één dag hun kleinere werkstukken en die zijn voor aantrekkelijke prijzen te koop.
LEUK KERSTCADEAUTJE NODIG?
DAN NAAR DE “GROTE KERST-KADOMARKT”.
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Redactioneel:
Opschudding in Jutphaas en Vreeswijk!
De voor u liggende Cronyck bevat twee artikelen over gebeurtenissen, die in de beide
dorpen tot opschudding hebben geleid en in één geval wordt zelfs gesproken van „totale
ontreddering‟.
Wim Feirabend en Cor van der Kooij verdiepten zich in stukken uit 1531 van de
rechterlijke archieven van het Gerechtshof te Utrecht. De uiterst ingewikkelde, maar met
succes uitgevoerde transcriptie van de stukken geeft een beeld van een uit de hand
gelopen dronkemanspartij. Het speelt zich allemaal af nabij logementen bij de Jutphase
Rijnhuizerbrug. Opmerkelijk is, dat ook de slotvoogd en sluiswachter van De Vaart
(Vreeswijk) in de stukken worden genoemd. Toch was het géén vechtpartij tussen de
inwoners van de twee dorpen!
Wanneer deze Cronyck verschijnt, is het precies (21 oktober) 90 jaar geleden, dat
Vreeswijk werd opgeschrikt door een laag overvliegend reuzenvliegtuig. Cees Brugman
vond daarover een persbericht in het krantenarchief van het Utrechts Archief.
Vervolgens meldden zich diverse anderen, die wel wilden meewerken aan het boven
water halen van méér informatie over een gebeurtenis die niet alleen het dorp Vreeswijk
in beweging bracht, maar zelfs leidde tot busritten naar de plaats van de noodlanding. Een
soort ramptoerisme dus, ANNO 1919!
Wie in deze tijd naar het zwembad Merwestein kijkt als enig zwembad in de grote stad,
kan zich afvragen waar de inwoners van Jutphaas en Vreeswijk in vroeger jaren
verkoeling zochten of zwemles genoten. Er blijken, opgeteld, zeker vijf zwem- en
instructiebaden in de beide dorpen te zijn geweest. Joop Terpstra zette er vier van in zijn
rubriek „Zoals het was‟ te kijk.
Tenslotte komt Piet Daalhuizen weer met een stukje berichtgeving over de stand van
zaken bij de herinrichting van het museum.
Ook met deze Cronyck wensen we u veel leesplezier!

De Redactie.

Even uw aandacht…….
Dia-lezing
Op maandag 16 november 2009 om 20.00 uur, verzorgt Piet Daalhuizen in De Bron een lezing met
dia‟s met de titel: “Oude ansichten en hun plek NU in Nieuwegein”. Voor deze nieuwe serie maakt
Peter Stennekes de foto‟s. Ben Huiskamp werkt aan beschrijving van de nieuwe situaties én aan het
geografische kaartwerk in de serie. Piet Daalhuizen schrijft teksten over het oude en presenteert
met behulp van onze moderne beamer.
Leden en donateurs gratis; Niet-leden betalen € 1,20 entree.
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Fietsen in Museum Warsenhoeck:
“Van Vélocipède tot vouwfiets”
In Museum Warsenhoeck is op zondag 11 oktober de thema-tentoonstelling over
tweewielers van start gegaan. Over fietsen dus. Voor deze expositie is medewerking
verleend door de Historische Rijwielvereniging De Oude Fiets.
Deze tentoonstelling wil iets laten zien
omvat een dozijn ‟echte‟ fietsen vanaf
van wat de verzamelaars van antieke
1862 (stuk voor stuk museumstukken), en
fietsen zo fascineert. Trefwoorden zijn:
een rijke uitstalling van affiches, platen,
lichtvoetigheid (dat een lichte fiets beter
borden en „fietsvoorwerpen‟, zoals
loopt dan een zware, geldt nog steeds),
carbidlantarens, medailles en prijzen. Ook
vakmanschap, geduld en toewijding.
zijn er gereedschappen te zien: denk maar
Frames werden nauwkeurig passend in
aan het bandenplakken onderweg. Een
elkaar gezet en met zilver gesoldeerd,
boeiende tentoonstelling, denken we, die
kogellagers werden zorgvuldig afgesteld,
een bezoek méér dan waard is!
biezen werden met de hand getrokken en
De expositie loopt tot 27 december 2009.
de betere fietsen hadden
soms zelfs decoraties van
22 karaat bladgoud, en
prachtig vernikkelde
lampen. Kortom: zichtbare
zorg was de trots van de
goede fietsenfabrikant.
Slechte fietsen zijn er ook
altijd geweest, maar juist
vanwege die eigenschap
zijn er daar minder van
bewaard gebleven: ze zijn
afgereden, en kapot gegaan.
De zorg werd niet alleen
aan de fiets zelf besteed,
maar gold ook voor de
reclame: fietsenfabrikanten
huurden bekende
kunstenaars in om emaillen
reclameplaten te laten
ontwerpen die de tand des
tijds konden doorstaan: ze
moesten langer meegaan
dan een folder of een
website van nu.
De tentoonstelling in
Stalen Michaud uit 1868
Museum Warsenhoeck
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OVER EEN UIT DE HAND GELOPEN VECHTPARTIJ TE
JUTFAAS
MET DRAMATISCHE AFLOOP IN 1531
Door Wim Feirabend en Cor van der Kooij

Inleiding
In de rechterlijke archieven van het Hof van Utrecht bevindt zich een document van een
zevental pagina‟s dat blijkens de index van gepleegde zware delicten in de gerechten van
de landen van Utrecht wordt aangeduid als „ fragment van een criminele sententie naar

aanleiding van twee doodslagen aan Cornelis van Royen en Jan Heynricksz.‟.
Onze Historische Kring ontving vorig jaar een afschrift van dit unieke document dat
eigendom is van het Utrechts Archief te Utrecht. Cor van der Kooij en Wim Feirabend
hebben met de nodige inspanningen en hoofdbrekens dit meer dan 450 jaar oude handschrift getranscribeerd en omgewerkt tot een goed leesbaar verhaal.
De behandeling der gepleegde doodslagen
in de zitting van het Hof van Utrecht
In verband met de beide „doodslagen‟
kwam op 31 juli 1531 het Hof van
Utrecht, het toenmalige rechtscollege van
de landen van Utrecht, bijeen om zich te
beraden over de hun ter hand gestelde
ootmoedige supplicatie (smeekschrift) van
Cristoffel Habart, Jacques Hesek en
Gerard Fromond. Zij waren als getuigen
en „medestrijders‟ rechtstreeks betrokken
geweest bij de hierboven genoemde, volkomen uit de hand gelopen vechtpartij
met zo‟n dramatische afloop. De
„supplianten‟, zoals zij in het verdere relaas van dit gebeuren worden aangeduid
en die naar wij mogen aannemen een en
ander in de rechtszitting zullen hebben
toegelicht, maakten in hun supplicatie
melding van de dramatische gebeurtenissen die hadden plaats gevonden, toen zij
op Sinte Petersdach (Red.: een officiële
vrije dag voor iedereen), vergezeld van
ene Heinrick van Holt en Beernt Jansz
„met een wagen uyt Utrecht naer de dorpe

De twee „doodslagen aan Cornelis van
Royen en Jan Heynrix‟ in het jaar 1531
moeten het tot dan toe zo rustige dorpje
aan de Vaertsche Ryn in een staat van volkomen ontreddering hebben gebracht. De
oude dorpskern van Jutfaas werd tijdens
de Middeleeuwen gevormd door het
Kerkveld, waar behalve de centraal gelegen Rooms-Katholieke Kerk ook het
verlaat- of rechthuis moet hebben gelegen. Onze werkgroep archeologie heeft
onder leiding van Jan Gussenhoven zo‟n
15 jaar geleden nog naar sporen gezocht
van het rechthuis, maar helaas zonder resultaat. Tegenover het Kerkveld, aan de
overkant van de Nedereindseweg, werd in
1407 de pastorie gebouwd, die aanvankelijk ook als boerderij in bedrijf is geweest.
In de omtrek van deze dorpskern lagen
verspreid nog wat kleine boerderijtjes.
Wanneer de kerk als stenen gebouw in
het landschap verscheen, is niet bekend.
In ieder geval moet Jutfaas al in 1217 een
kerk hebben gehad. (Zie verder de bronvermelding aan het eind van het artikel).

van Jutfaas waren gereden om daer in de
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herberge van Gerit Adriaansz goede chier
(lees ‘sier’) te maecken met een aantal
goede mannen ende vrouwen, daer sittende ende sich vrolick maeckende.‟. In de

De eerder genoemde Jan Grégoire en
Tirion Ponse, (dienaren van Jacques de
Jeresmes), verlieten omstreeks hetzelfde
tijdstip de herberg. Ze liepen naar de
overkant waar voor de deur van een zekere Willem Dircksz enkele wagens met turf
stonden, die zij in opdracht van hun meester in Utrecht uit het veen hadden gehaald. Toen een van beide wagens leeg
was en de turven bij Dircksz afgeleverd,
gaf de met de supplianten meegereisde
Heinrick van Holt te kennen dat hij deze
met de beide paarden wilde gebruiken om
met nog wat metgezellen naar de Vaert te
rijden. Jan Grégoire weygerde hun dit seg-

herberg voegden zich hierbij nog de slotvoogd en tevens sluiswachter van het
Blockhuys op de Vaert, genaamd Jacques
de Jeresmes, vergeselschapt van Jan

Grégoire van Nyvelle, Tyrion Ponse,
Remy Mido de Canse, de jonge Biekyn
ende Jacop syn pagie (page). Dit illustere
gezelschap met nog ‘enkele andere aenwesenden droncken ende dansten ende
maeckten zich vrolick tot omtrent twee
uren namiddags‟.

Zicht op het kasteel Rijnhuizen, de Vaartserijn en het dorp Jutphaas. Het is een potloodtekening
van Jan de Beijer uit het midden van 18 e eeuw. Links de oude Rijnhuizer ophaalbrug en het logement. Links van dit logement kunt u zich de herberg De Zwaan denken. Het is de plek waar de in
dit artikel beschreven geschiedenis zich heeft afgespeeld.
De tekening berust in het Utrechts Archief.

gende dat syn meester daer nyet mede
tevreden wesen soude, want die peerden
waeren moede. Zonder verder overleg met

De drie supplianten (Habart, Hesek en
Fromond) die met paard en wagen uit
Utrecht waren gekomen, maakten rond
het voornoemde tijdstip aanstalten om
naar hun wagen terug te lopen en weer
richting Utrecht te rijden. Het was de bedoeling dat de vrouw van Beernt Jansz het
voornoemde drietal op de terugreis zou
vergezellen nadat Beernt het gelag, ten

zijn baas greep hij een van de paarden bij
het leidsel en deed alsof hij de wagen wilde keren om daarmee alsnog naar de Vaert
te gaan. Tussen voornoemde Heynrick en
de vrouw van Dircksz vielen daerop hete
woorden ende dreygementen. Het gezelschap liep vervolgens de herberg weer
binnen en beklaagde zich by degenen die

herberge verteert, had afgerekend ende
betaelt.
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daer saten ende droncken, met noch andere daer wesenden, die uyten huyse waren
gecomen om te beletten dat die wagen
nyet gekeert noch weggevoert soude worden.
De supplicatie die Habart, Hesek en

Willem Dircksz stond, evenals een aantal
andere slag- en steekwapens die, kennelijk
uit voorzorg, klaar stonden voor gebruik.
Het ging onder meer om zgn. pycken huysen ofte kaetsebalgen. Ende hy droechse
een stuck weegs int velt. (mogelijk met de
bedoeling om de vechtpartij naar een wat
rustiger omgeving te verplaatsen). Maer

Fromond bij het Hof van Utrecht als gezamenlijk document hadden ingediend,
schildert van het hele gebeuren een
chaotisch en verwarrend beeld waardoor
het Hof van Utrecht zich bij de behandeling van de gepleegde doodslagen in hun
zitting van 31 juli niet zal hebben kunnen
onttrekken aan de indruk dat het drankgebruik de helderheid van het betoog der
supplianten niet ten goede was gekomen.
Kennelijk wist op een gegeven moment
niemand van de betrokkenen meer welke
wagen nu met welke lieden richting
Utrecht dan wel richting de Vaert zou rijden. Terwijl twee knechten van een andere baas probeerden te beletten dat Jan
Grégoire en Tirion Ponse de lege turfwagen van hun meester alsnog zouden keren,
ontstond een groot rumoer onder de
landtluyden. (lees: dorpsbewoners). Iedereen binnen de kleine dorpsgemeenschap
leek zich ermee te willen bemoeien.
Jacques de Jeresmes, de sluiswachter, liep
met enkele van zijn mannen naar buiten
om eerst de voornoemde Jan en Tirion te
ontzetten. De beide dienaren van Jeresmes
waren gewikkeld in een steeds feller
handgemeen met de eerder genoemde
knechten. Vervolgens moesten in de herberg waar de aanwezige gasten tot dan toe
soe blyde geweest waeren ende goede
chier hadden gemaeckt, het drietal supplianten uit hun benarde positie worden bevrijd. Het gevecht verplaatste zich daarna
meer naar buiten. Een van de
„landtluyden‟ greep een geweer - in vroegere tijden werd daarmee gewoon een
slagwapen bedoeld - dat voor de deur van

die landtluyden ende twee cnechten
voornoempt waeren soe verhit dat
geraerdt de fromond uyttoog om met een
lanck mes ofte rappier een van den landtluyden genoempt ghysbert Hermanszn die
opt hoof was gesmeten ende zwaer gequetst, van die andere landtluyden te
scheyden.Ende daer naer hebben die supplianten ende andere medegesellen die
landtluyden soe vervolcht dat eenige van
hun om genaede baden ende de anderen
int huys van Willem Dircksz mosten wycken. De landtluyden van het dorp Jutfaas
sloten daarna alle deuren en vensters voor
in hueren huyzen.
Wie mocht denken dat de gemoederen
daarna gekalmeerd waren, kwam bedrogen uit.

Jan Grégoire, Tyrion Ponce en Jacop (de
pagie van de jonge Biekyn) seer verhit van
bloede wesende quamen uyt den huyse
van Willem Dircksz geloopen. Ende
Tyrion die een piecket hadde heeft duer
een venster eenen Cornelis van Royen in
zynen buick gestoken dat hy van die
quetsure des anderen daegs daer naer gestorven is.
Wie op een gegeven moment zich op welke plaats bevond, wordt in het document
dat door de supplianten aan het Hof van
Utrecht was voorgelegd, niet meer duidelijk. Wel is zeker dat het duo Jan en
Tyrion met Jacop en de suppliant Hesek
gevieren via de achterdeur van een huis
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(waarschijnlijk de herberg) weer binnen
kwamen. Aldaar ontstond toen een handgemeen waarbij ene Jan Heynricksz uit
Utrecht door Jan Grégoire met een lanck

namen daarvan waren, zoals in de supplicatie vermeld, immers bij iedereen bekend.

mes eenen steeck in den borst gegeven
werd daer naer hy oock terstont gestorven
is.

Hoe anders verliep echter de werkelijke
gang van zaken. Over Jacques de Jeresmes
(slotvoogd en sluiswachter van het Blockhuys op de Vaert) werd in het handschrift
als laatste mededeling vermeld dat hij en
zijn beide dienaren (Jan ende Tirion) „der

De suppliant Heseck werd hierna door een
van de landtluyden oock gequetscht buy-

ten den achterduere van voors. huyse ende insgelycks voorn. Jacques de Jeremes
binnen desen huyse. Hetzelfde lot trof

tyd werden geabsenteerd uyt onse stadt
ende lande van Utrecht, ende hebben wij
onse stadthouder en de raedt aldaer geordonneert tegens hunluyden ter cause
voors. ende zoe verre geprocedeert dat zy
by deffaulten verwonnen ende gecontumaceert syn geweest. Dit betekende in het

Ghysbert Harmensz, Geert Dircksz en enkele andere landtluyden.
De uitspraak van het Hof van Utrecht
Het handschrift van 1531 gaat in de resterende pagina‟s met name over de rechtsgang die gevolgd werd door het Hof van
Utrecht tijdens de zitting van 31 juli,
voorgezeten door marcgrave van Zwanen
met vertegenwoordigers uit de gerechten
van de landen van Utrecht, van Vrieslant,
van Salms , van Mechelen, van Overijssel
en - misschien wat overdreven - van de
„dominaten in Azie ende Affrique‟. De ter
zitting aanwezige heren vormden, naar
wij mogen aannemen, het toenmalige
rechtscollege van de lande van Utrecht
waarin ook vertegenwoordigers van de
Utrechtse Stadsraad en uiteraard de stadhouder zitting hadden. In deze bijeenkomst, waar ook andere onderwerpen op
de agenda zullen hebben gestaan moest dit
college tot een uitspraak komen ten aanzien van de beide „gepleegde doodslagen‟.
Volgens de in onze moderne tijd geldende
rechtsgang zou men verwachten, dat de
uitspraak die het Hof van Utrecht in haar
rechtszitting zou doen, werd gebaseerd op
uitgebreide daaraan voorafgaande verhoren van de daders en de ondervraging van
een aantal getuigen en dat daarna beide
moordenaars zouden worden berecht De

toenmalige juridische jargon dat ze bij
verstek waren veroordeeld. Zij kregen
eenvoudig geen gelegenheid zich nog te
verweren. De conclusie die hieruit kan
worden getrokken is dat de sluiswachter
zonder enige vorm van proces uit zijn beide ambten was ontslagen en het blockhuys moest verlaten. Verder werd hij,
naar wij mogen aannemen, persoonlijk
verantwoordelijk gesteld voor de moorden
die zijn intussen uit den lande van Utrecht
verbannen dienaren hadden gepleegd. De
overwegingen van het Hof zijn waarschijnlijk geweest dat het voor het rechtscollege onmogelijk bleek om in het strijdgewoel van door drankgebruik verhit geraakte bezoekers van een herberg op een
gegeven moment de hoofdschuldigen nog
aan te wijzen. Aan de dodelijke slachtoffers, hun familie en nabestaanden worden
in het oude handschrift een groot aantal
fraaie, maar niets zeggende volzinnen gewijd, waarin over vergeving , kwijtschelding , verzoening en gratieverlening
wordt gesproken. Ten aanzien van eventuele schadevergoeding doet het Hof vage
uitspraken en toezeggingen. De gedupeer67

den konden recht laten gelden op een vergoeding van alle justitiële kosten zo deze
er mochten zijn en die vervolgens ter
taxatie bij het Hof indienen.
De vertrouwelijkheid en de nadrukkelijk
verplichte geheimhouding die het Hof in
zijn slotverklaring aan al zijn ter rechtszitting aanwezigen oplegde, werd plechtig

bekrachtigd en zoals de officiële bevestiging ervan luidde ‟hebben wy onse zegel

hier aan doen hangen dat dit goet vast ende gestadich blyve tot in euwigen dagen‟.
Daaronder volgde de ondertekening van
het dokument door een aantal der bij deze
rechtszitting aanwezige, edelachtbare heren.

Toelichting en achtergrondgegevens van deze bijdrage
Sinte Petersdach
In het handschrift dat wij hebben getranscribeerd worden hier en daar ook heiligendagen
vermeld. De Sunte Petersdach die in vroegere eeuwen op 22 februari als officiële christelijke feestdag werd gevierd (en op welke dag in 1531 de vechtpartij in en rond herberg
Adriaansz plaats vond), staat meerdere malen vermeld in het boek van drs. J. Buisman met
de titel Bar en boos; Zeven eeuwen winterweer in de Lage Landen , waar de onderstaande
alinea betrekking op heeft:
Over de datering van heiligendagen in vroegere eeuwen bestaan de nodige misverstanden.
Tot oktober 1582 werd de Juliaanse kalender aangehouden. Op bevel van Paus Gregorius
XIII werd daarna de naar hem genoemde Gregoriaanse kalender ingevoerd. Deze nieuwe
kalender hield in dat na 4 oktober 1582 eenmalig 10 dagen werden overgeslagen. De kalender ging gewoon verder op 15 oktober! De aanleiding voor deze kalenderverbetering
was dat de Juliaanse kalender steeds verder achterliep t.o.v. het zonnejaar. De oplossing
die tegelijk ook voor de langere termijn werd gekozen was even geniaal als eenvoudig.
Voortaan zouden als schrikkeljaren alleen die eeuwjaren gelden waarvan de eerste twee
cijfers door vier deelbaar zijn. Als zodanig zouden dus vervallen 1700, 1800 en 1900. (In
de Juliaanse kalender waren deze eeuwjaren wél schrikkeljaar.) Door deze verbetering
konden voortaan alle kerkelijke feesten weer op de correcte data worden gevierd en werd
het verschil t.o.v. het zonnejaar vrijwel teniet gedaan. Dit betekende helaas nog niet dat
de invoering van de Gregoriaanse kalender door iedereen klakkeloos werd aanvaard. Met
name in Noord-Nederland gooiden de protestantsgezinden roet in het eten en bleven veel
plattelandsgemeenten zelfs tot 1700 de Juliaanse kalender volgen.
Uiteraard zijn in onze moderne tijd correcties als hierboven genoemd niet meer nodig, nu
in het grootste deel van Europa via radiografische signalen (Frankfurt) de tijd t.o.v. van
het zonnejaar tot op fracties van seconden worden aangegeven.
De verschuiving Dorpskern Kerkveld richting Vaartse Rijn
Het Kerkveld en zijn omgeving die in het vroegere Jutphaas een landelijk karakter hadden
zouden dit tot in de late Middeleeuwen behouden. De eerste tekenen van een op handen
zijnde verandering kwamen tegen het eind van de 11 e eeuw toen het eerste tracé van de
Vaartse Rijn werd aangelegd. Dit liep van de Utrechtse Tolsteegpoort naar de Grote Wade
(de latere Liesbosch). Pas in 1148 werd dit tracé doorgegraven naar Oudegein, waar een
dam werd geslagen. Rond 1200 moet er al een veer geweest zijn tussen Nedereind en
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Overeind. Deze oversteekmogelijkheid werd in 1306 vervangen door een vaste brugverbinding, in de nabijheid waarvan zich kort daarna een brugwachter zal hebben gevestigd.
Door deze veranderingen verplaatste de dorpskern zich vooral in economisch opzicht
steeds meer naar de Vaartse Rijn. Daar vestigden zich - aanvankelijk op bescheiden schaal
- een aantal neringdoenden en ambachtslieden langs het jaagpad aan de westzijde. Het
pad was destijds al aangelegd langs de Vaartse Rijndijk die tegelijk als waterkering fungeerde. Het zal duidelijk zijn dat het Kerkveld, door zijn ligging op afstand van het
„vaarwater‟, economisch gezien, aan betekenis inboette. De open verbinding over water
met de stad Utrecht, na het graven van de Vaartse Rijn, maakte van het kanaal een steeds
belangrijker scheepvaartroute en genoot in veel gevallen de voorkeur boven de dikwijls
modderige paden waar de boerenkarren overheen reden.
De woon- en werksituatie langs de Vaartse Rijn in de 16 e en 17e eeuw
Uit de kohieren van het huisgeld, dat als een soort register van onroerend goedbelasting
geldt, blijkt dat het aantal inwoners van Jutphaas in de 16 e eeuw ten hoogste op een paar
honderd uitkwam. Rond 1630 bleek uit deze kohieren dat er sprake was van een aanzienlijke toename van de dorpsbevolking en meer bedrijvigheid. In de kohieren van 1648 staat
vermeld wie er huiseigenaar was in de dorpskom en wat voor beroep hij uitoefende. De
dorpskern telde twee timmerlieden, een wagenmaker, twee smeden, een bierbrouwer (de
Sevenster), een herbergier, een molenaar en een schuitenmaker met hun gezinnen. Tezamen met het omliggende dorp bestond de bevolking toen uit 510 inwoners. Uit de hiervoor genoemde opsomming van beroepen kan worden afgeleid dat in het toenmalige
Jutfaas het nodige werk werd verzet op het gebied van onderhoud en reparaties. In de kohieren werd verder melding gemaakt van een zgn. Vrouwenhuis met een onduidelijke
funktie, dat het jaar daarvoor was afgebroken. Achter herberg De Swaan lagen ook nog
wat kleine woningen die werden aangeduid als cameren. Twintig jaar eerder waren vijf
van deze „Godscameren‟ door het fonds van Anna van Rijn aan het Kerkveld tot stand gekomen. Het was de grote brand van 1680 die een ingrijpende verandering voor de dorpskern aan de Vaartse Rijn zou betekenen.
Noot van de schrijvers van dit artikel:
De gegevens over de verschuiving van de dorpskern richting Vaartse Rijn zijn voor een
belangrijk deel ontleend aan de publicatie Nieuwegein, Geschiedenis en architectuur,
verschenen in 2002 als 30e deel in de reeks Monumenten Inventarisatie Project van de
provincie Utrecht. Het kan beschouwd worden als een compleet standaardwerk (350 pagpagina‟s) over de geschiedenis en architectuur van Nieuwegein met een uitvoerige beschrijving van meer dan 200 monumenten. De eindredactie van deze reeks is in handen
van Mw. Elisabeth Stades-Vischer.

69

Vreeswijk…….. zoals het was
door Joop Terpstra
Collectie:
Historische Kring
Nieuwegein.

Omdat De Pinguïn in 2008 het laatste zwem- en instructiebad was dat werd gesloten, beginnen we er deze rubriek mee. Zo‟n zes zwem- en instructiebaden zijn er in de historie
geweest op het gebied van Nieuwegein. Nu is alleen Merwestein nog over. De Pinguïn is
gebouwd in 1972, eigenlijk vooral als zwem- en instructiebad voor de Prins Hendrikschool voor Schipperskinderen. Na het gereedkomen van de modernisering van
Merwestein eind 2007, ging het verouderde bad dicht. Tot verdriet van velen, zoals bijvoorbeeld ouderen en gehandicapten die er bewegingscursussen volgden.
Collectie
Historische Kring
Nieuwegein.

Vreeswijks‟ oudste zwembad was in de dertiger jaren van de vorige eeuw gevestigd in wat
nu de jachthaven aan de Lekboulevard is. Een bijzonderheid, want kleinere plaatsen hadden in die tijd geen zwembaden. Vreeswijk was een echte uitzondering! Bekend waren de
zomerse zwemfeesten, waarvan hier een foto uit 1936. Tijdens de laatste oorlogswinter
sloopten mensen uit armoede de kleedhokjes om er hun huis mee warm te stoken en na
de oorlog ging het zwembad niet meer open.
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Jutphaas…….. zoals het was
Collectie:
Historische Kring
Nieuwegein.

Aan de Jutphase Mgr. G.W. van Heukelumstraat werd midden zeventiger jaren het
zwem- en instructiebad De Schoolslag gebouwd. Het bad heeft maar kort bestaan en is
snel na de bouw van Merwestein in 1981 gesloten. In het gebouw werd vervolgens een
fitness-centrum ondergebracht. Dat verhuisde in 2008 en om plaats te maken voor de
bouw van een appartementencomplex, werd het gebouw van De Schoolslag vervolgens
gesloopt.
Collectie:
Historische Kring
Nieuwegein.

Het Utrechtse zwembad De Liesbosch bestond al in de dertiger jaren van de vorige eeuw.
De plek is nu te benoemen als Overijssellaan 17 te Utrecht. Tot 1954, toen een grote gemeentelijke herindeling plaatsvond, was dit zwembad gelegen in de gemeente Jutphaas.
Water voor het zwembad werd betrokken uit het Merwedekanaal. Het met een dames- en
herenbassin uitgeruste bad beschikte voor de heren over een duiktoren met springplanken op 5 en 10 meter. Daarvan is deze afbeelding van omstreeks 1950.
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Voor u gelezen over …………
Noodlanding van een “reuzen-vliegmachine” in Vreeswijk.
Dinsdag, 21 oktober 1919.
Inleiding
Het eerste bericht over de noodlanding van de Handley Page V/1500 is door Cees
Brugman opgediept uit het krantenarchief van het Utrechts Archief. Het is afkomstig uit
het dagblad Het Centrum van donderdag, 23 oktober 1919. Een volgend bericht komt uit
de bundel “Vreeswijk in het nieuws” van Jan Schut. Vervolgens verdiepten Piet Daalhuizen, Wim Feirabend, Roel van Kooten, Jacques Lemmink (Gemeentearchivaris van
Nieuwegein), Ben Remie en Piet van der Straten zich in het onderwerp. Vanuit de onuitputtelijke bronnen van het internet (o.a. Wikipedia en Genlias) zijn veel gegevens opgetekend.

Afbeelding van de Handley Page V/1500.
Duidelijk zijn de vier motoren te zien met propellers naar voren en achteren gericht, en het dubbel
uitgevoerde landingsgestel. De vele mensen onder de machine geven een indruk van de spanwijdte
van de vleugels en de grootte van het toestel.
Foto: Wikipedia.

De Amersfoortsche Courant van donderdag, 23 oktober 1919, heeft het volgende
bericht:

De gebeurtenis van dinsdag, 21 oktober
1919 nabij Vreeswijk
Van wat op die 21e oktober 1919 heeft
plaatsgevonden, zouden we een uit diverse persberichten gereconstrueerd verhaal
kunnen presenteren. Aardiger lijkt het ons
om de verschillende kranten letterlijk te
citeren en kanttekeningen te plaatsen bij
hun berichtgeving.

Een noodlanding der Handley Page.
Dinsdagmiddag te 2 uur is het groote vier
motorige Handley-Page toestel van ‟t Eltaterrein opgestegen met bestemming Soesterberg, vanwaar het naar Engeland zal
vertrekken. Het toestel kwam na een kor72

ten aanloop van den grond, cirkelde eenige malen boven het veld, en daarna boven
de stad en verdween toen in ZuidOostelijke richting. Het werd bestuurd
door den Engelschman Bager en voerde
als passagier o.a. mr. Pike mede.
Naar men verneemt heeft het toestel ten
gevolge van een lek nabij Vreeswijk een
noodlanding moeten maken.

gehouden op de vliegkaart. Daardoor kon
men zich later niet juist oriënteeren, als
gevolg waarvan het vliegtuig uit den koers
geraakte en o.a. te ruim half 3 over
Utrecht afdwaalde. Toen de pogingen tot
herstel faalden oordeelde de bemanning
het noodzakelijk een noodlanding te doen.
De bestuurder koos daarvoor een vlak
weiland, liggend benoorden de Lek, aan
den Wiersdijk tusschen de gemeenten
Vreeswijk en IJsselstein. Bij de daling
kreeg de machine contact met een draadafrastering, waardoor aan den staart vrij
ernstige schade werd toegebracht.
Kapitein Pike stelde zich telefonisch in
verbinding met het vliegkamp te
Soesterberg, van waar met sportieve welwillendheid onmiddellijk hulp werd geboden. Vreeswijk en IJsselstein waren natuurlijk in rep en roer gebracht. In een
oogenblik zat ieder die fietsen kon op een
rijwiel, om den reuzenvogel te gaan bekijken. Sommige personen waren evenwel al
te haastig, zoodat ongelukken niet konden
uitblijven.
Vier nieuwsgierigen, onder wie een dienaar van de Hermandad, kwamen in een
sloot terecht. Daar er spoedig hulp opdaagde kwamen zij er met den schrik af.
Een ander reed een oud vrouwtje, dat ook
op het gebrom van de zware motoren naar
buiten was gekomen, pardoes omver. Men
was een oogenblik vrijwel geheel de kluts
kwijt! Het defect aan de benzineleiding
was spoedig hersteld, doch het repareeren
van den staart vergde vrij veel tijd. Zoo
goed als zeker, deelde men ons mede, zal
het luchtgevaarte eerst morgenochtend
kunnen vertrekken. De verdere tocht naar
Soesterberg zal worden meegemaakt door
de beide zoons van de weduwe Wink, op
wier land de machine is gedaald. Dit onverwachte luchtreisje zal dan worden beschouwd als een ongewone vergoeding

De Amersfoortsche Courant is niet de enige, die precies aangeeft op welk tijdstip de
noodlanding heeft plaatsgevonden; andere
kranten melden tijden als 14.30 uur of
15.00 uur. In ‘De Utrechtsche Courant’
lezen we al op 22 oktober 1919 het volgende uitvoerige verslag:
VREESWIJK:
Noodlanding van een "Handley Page".

De geweldige vliegmachine van de
HANDLEY PAGE LIMITED te
Cricklewood, die op de E.L.T.A. (Eerste
Luchtverkeer Tentoonstelling
Amsterdam) de verbazing der duizenden
bezoekers wekte door haar reusachtige
afmetingen, heeft gistermiddag onder de
gemeente Vreeswijk een noodlanding
moeten doen.
Het luchtgevaarte was onderweg van het
Amsterdamsche tentoonstellingsterrein,
waarvan het door de bodemgesteldheid
eerst gisteren kon vertrekken, naar het
militaire vliegkamp te Soesterberg. Aan
boord bevonden zich de bestuurder
R. Bager, de vertegenwoordiger van de
Handley Page, kapitein Pike en vier mechaniciens. Bijna had het 't doel van zijn
tocht bereikt - het was reeds te
Soesterberg gesignaleerd - toen zich een
defect aan een benzine leiding voordeed.
De opvarenden deden terstond hoog in de
lucht pogingen om het defect te herstellen, waarbij niet voldoende het oog werd
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voor de toegebrachte schade.
Utrechtenaren, die van het vertrek getuige willen zijn, kunnen het landingsterrein
't best bereiken langs den gewonen straatweg naar Vreeswijk, den tol door, over het
eerste wegje rechts en tenslotte bij den
tweesprong, het landwegje links.
Men zij er echter vroeg bij!

Captain Sir Jon Alcock („de veroveraar van
de Atlantische Oceaan) en vele, vele andere.

Aanvullende informatie

'De ELTA, die is georganiseerd door de
'Soesterbergse' officiers A. Plesman en
M.L.J. Hofstee, brengt zoals gezegd met
zich mee dat heel wat buitenlandse vliegtuigen Soesterberg bezoeken, ondermeer
een enorm grote viermotorige Handley
Page bommenwerper. Vanuit dit toestel
maakte de Engelsman Newell op 24 juli
van een hoogte van ongeveer 200 m de
eerste parachutesprong boven Soesterberg.'

De bestemming van het vliegtuig, het
vliegveld Soesterberg, behoeft geen nadere
toelichting.
In het boekje „Soesterberg 80 jaar Militaire
Luchtvaart‟ lezen we nog:

Het eerste geciteerde krantenbericht
meldt dat de Handley Page was opgestegen van het Elta-terrein in Amsterdam
met bestemming Soesterberg. De E.L.T.A.
was, voor zover bekend, de eerste luchtvaarttentoonstelling die in Nederland is
gehouden. Het gebeuren vond plaats tussen 1 augustus en 14 september 1919.
Op de web-site www.elta1919.nl van Rob
Mulder kan informatie over deze luchtvaartshow worden gelezen.
Het is aardig om enkele citaten weer te
geven:

Als plaats van de noodlanding beschrijven
de verschillende kranten achtereenvolgens:

Op 1 augustus 1919 gingen de deuren van
de Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling
Amsterdam – ELTA open. Het zou één
van de mooiste en grootste luchtvaartevenementen van na de Eerste Wereldoorlog
worden. Groot-Brittannië, Frankrijk en
Italië gingen met Nederland samen om
een tentoonstelling te maken die honderdduizenden bezoekers zou trekken.
Meer dan honderd vliegtuigen namen er
aan deel en de beste Europese militaire
piloten konden elkaar hier, vaak voor het
eerst, begroeten. Enkele bekenden waren
Anthony Fokker, Bernard de Waal en
Eerste Luitenant Willem Versteegh, de
Italiaanse piloten Tenente Francesco
Brack Papa, Tenente Arturo Ferrarin en
Marion Stoppani; de Fransman Alfred
Fronval, the aas Rene Fonck; Britse piloten zoals Stanley Henry Cockerell, de
„gekke‟ Major Christopher Draper en

“weiland, liggend benoorden de Lek, aan
den Wiersdijk tusschen de gemeenten
Vreeswijk en IJsselstein.”
“het landingsterrein 't best bereiken langs
den gewonen straatweg naar Vreeswijk,
den tol door, over het eerste wegje rechts
en tenslotte bij den tweesprong, het landwegje links.”
“in een weiland van boer Wink.”
Eerst iets over „boer Wink‟. De bedoelde
boer Wink bewoonde de boerderij Het
Klaphek. Daarin is tegenwoordig een
kaasboerderij gevestigd. Er naast is een
dierenopvang ingericht.
Ben Remie beschrijft de landingsplaats in
de situatie van 2009 als volgt:
Om het landingsgebied te bereiken, gaan
we vanaf de Handelskade de Wiersdijk op,
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die voorbij de Sporttunnel de naam
„Helmkruid‟ heeft en voorbij de Parkhout
„Geinoord‟ heet. Op de daarna volgende
T-splitsing, wordt linksaf geslagen. Dat is
de huidige Geindijk. Het vliegtuig zal
neergekomen zijn in een weiland achter
de Rietput, daar loopt sedert de dertiger
jaren van de vorige eeuw de huidige snelweg A-2.

Het vliegtuig
Het vliegtuig was een product van
Handley Page Limited.
Handley Page Limited werd opgericht
door Frederick Hendley Page (later
Sir Frederick) in 1909 als Verenigd
Koninkrijk‟s eerste beursgenoteerde
bedrijf voor vliegtuigbouw. Het vroeg in
1970 surseance van betaling aan en hield
dat jaar op te bestaan. Het bedrijf, gevestigd op Radlett Aerodrome in
Herfordshire, produceerde vooral zware
bommenwerpers en grote vliegtuigen.
Het type vliegtuig, dat nabij Vreeswijk
een noodlanding maakt, was van oorsprong een bommenwerper van het type
V/1500, die was omgebouwd voor passagiersvervoer. In augustus 1919 werd een
geregelde dienst geopend tussen Londen
en Amsterdam. De reiskosten bedroegen
toen voor een enkele reis 15 Engelse
Ponden!
De tot passagierstoestel omgebouwde
V/1500 had een aluminium romp. Aan
weerszijden had het toestel 8 raampjes
met daarvoor gordijntjes en er stond een
bloemetje voor elk raam!
Wim Feirabend wist samen met zijn
schoonzoon Joost de technische gegevens
van het toestel op te zoeken (zie daarvoor
de kaders aan het eind van dit artikel).
Opmerkelijk is (zie bericht Utrechtsche
Courant) dat de Handley Page die in
Vreeswijk landde, slechts 6 inzittenden
telde.
Het ‘uiterlijk’ van de bommenwerper
V/1500 moet hebben afgeweken van dat
van het passagierstoestel van dat type. De
verschillen, anders dan de raampjes met
gordijntjes en bloemetjes ervoor, hebben
we niet kunnen achterhalen.

De Utrechtsche Courant schrijft dat het
landingsgebied gelegen is tussen
Vreeswijk en IJsselstein. Dat is niet juist,
want nabij het Klaphek kwamen de gemeentegrenzen van Vreeswijk, Jutphaas
en IJsselstein bij de Lek tezamen. Het landingsterrein lag dus op een weiland in
Vreeswijk, grenzend aan weiland in de
gemeente Jutphaas.
Boer Wink
Er is gezocht naar meer informatie over de
genoemde „boer Wink‟. Onder Vreeswijk
bleek daarover helemaal niks te vinden.
De laatste zin van de vorige alinea geeft
eigenlijk aan waardoor dit komt:
Boer Wink woonde aan het Klaphek in
Jutphaas.
Dirk Willem Wink is op 5 januari 1857 op
de genoemde boerderij geboren. Na zijn
huwelijk met Marrigje van Ede zwaaide
hij als „herenboer‟ de scepter op het bedrijf. Op 8 mei 1905 overleed Dirk Willem
op de boerderij waar hij was geboren. Hij
werd slechts 48 jaar oud. Zijn vrouw zette
met hun beide zoons het bedrijf voort.
De Utrechtsche Courant bericht dat de
beide zoons van de Weduwe Wink met
het toestel terug mochten vliegen naar
Soesterberg.
Die beide zoons zijn Pieter Peter Andries
Wink, geboren op 17 augustus 1890 en
Mathijs Wink, geboren op 1 april 1892.
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Het ligt in de bedoeling den reuzenvogel
gedurende ongeveer een week van
Soesterberg uit, kleine tochtjes te doen
maken, tot deelname waaraan enkele ministers en andere autoriteiten uitgenoodigd zullen worden.

Oorzaak van de noodlanding
Zoals in de verschillende krantenartikelen
is vermeld, kampte het toestel met een defect aan een benzineleiding. Bij de noodlanding raakte het toestel een notenboom
en een hek, waarbij beschadigingen ontstonden aan de staart.

Het Centrum van donderdag, 23 oktober
1919 meldt:

De verdere berichtgeving
Er zijn berichten, die melden dat het toestel na hersteld te zijn, is opgestegen voor
de reis naar Soesterberg vanuit Montfoort.
Dat lijkt onaannemelijk. Dan had men
zo‟n toestel met een vleugelomvang van
bijna 40 meter moeten transporteren over
smalle, met bomen omzoomde wegen. De
meeste kranten berichten over het opstijgen vanaf het landingsterrein, noordelijk
van de Lek.

De Handley-Page te Vreeswijk neergekomen.
Een onzer redacteuren, die zich hedenmorgen naar Vreeswijk heeft begeven, om
nadere bijzonderheden te vernemen over
het neerkomen dezer reuzenvliegmachine, seint ons:
De Handley-Page is ongeveer te drie uur
in de nabijheid van het dorp Vreeswijk
neergekomen in een weiland van boer
Wink. Het reuzengevaarte staat op „n 25
M. van den weg.
De vliegmachine was bemand met 4 personen.
Op het ogenblik is men druk bezig met
het repareren. Een lek in het benzinereservoir was oorzaak, dat tot dalen moest
worden besloten.
Reeds boven Amsterdam merkte de bestuurder, dat er iets niet in orde was. Ook
boven Utrecht was het aan te zien, dat de
regelmatigheid van vliegen te wenschen
overliet.
Boven Vreeswijk gekomen, moest tot landing worden overgegaan. Moeilijk was het
voor het reuzengevaarte een geschikte
landingsplaats te vinden. Na allerlei capriolen boven het dorp te hebben uitgevoerd,
welke de toegestroomde menschenmassa
met angst vervulde, streek de machine
naar beneden, raakte een oogenblik verward in een notenboom, brak takken af als
rietstengels, nam een hek mee en kwam
eindelijk, na nogmaals een grooten draai

Op woensdag, 23 oktober 1919 schrijft de
Utrechtsche Courant:

LUCHTVERKEER.
De Handley Page.
De Dinsdagmiddag nabij Vreeswijk gelande "Handley Page" stond hedenmorgen
nog rustig in den ochtendnevel. Groote
waterdruppels van smeltenden rijp riktikten eentonig op de onderste zweefvlakken. Enkele manschappen van de luchtvaartafdeeling te Soesterberg waren nog
bezig den staart te herstellen. Men verwachtte dat het luchtgevaarte ongeveer 2
uur hedenmiddag den tocht zou kunnen
voortzetten.
In diezelfde editie staat nog het volgende
bericht:

Het luchtgevaarte is inderdaad hedenmiddag van het weiland onder Vreeswijk opgestegen. Te even kwart voor twee passeerde het op betrekkelijk geringe hoogte
Utrecht.
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te hebben gemaakt, in een weiland neer.
Ongelukken hadden niet plaats. Bij het
vliegen door den notenboom en het omverwerpen van het hek is de machine
eenigszins beschadigd en werden eenige
spandraden gebroken.
Honderden en honderden waren aanstonds op de landingsplaats aanwezig.

Spoedig arriveerde de burgemeester van
Vreeswijk, die bijgestaan door de veldwachters het terrein streng afzette.
Hedenmiddag zal de machine naar
Soesterberg terugvliegen.

Een Handley Page V/1500 boven Parijs.
Technische gegevens Handley Page V/1500:
Bemanning: acht of negen
Lengte: 19,51 m, vleugelwijdte: 38,41 m
Hoogte: 7,01 m, vleugeloppervlak 260m²
Gewicht leeg: 8.000 kg
Maximaal startgewicht: 14.000 kg

Aantal motoren: 4x Rolls-Royce VIII V-12,
watergekoeld, 280 kW ieder
Maximum snelheid: 159 km/u
Vliegbereik: 2090 km
Maximum vlieghoogte: 3350 m
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Herinrichting museum met “Een reis door de tijd”.
door Piet Daalhuizen
Inleiding
Door het beschrijven van de plannen voor de herinrichting is het uiteindelijke resultaat
weer dichterbij gekomen. De oorspronkelijke inrichting van ons museum ging uit van de
„units‟ Gein, Jutphaas en Vreeswijk. Zoals de titel van dit artikel aangeeft, wordt dat uitgangspunt verlaten en gaat de vernieuwde inrichting uit van het begin van de historie van
onze regio tot aan de huidige tijd. Verantwoordelijk voor het „invullen‟ van dit deel van
de „vaste presentatie‟ van Museum Warsenhoeck over de periode van de prehistorie tot
aan de middeleeuwen is de Werkgroep Archeologie.
Een reis door de tijd
Het begin van de reis door de tijd in het
museum is gedacht in de zuid-oost hoek
van het museum. Wanneer u vóór de
hoofdingang bent, is dat het gedeelte links
van de deur.
De „tijdbalk‟ zal worden aangebracht tegen
de balk die grenst aan de rand van het
schuine dak. Op de begane grond dus, met
daarop aangegeven wanneer er bewoning
is in Nieuwegein.
In een brochure en/of via de audio-visuele
presentatie aan het begin, zal duidelijk
worden gemaakt dat de „Reis door de tijd‟
begint zo ongeveer 300.000 jaar vóór
Christus en eindigt rond het jaar 2000 ná
Christus.
Achtereenvolgens worden behandeld de
Steentijd, de Bronstijd, de IJzertijd, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de
“nieuwe” tijd.
Van al deze tijden zijn sporen gevonden in
het Nieuwegeinse grondgebied en ook kan
het museum veel archeologische vondsten
tonen. Daarnaast zijn er natuurlijk de audio-visuele informatie, tekeningen, foto‟s
en teksten en replica‟s van bijzondere
stukken.

150.000 jaar geleden.
Het oudst zijn de resten van mammoeten
die uit de Nedereindse Plas zijn gekomen.
Ook zijn er botresten van wolharige neushorens. Tevens zijn er stenen gereedschappen te zien van neanderthalers, die
hier ook kortere of langere tijd hebben
verbleven. Vervolgens kunnen resten
worden getoond die zo‟n 4000 jaar oud
zijn. We spreken dan met name over een
replica van het „beroemde‟ zwaard van
Jutphaas, dat in het Rijksmuseum voor
Oudheden te Leiden wordt bewaard.
Er is in de Late IJzertijd weer bewoning in
Nieuwegein, die doorloopt naar de
Romeinse Tijd. Op niet minder dan zeven
plekken in de gemeente zijn restanten gevonden van de Late IJzertijd en inheemse
nederzettingen uit de Romeinse tijd. In de
vitrines worden vele aardewerkvondsten
getoond, evenals munten, een gemme (=
Romeins siersteentje) en fibulae (= mantelspelden).
Nieuwegein dankt zijn naam aan de nederzetting en de latere stad Gein. Die stad
verkreeg in 1294 stadsrechten. Vondsten
uit proefopgravingen nabij de ruines van
het stadje worden getoond, zoals aardewerkfragmenten, gereedschap, pijlpunten,
enz.
Een belangrijk aspect vormt ook het ont-

De bezoeker van het museum zal kunnen
ervaren dat de oudste archeologische
vondsten in Nieuwegein dateren van
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ginnen en inrichten van het landschap,
waarop thans de gemeente Nieuwegein
bestaat. Informatie over de copenontginningen zal worden gegeven.
In het Nieuwegeinse hebben vervolgens
zo‟n twintig kastelen, woontorens en adellijke huizen gestaan. Een beeld van die
historie wordt gegeven aan de hand van
kaarten en afbeeldingen.

De tijdsduur van de herinrichting
Het valt moeilijk aan te geven wanneer de
herinrichting voltooid zal zijn. De opstelling vergt veel zorgvuldigheid. Ook moeten teksten en beelden worden gereedgemaakt voor vertoning op de vier audiovisuele panelen, die tijdens de „Reis door
de tijd‟ onderweg kunnen worden geraadpleegd.
Ook zijn er plannen om kinderactiviteiten
te ontwikkelen, zoals een grabbelton van
„oude‟ en „nieuwe‟ scherven en een speurtocht door de archeologische afdeling.
Voorlopig wordt als einddatum aangehouden medio 2010.

De historie gaat vervolgens door naar de
eerste etage, de zogenaamde hildes. Hier
worden beelden en gebruiksvoorwerpen
getoond uit het verleden en het heden,
waaronder gereedschappen die gebruikt
zijn bij hier uitgeoefende ambachten, het
boerenleven en het leven van schippers en
zandbaggeraars.
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Indrukken van een „publieksopgraving‟ in Blokhoeve
door Wil Brok
Van 17 – 28 augustus 2009 is er bij de Blokhoeve een opgraving geweest naar sporen uit
de Romeinse tijd, die de titel meekreeg "Graven naar de Bataven".
Leden van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (amateurarcheologen) en
mensen uit Nieuwegein
en omgeving konden
hierbij meedoen.
Namens de Historische
Kring Nieuwegein hebben Bartjan Damstra en
Wil Brok mee gegraven.
De eerste dagen was er
veel belangstelling van
de pers: niet alleen het
AD en de plaatselijke
advertentiebladen, Ons
Nieuwegein en de Molenkruier, besteedden
aandacht aan het gebeuOverzicht werkput 10 met nederzettingsgreppel (lint)
ren, ook verscheen er
en spieker (vlaggetjes).
een artikel op de voorpagina van De Telegraaf en waren er op de TV beelden van te zien.
Na twee weken graven zijn een nederzettingsgreppel, mogelijk plattegronden van twee
boerderijen en twee spiekers (opslagruimten) gevonden.
Er werd afgesloten met een markt waarbij bezoekers met prehistorische beroepen konden
kennis maken. Hier was ook de Historische Kring met een kraam vertegenwoordigd. Het
was een gezellige en leuke dag met ongeveer 200 bezoekers.
Ook de Historische
Kring was erbij.
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