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Even uw aandacht………..
Lezing over de Peutingerkaart door René Voorburg
Op maandag 11 februari 2013 vanaf 20.00 uur verzorgt René Voorburg in De Bron een
lezing over de bekende Peutingerkaart en met name over de plaatsen in Nederland op die
kaart. René is een boeiende verteller, die zijn studies op een geweldige manier onder de
aandacht van het publiek weet te brengen.
De Tabula Peutingeriana of Peutinger kaart is een kopie van een Romeinse reiskaart uit
de 3e tot 4e eeuw. Zij beslaat een gebied van Groot-Brittannië, Spanje en Noord-Afrika in
het westen tot de Ganges rivier in het oosten. De oudste bekende kopie is een handschrift
uit de 13e eeuw, dat nu bewaard wordt in de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek in
Wenen. Het is deze kopie die de naam gaf aan de kaart. Vervaardigd door een monnik uit
Colmar werd de kaart uit een bibliotheek in Zuid-Duitsland opgeduikeld door Conrad
Celtis, die het document in 1507 naliet aan de humanist Konrad Peutinger uit Augsburg.

Een pracht tentoonstelling over muziek
Vanaf 6 januari jl. loopt in Museum Warsenhoeck een tentoonstelling over alles wat met
muziek te maken heeft: instrumenten, partituren, etcetera. Deze expositie duurt tot en
met 31 maart a.s.
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Wat was en wat komt
Onze vrijwilligers organiseerden in 2012 weer een aantal activiteiten. Waarom begint dit
jaarlijkse woordje van de voorzitter met de vrijwilligers? In onze contacten blijkt vrij regelmatig dat de “buitenwereld”, collega musea maar ook sommige politici en ambtenaren,
denkt dat een organisatie als ons Museum wel met betaalde krachten zal werken. Niets is
minder waar. Wij zijn een pure vrijwilligersorganisatie, en al wat wij doen kan slechts
door de inzet van ons allen. Veel van het werk gebeurt achter de schermen, onopvallend,
zoals het onderhoud en de schoonmaak van Museum Warsenhoeck, maar ook de openstelling op 3 middagen per week kan slechts door de plichtsgetrouwheid van onze gastvrouwen, gastheren en actieve maandagmorgengroep. Wat zou u denken van de benodigde
administratie, het digitaliseren van onze collectie –een eis voor de zo gewenste museumerkenning–, en van het overleg op velerlei niveau? Uit de maandelijkse bestuursvergadering komen gemiddeld zo’n dertig actiepunten, de meeste zijn gewoonlijk in de volgende
vergadering al afgehandeld. Verhoudingsgewijs lijkt er eigenlijk maar weinig van deze
inspanningen naar buiten te komen in de vorm van een vijftiental activiteiten, van exposities tot dagtrip, lezingen tot Kerstavond, en 4 afleveringen van de Cronyck, ons uithangbord. Het programma voor komend jaar is traditioneel weer bijgevoegd bij deze Cronyck.
Met een speciale subsidie van de Gemeente organiseerden we halverwege het jaar het
Literair Weekend Nieuwegein 2012. Amateurschrijvers waren uitgenodigd om zich onder
deskundige leiding te laten inspireren door de inhoud en buitenkant van Museum
Warsenhoeck. De deelnemers waren heel positief over dit initiatief, produceerden leuke
verhalen, en de HKN hield er ook nog nieuwe leden en vrijwilligers aan over. Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de zelfanalyse voor de museumregistratie, uit te
voeren vóór 30 september 2012, om onze voorlopige registratie nog een jaar te kunnen
behouden. Museum Warsenhoeck moet in 2013 aan een hele waslijst van eisen voldoen,
geen sinecure. Ik wil u niet vermoeien met het totale verhaal, maar het up-to-date brengen
en op één plaats verzamelen van alle nodige documenten, het (her)schrijven van de vele
vereiste plannen (beleidsplan, vrijwilligersnota, collectiebeheerplan, om u een indruk te
geven) is slechts door de niet aflatende inzet van vele van onze vrijwilligers gelukt. Dat
kostte veel extra tijd en energie (en enig gemopper), maar aan het eind waren we het er
over eens dat dit proces van bewustwording de moeite waard is. Al die zaken waar we
uiteraard wel over gedacht hadden, en die vaak ook wel wat verspreid op schrift waren
vastgelegd, zijn nu bij elkaar gezet en op elkaar afgestemd. We weten weer waar we als
HKN / Museum Warsenhoeck voor staan en vertrouwen er op in 2013 de aanvraag voor de
“definitieve” museumregistratie te kunnen indienen.
In 2013 hopen we het 7e lustrum van de HKN extra aandacht te geven met speciale activiteiten. Ook wordt er al volop nagedacht over het 25 jarig jubileum van Museum
Warsenhoeck in 2015. In het kader van samenwerking tussen de 3 erfgoedinstellingen in
Nieuwegein (Museum Warsenhoeck, Het Vreeswijks Museum en de Museumwerf
Vreeswijk) overleggen we over een aantal gezamenlijk te organiseren zaken, onder andere
een tentoonstelling met een gezamenlijk thema in 2013. U hoort van ons.
Harry ten Hove, voorzitter
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Bezitsverhouding op het grondgebied van het huidige
Nieuwegein vanaf de vroege middeleeuwen
Landmeten en landmeters & hoe Henrick Verstralen het Overeind en
Nedereind van Jutphaas in beeld bracht
door Bart Jan Damstra
Inleiding
In Museum Warsenhoeck hangt een kaart van het Overeind en Nedereind van Jutphaas;
deze kaart is in 1626 in opdracht van het kapittel van Oudmunster vervaardigd door de
landmeter en cartograaf Henrick Verstralen. De kaart vormt de eerste getrouwe weergave
van dit deel van Nieuwegein. Bij het bekijken van de kaart komt de vraag op hoe dit
kapittel in het bezit is gekomen van rechten op dergelijke stukken grond. En daarnaast kan
men zich afvragen van wie de overige grond is.
In deze serie staat de vraag centraal hoe de bezitsverhoudingen zijn geweest in het
‘Nieuwegeinse’ grondgebied in de loop van de tijd, en wie of wat hebben bijgedragen aan
de ontwikkeling en het ontstaan hiervan. In deze cultuurhistorische schets wordt de
nadruk gelegd op de ontwikkelingen vanaf de vroege middeleeuwen tot de 17e eeuw, dat
wil zeggen tot het moment waarop de kaart van Henrick Verstralen is vervaardigd.
natuur. Bijvoorbeeld de rangschikking van
zaden in een zonnebloem en de verhoudingen van het menselijk lichaam
(vingerkootjes) Het verschijnsel is ook te
zien in kunst en architectuur, zoals bij
Leonardo da Vinci’s beroemde tekening
van een Vitruviaanse figuur en de piramiden. De gulden snede speelt een grote rol
vanwege de spirituele betekenis van
‘verhoudingen’.
De meetkundig ‘perfecte’ rechthoeken,
zogenaamde “gulden rechthoeken” en
vierkanten die ontleend worden aan deze
formule worden toegepast bij het landmeten. In de ontwerp- en planfase draait het
dus om maatgeving en verhoudingen.
Met betrekking tot de historische achtergrond van het landmeten geef ik het
volgende weer. Het landmeten komt al
voor bij de Romeinen. In de volle middeleeuwen (de periode 1000-1300 n.Chr)
keert dit fenomeen weer terug in onze
streken, met name in het kader van de
ontginningen. Opdrachtgevers zijn de graaf
van Holland en de Utrechtse kapittelker-

Landmeten en landmeters

Achtergronden
Het systematisch in kaart brengen van land
kent een lange geschiedenis. De uitvoering
word steeds verfijnder met de (door)
ontwikkeling van methodes. Het doel van
het landmeten blijft echter veelal ongewijzigd in de loop van de tijd. Voor de (groot)
grondbezitters is het wenselijk om de
bezittingen in kaart te brengen; dit geldt
zowel voor het feitelijke meten als het in
kaart brengen van de bezittingen. Deze
inventarisatie is met name nodig als middel
om de hoogte van de belastingen te bepalen. De oppervlakte van het eigendom
maar ook de kwaliteit van de grond zijn
bepalend voor de hoogte van de belasting.
Inventarisaties worden daarom vooral
uitgevoerd voor kerkelijke instellingen, het
gerechtelijke bestuur en de waterschappen.
Een belangrijk uitgangspunt in de meetkunde is het natuurkundige en wiskundige
begrip ‘gulden snede’. De gulden snede is
een natuurkundig verschijnsel van verhoudingen dat herkenbaar terugkomt in de
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ken. Ook de later opgerichte waterschappen en hoogheemraadschappen zijn belangrijke opdrachtgevers, waarbij de
landmeters worden beëdigd. Een probleem
in Nederland is dat er in die tijd nog geen
sprake is van een eenduidige maateenheid.
In de overeenkomsten is te lezen dat ten
tijde van de Hollands-Utrechtse veenontginningen duidelijke afspraken worden
gemaakt over de maateenheid. De oppervlakte wordt uitgedrukt in morgens,
vierkante roeden en vierkante voeten. Een
morgen land bevat 150 vierkante roeden.1
Andere bekende lengtematen zijn duim,
voet en el. Dergelijke maten verschilden
ook per regio; zo is er sprake van Rijnlandse
voet, Amsterdamse voet, Bossche voet.
Incidenteel wordt de landmeter ook
ingeschakeld bij transacties, met name bij
geschillen en onduidelijkheden. In de 16e
eeuw worden de landmeters steeds meer
door de gewestelijke besturen benoemd.
De kaart die Henrick Verstralen in 1626
maakt van de Jutphase bezittingen van het
kapittel van Oudmunster is een voorbeeld
van nieuw beleid. Door de reformatie
worden kerkelijke- en kloostergoederen
door provinciale en stedelijke overheden
geconfisqueerd. Om een beter inzicht te
krijgen in de omvang van deze bezittingen
krijgen landmeters opdracht deze bezittingen op te meten. Dit vindt dikwijls plaats
in de vorm van kaartboeken.

Afbeelding 1: Een meetketting

tot zijn werkzaamheden. Het vak
“landmeten” ontwikkelt zich in de loop
van de tijd. Tot omstreeks 1600 heeft de
landmeter een set relatief eenvoudige
gereedschappen/instrumenten. Deze set
bestaat uit een meetroede, meetketting (of
meetkoord) en meetkruis (of winkelkruis).
- De meetroede is een soort liniaal, met
onderverdeling in voeten en duimen en
heeft de lengte van een hele of halve
roede.
- De meetketting wordt vanaf het begin
van de 16e eeuw gebruikt. Het meetkoord
is doorgaans vijf of tien roeden lang, dat
om een rad of wiel wordt gewikkeld. In
een publicatie van H.C Pouls 2 wordt de
omschrijving van de meetketting geciteerd
uit Practijck des Lantmetens (uitgegeven in
1600): "een keten van vijf roeden lanck, op

beyde eynden des ketens met eene ringe,
daermense bequamelijck mede mach voort
slepen: Ende tusschen die twee ringen
sullen vier ander ringen inghemaect zijn,
die t'elcken de roeden af scheyden: over
yder middel van dese ringen sal een yserken dwers midden door komen, 't welck
het rechte afscheytsel der roeden sullen
wesen. Oock machmen de roeden in't
midden met cleyne ringen in twee ghelijcke partyen deelen, ’t welck halve roeden
sullen zijn. Wy houden't mede voor goet
de schaeckels een halven voet lanck te
wesen, ende inde ooghen met kleyne
rincxkens te samen gehecht, om dat den
keten niet en soude kincken. Sommighe
ghebruijcken haer keten van thien roeden

Instrumenten en hulpmiddelen
Een goed landmeter is vanzelfsprekend
vaardig in lezen, schrijven en rekenen en
daarnaast is hij theoretisch goed onderlegd
in de meetkunde en op de hoogte van
juridische aspecten. De meetgegevens
worden in een zogenaamd landmetersboek
opgetekend;deze zogenaamde grondboekhouding geldt als een belangrijk document.
Naast het feitelijke meetwerk behoort het
maken van kaarten vanaf de 16e eeuw ook
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lanck, d'welcke naer ons ghevoelen, door
zijn groote swaerte ende lengte, niet so
bequaem kan recht geleyt, ende ghebruijkt
werden, als een keten van vijf roeden".

ment genaemt wert, Dit voorsz. instrument
moet wel vast op een staf geschroeft zijn,
ongeveerlijck so lanck zijnde als van der
aerde tot aen des Meters ooge, ofte wat
korter, onder versien zijnde met een
scherpe yseren penne, daermen
'tinstrument bequamelijck mede mach vast
setten." 3

Om het aantal kettinglengten te bepalen
worden zogenaamde meet- of steekpennen
gebruikt. Een kenmerk van touw is dat het
materiaal (en dus de lengte) wordt beïnvloed door vocht. Dit is mogelijk de reden
dat het touw als instrument buiten gebruik
raakt en wordt vervangen door een ketting. Overigens worden de assistenten van
de landmeter vaak ‘kettingtrekkers’ genoemd.
- Het meest gebruikte landmetersinstrument sinds de middeleeuwen is het meetkruis of winkelkruis. Het is daarom niet
verwonderlijk dat landmeter Dou in zijn
publicatie uit 1612 bij de beschrijving van
het instrumentarium hiermee begint:

Bij het opmeten of uitzetten van grenspunten van percelen en dergelijke worden
lange sparren of staken voor het markeren
gebruikt. Bij veraf gelegen punten wordt in
de top een mand aangebracht.

Nieuwe methoden en nieuwe instrumenten
In de loop van de 16e eeuw komt de zogenaamde driehoeksmeting in zwang. Dit
houdt in dat er vaste oriëntatiepunten
worden vastgesteld 5 en vervolgens worden
de afstand en graden van de hoeken vastgesteld. Voor deze driehoeksmeting worden nieuwe instrumenten ontwikkeld. In
de tweede helft van de 16e eeuw komt de
planchet in gebruik, veelal in combinatie
met een kompas. Een planchet bestaat uit
een tekentafel(tje) op een statief en een
losse vizierliniaal. Op het tafeltje wordt
tekenpapier aangebracht. Er is nu sprake

"Eerstelijck segghen wy dat een landmeter
behoort te hebben een Rechtkruys, 'twelck
sommighe noemen een Winckelkruys,
'twelck is een vierzydich instrument van
yser, hout ofte koper met vier rechte
hoecken ende zyden, daer staende vier
pinnulen daermen door mach sien, ofte
vier pennekens daermen over ofte bezyden
mach sien, recht uyt sonder
'tgesicht te veranderen ter
eener, noch ter ander zyden ..... Sommige gebruijcken
in plaetse van dit voorsz.
vierkant instrument, een
ront instrument, die circonferents deelende in vier
gelijcke deelen, daer op
stellende pinnulen ofte
pennekens als voren. Oock
werdt dit van sommighe
gedeelt in acht gelijcke
deelen, ende setten in yder
deel een pinnule ofte penneken, 'twelck een dubbel
Afbeelding 2: Landmeter in actie met een meetkruis; een
assistent-landmeter in actie met een meetketting. 4
Kruys, ofte achtkant instru5

van een combinatie van meten en tekenen
in het terrein. Als aanvulling word gebruik gemaakt van een los kompas voor
oriëntatiedoeleinden.
Men loopt tegen het probleem aan dat de
kwaliteit van het opgeleverde werk niet
altijd optimaal is en dat de werkzaamheden tijdrovend zijn. In 1612 verschijnt de
publicatie "nieu gheordonneerden Mathematischen instruments" van de landmeter
J.P. Dou. In deze publicatie wordt de
‘Hollandse cirkel’ beschreven; dit instrument geeft een antwoord op genoemde
problemen. De ‘Hollandse cirkel’ is een
combinatie van een kompas en een beweegbaar onderdeel ten behoeve van het
meten van de juiste hoek.
Voor het eerst krijgt de landmeter een
specifiek voor hem ontwikkeld instrument tot zijn beschikking. Het meten van
oppervlakten van percelen vormt namelijk
het grootste deel van het takenpakket van
de landmeter. De kaartboeken van de
Utrechtse kapittelkerken getuigen hier-

van. Maar ook voor metingen in steden is
het instrument geschikt. De Hollandse
Cirkel doet vervolgens bijna 200 jaar
dienst als meest gebruikte instrument van
de landmeter. Het is voor de hand liggend
dat de als betrouwbaar bekend staande
Henrick Verstralen hier ook gebruik van
maakt.
Hoe Henrick Verstralen het Overeind en
Nedereind van Jutphaas in beeld bracht

Achtergronden
De vervaardiger van de kaart 8 die centraal
staat in dit stuk, Henrick Jansz. Verstralen,
is één van de bekendste landmeters in
deze regio. Van Henrick is bekend dat hij
naast landmeter ook tekenaar en drukker
was. Begin 17e eeuw is hij tevens boekverkoper in Utrecht. Zijn werkzaamheden als
landmeter voert hij vooral uit in opdracht
van de Utrechtse kapittelkerken; zo
brengt hij onder meer de landerijen in het
Sticht Utrecht die in het bezit zijn van de
kapittels van Oudmunster, St. Jan en

Afbeelding 3: ‘Het gebruik van het "meetbert" of planchet’
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St. Marie, in beeld. 9
Over de persoon Henrick Verstralen
tasten we verder in het duister; vermoedelijk is hij in 1588 geboren en in 1635
overleden en was hij woonachtig te
Utrecht.
De kaart wordt in zijn geheel getoond op
afbeelding 5 en bevat een groot aantal
gegevens over het toenmalige Jutphase
grondgebied om en nabij de Nedereindseweg met namen van (grond)eigenaren,
gebouwen en (water)wegen. Zoals gebruikelijk voor in die tijd vervaardigde kaarten
wordt het noorden onderaan en het
zuiden bovenaan de kaart gesitueerd. De
kaart is onderdeel van het kaartboek van
het kapittel van Oudmunster 10; dit kapittel
is één van de vijf Utrechtse kapittelkerken. In het boek worden alle bezittingen van het kapittel in beeld gebracht.

VIII verderop in dit artikel.
De overige elementen lijken niet exact te
kloppen; zo zijn de (onderlinge) verhoudingen niet juist in de weergegeven
boerderijen, kastelen en de kerk, wat ook
geldt voor de schetsmatig weergegeven
boompartijen. Zie hiervoor de afbeelding
bij uitsnede I. Men kan niet zondermeer
een recente kaart over de kaart heen
projecteren. Ook de loop van (water)
wegen is niet exact conform de werkelijke
situatie weergegeven. Dit sluit aan op de
beoordeling van het topografische aspect.
Er is duidelijk voor gekozen om elementen wel of niet weer te geven; zo worden
overige bebouwing en de terreinhoogte
niet weergegeven. De in bezit zijnde
percelen worden gedetailleerd weergegeven, terwijl de overige percelen die niet in
eigendom zijn niet worden weergegeven.
Bij de bestudering van de teksten bij de
kaart valt op dat de meetgegevens in
verschillende perioden tot stand zijn
gekomen. Zo is het perceel dat het meest
links op de kaart staat afgebeeld in 1598
opgemeten, zie uitsnede II, terwijl het bij
XIII afgebeelde perceel volgens de tekst in
1626 is opgemeten. Henrick heeft ook
gegevens ‘gecopieert naede caerte van Jan
Rutgerzoon van den Berch ende bevonde
daer mede t’accordeeren’ (zie uitsnede
IV). Dit betreft de beoordeling van het
chronometrische aspect.

De betrouwbaarheid van een dergelijke
kaart kan worden getoetst aan de hand
van drie criteria, namelijk de meetkundige, de topografische en de chronometrische betrouwbaarheid 11. Met betrekking
tot het meetkundige aspect (afstanden,
hoeken, etc.) kan worden geconcludeerd
dat deze juist zijn voor de in kaart gebrachte percelen. De meetgegevens zijn
zelfs in de kaart weergegeven, zie bijvoorbeeld het detail op de kaart bij uitsnede

Het doel van deze kaart is het in beeld
brengen van de betreffende percelen om
de vergoedingen voor de gebruikers vast
te stellen. Dat de meetgegevens voor de
vervaardiging van deze kaart in verschillende perioden tot stand zijn gekomen is
met betrekking tot het doel van deze kaart
een minder relevant gegeven. We mogen
er in principe van uitgaan dat de vervaardigers goed bekend zijn met het gebied en
dat de kaart uit 1626 ook daadwerkelijk de

Afbeelding 4: De ‘Hollandse Cirkel’
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,met verwijzingen naar de uitsneden. Het noorden is onder.
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Afbeelding 5: De kaart zoals afgebeeld in het kaartenboek
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situatie van 1626 weergeeft. De kaart
toont een sterk vereenvoudigd beeld van
de werkelijkheid. De overige elementen
en kenmerken zijn minder relevant en
dienen alleen ter oriëntatie en ter verduidelijking. Dit laatste betekent niet dat de
kaart minder relevant of minder bruikbaar
is voor andere doeleinden.
Op de kaart is een groot aantal teksten en
afbeeldingen te zien.
Een vraag waar ik uitgebreider op in wil
gaan is, welke informatie deze kaart bevat.
Zo is op de kaart te zien wat de oppervlakte is van het betreffende toegelichte
perceel, wie de bewoners van de hofsteden zijn, de naamgeving van (water)
wegen en de (inmiddels grotendeels
verdwenen) kastelen en buitens. De kaart
bevat een groot aantal specifieke, interessante gegevens; zo bevat deze kaart de
vroegst bekende afbeelding van kasteel
Rijnhuizen. Ook de middeleeuwse kerk op
het Kerkveld wordt duidelijk weergegeven. Opvallend is dat de naam Verstralen
op deze kaart op twee verschillende
manieren wordt geschreven, namelijk als
“Verstraelen” en als “Verstrales[s]” (zie
bijvoorbeeld uitsnede XI). Uit de tekst
blijkt dat sommige percelen twee eigenaren hebben, zo deelt het kapittel het
eigendom van een stuk grond met de
Buurkerk, wat te zien is op het kaartje van
uitsnede XIII.
De op de kaart aangebrachte teksten zijn
getranscribeerd door Wim Feirabend,
deze teksten zijn met medewerking van
Wil Brok verder ontsloten. De cijfers op
de kaart verwijzen naar de betreffende
uitsnede en transcriptie van de tekst (zie
afbeelding 5).

Gegevens op de kaart nader uitgelicht

Uitsnede I
1. Jutfaese dijk / Schayck Jansz /
hofste
2. Peerdtmolen* / van Schayck

ofwel: rosmolen

Uitsnede II
Den 17 Juni 1598 hebbe ick onderschreven lantmeter / Zijnde onder den Eedt van 't hoff van
Utrecht ten versoecke / van 't capittell van Oudmunster t'Utrecht dit perseell lants / gemeeten
gelegen aen 't Overeijnt van Jutfaes dat Schayck / Janszoon nu gebruijckt dit bovenste uute halve
Jutfaese Wateringe / zuydwaerts aen tot over de Houtense Weteringe totte halve / geersloot toe
welcke parsell groot is veerthien merge hondert [ende] / vierveertich roede. Jan Rutgersz. van den
Berch

Uitsnede III
1. Jutfaese dijk
2. Schayck /
Janzoon / hofste

Uitsnede V
1. Polders de Wiers / Cleijn
Vuyllcop. Schalckwycker
wateringe
2. Bommenaer [Bongenaar
red.]
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Uitsnede IV
Dit parseell westwaerts aen Schayck hofste zijnde / twe ackers van 't zuyde uut halve Jutfaesse
weteringe / streckende tot in 't noorde aen de opstall van de / Helleberge Cae tot het welcke groot
bevonde / is vier merge min vijfftien roede ende een halve roe / welcke oock wort bij Schayck
gebruyckt / Gecopieert naede caerte van Jan Rutgerzoon / van den Berch ende bevonde daer mede
t'accordeeren / Bij mij Henrick Verstraless / Lantm[eter]

Uitsnede VI
Op ten 24 Martie Anno 1626
hebbe ick onderschreven /
door last ende bevell van de
edele heeren ende deeken
ende capittel / van
oudemunster gemeten deese
twee parselle lants / gelegen
in't Overeynt van Jutfaes dat
ny gebruyckt
A B C de weduwe van Henrick Marcelisz. groot yder camp
C drie merge vier hont veerthien roede
B een merge vijff hont negenenveertich roede vijff voet
A vijff hont veertich roede ses voet / samen ses merge drie hont vier roede een voet
Jan van Dijck gebruyckt D E F G H streckende met uute / halve Jutfaesse Wateringe totte halve
geersloot toe
D Drie merge ende sessenveertich roede
E Drie merge drie hont sessendartich roede
F vijff merge twe hont achtentachtich roede
G vier merge drie hont vierenvijfftich roede
H vier merge drie hont eenensestich roede twe voet / samen groot eenentwijntich merge een hont 2
voet / Bij mij Henrick Verstraless / Lantm[eter]
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Uitsnede VII
1. wijnesteyn
2. Aan van dyck hofste
3. mallepart – plettenborch
4. Rynesteyn Het betreft hier kasteel Rijnhuizen, het wordt echter per abuis als Rynesteyn vermeld.

Uitsnede VIII
Opten 4 Junij 1626 hebbe / ick noch
gemeten dit stuck / lants getekent A B
C D dat gebruyckt / Gerrit Willemszoon com uut / halve Jutfaesse
Weteringe tot / int zuyd aende
scheysloot toe / Ende heyt mette
buerkerck / gemeen yder die helft groot
A een merge vier hont tachtich roe
B een merge vier hont tweenseventich
roe
C twe merge vier hont 68 roe 1 voet
D een merge vier hont 86 roe 8 voet
Samen 8 merge 1 hont 6 r[oe] 9 v[oet]
) ( dit compt oude munster alleen /
wort mede gebruyckt bij dom[?] / groot
4 hont 51 roede

Uitsnede IX
1. Jutfaes kerk
2. Gerrit Willemszoon [?] hofste
3. vroonesteyn
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Uitsnede X
a. Iselsteynse Dijkck
b. X Dit ackergen zeyt den bruycker ons daer / aent lant van de heere niet te behoren / soe well het
gemeend er voor leyt / is groot 444 roede

Uitsnede XI
Opten zelven dito dit stuck /
lants gemeten dat bruyckt nu /
Adriaen Willemszoon van
Essen / ute halve Jutfaesser
Wateringe / tot aen den
Iselsteynse Dijck toe
E 2 merge 4 hont 42 roe 8 voet
F 2 merge 2 hont 76 roe 2 voet
G 2 merge 1 hont 92 roe 4 voet
H 0 merge 4 hont 24 roe 8 voet
Samen 8 m[erge] 1 h[ont] 36 r[oe] 2 v[oet]
Bij mij Henrick Verstraless / Lantm[eester]

Uitsnede XII
1. Jutfaeser wateringe - jutfaese dyck
2. Adriaen Willemszoon / van Essen / hofste

12

Uitsnede XIII
Opten 5 Juny 1626 hebbe ick onderschrevene / noch door last ende bevell van de edele eerwaarde
heere der kerk / ende Capittel van Oudemuster dit parseell lants / gemeten dat ny gebruyckt Gerrit
Aertzoon gelege / naest 't huys te Nes getekent A B C D E F ute halve / Jutphaesse Wateringe totte
halve Scheytsloot ter weder / zijde de halve sloot ende yder camp groot
A null merge vijff hont vierentseventich roede
B een merge een hont zevenenveertich roede ses voet
C een merge een hont tweentseventich roede nege voet
D een merge twee hont sessentnegentich roede
E een merge vijff hont vierentsestich roede acht voet
F een merge vijff hont ende acht voet
Samen Groot 8 m[ergen] 4 hont 56 r[oede] 1 v[oet]

Uitsnede XIV
Dit weer leijt recht
omme deese hofstee
noortwaerts / uite
halve Jutphaesse
Wateringe totte halve
Scheysloot / waer van
in der tijt bruyckster
is Dirckgen Willems /
Smooren yder Camp
groot
G twe merge vier hont eenentseventich roede een voet
H twe merge twe hont negenentwijntich roede vijff voet
I twe merge vijff hont tweentsestich roede vijff voet
K een merge drie hont tweeentachtich roede
L een merge drie hont achtentnegentich roede drie voet / Samen Groot 11 morge 2 hont 43 roede 4
voet / Noch gebruyckt Dirckge Willems Smoren daer haer huys op staet / ute halve Jutfaeser
Weteringe getekent de Campe
M vijff merge een hont tweentwyntich roede
N 2 merge null hont tsestich roede
O 2 merge null hont achtenvijftich roede
P zeven merge vier hont achtentnegentich roede ses voet / Samen 17 merge 2 hont 38 roede 6 voet
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Uitsnede XV
Opten 6 Juny 1626 hebbe ick / onderschreve noch
gemeten dit stuck / lants int westen aen Dirckge
Willems / Smooren gelant dat ny gebruyckt / Dirck
Willemzoon uut halve Jutfaeser / Wateringe totte halve
Scheywateringe / ijder camp getekent groot
Q drie merge een hont drieendartich r[oede] 4 v[oet]
R een merge drie hont sessentwijntich r[oede] 9 v[oet]
S een merge twe hont 99 roede 8 v[oet]
T twe merge twe hont 38 roede 5 v[oet]
V drie merge vijff hont 32 roede 3 v[oet]
Samen 12 merge 3 hont 30 roede 9 voet / Bij mij
Henrick Verstraless / lantm[eester]

Uitsnede XVI
1. Nes
2. Dirckge Willems Smoren
3. Z[..]
4. Gendt
1. Gerrit Aertzoon hofste
2. Dit stuck lant leyt [?] dyk naar die wort [?] by / Dirckge Willems Smooren
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Uitsnede XVII
1.‘t lant van Iselsteyn
2. scheyt wateringe 3. M [?]
4. Q [?]
5. W [?]
6. St. Pieter
1. ’t huys van Jan / Corneliszoon
2. noordt zy van Jutfaese dijck

Uitsnede XVIII
Aengelant - St Pieter
Opten zelven dito deesen bogert ende dese 3 campen gemeten / die ny in hueren heeft Gerrit van
Ruempst secret / St. Maria uut halve Jutfaeser Wateringe totte halve scheysloot yder camp groot
W 2 mergen 2 hont 60 roede
X 1 merge 4 hont 87 roede 2 voet
Y 1 merge 5 hont 80 roede
Z 2 mergen 2 hont 10 roede 4 voet is den boogaert
Samen groot 8 merge 3 hont 37 roede

Uitsnede XIX
1. Dirckgen Willems Smooren hofste
2. [?] / [?] / [?]
3. [?] / Aartz
4. de erffgename / van Jan verz[?] / [?]
5. verhuell / huys
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Uitsnede XX
Opten zelven dito gemeten dat
daergaende / stuck boulant dat nu
gebruyckt Jan / Corneliszoon gelegen
in 't Neereijnt van Jutfaes / boven
verhuele huys* naest Claes
Willemszoon / streckende van den
Heycopper opstall tot in't / zuyde in
de halve Jutfaesser Wateringe toe
AA groot vier merge twee hont sess
roede
* Betreft land gelegen aan de heycopper dyck,
ten noorden van de Nedereindseweg.

Uitsnede XXI
Henrick Cornelisz / hofste
Den 7 juny dit lant gemeten in't Nedereynt / van Jutfaes beirede verhuell huys daer nu bruycker /
off is Henric Corneliszoon uut noorde van de Eylantse / wateringe often groene kae zuytwart tot
inde / halve Jutfaese Wateringe toe ende yder groot
BB vier hont dartich roede
CC twee hont veertich roede acht voet
DD een merge sessentsestich roede twee voet
EE een merge een hont tweeentwijntich roede vier voet
Samen 3 merge 2 hont 58 roede 4 voet
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Uitsnede XXII
1. kercke[?] lant Van Jutfaes / Henrick Corneliszoon / hofste
2. state[?] lant of’t domtijns
3. de Eylant-se wateringe / grone cae
4. staten[?] van Jutfaes
5. state[?] lant ofte ofte domijns.
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Jutphaas....... wat er niet meer is!
door Joop Terpstra
Midden op deze foto uit + 1900 staat de prachtige stellingoliemolen van Verloop. Enkele
jaren vóór de Tweede Wereldoorlog is de molen gekortwiekt en uiteindelijk in 1947
gesloopt. Langs de Doorslag zijn rechts op de foto, ten zuiden van de molen, de huisjes te
zien van het Kraaienbuurtje. Ook die zijn aan het eind van de veertiger jaren van de 20 ste
eeuw gesloopt.
Foto Collectie
Historische
Kring
Nieuwegein,
inv. code
AFT0026

Foto Collectie
Historische
Kring
Nieuwegein,
inv. code
DJ2608

Op 27 september 1976 wordt het Nieuwegeinse gemeentehuis feestelijk geopend. Al 24
jaar later, in 2000, is het weer gesloopt. Het nieuwe Stadshuis is in 2012 gereed gekomen.
Op deze foto is het gemeentehuis te zien vanaf Cityplaza toen dat in 1985 werd geopend.
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Vreeswijk …….. wat er niet meer is!
Op deze foto uit de twintiger jaren van de 20ste eeuw is de Vreeswijkse schipbrug te zien.
De brug functioneerde van 1840 tot 1935. In 1935 kwam de nieuwe Viaanse brug klaar.
De schipbrug is in 1936 gesloopt. Rechts op de achtergrond zijn de Vreeswijkse veerhuizen te zien, die omstreeks 1910 werden gebouwd.

Foto Collectie
Historische
Kring
Nieuwegein,
inv. code
ANS1001

Foto Collectie
Historische
Kring
Nieuwegein,
inv. code
DV1068

Een afbeelding van de Vreeswijkse veerhuizen. Ze hebben het gezicht langs de Lekdijk
bepaald tussen 1910 en 1974. In dat jaar zijn ze gesloopt; op die plaats staat anno 2012 het
zorgcentrum Huize Vreeswijk.
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Even uw aandacht………..
Traditiegetrouw wordt u tegelijk met deze Cronyck weer een hoeveelheid informatie
aangeboden:
 De agenda voor de jaarvergadering van 18 maart a.s.
 Een brochure over deelname aan een stadswandeling in Schoonhoven op 2 maart 2013.
 Een gekleurd kaartje met het jaarprogramma 2013 van onze vereniging.
 Een brochure over onze dagtrip op zaterdag 13 april 2013.

De acceptgiro voor de contributie 2013 volgt bij de Cronyck van april 2013.

Een nieuwe foto op de omslag
Voor de Cronyck in het jaar 2013 maakte Peter Stennekes een foto van kasteel
Oudegein en de bijbehorende koetshuizen.
De huidige vorm dateert uit 1633 toen het kasteel werd herbouwd in opdracht van
Adriaen Ploos.
Sinds 1773 is het in bezit van de familie De Geer. Vanaf 1946 is jonkheer mr. L.E. de
Geer van Oudegein burgemeester van Vreeswijk. Hij kan dan niet in zijn eigen kasteel
wonen omdat dát feitelijk in de gemeente Jutphaas ligt. De woonstede van hem en zijn
gezin zijn daarom de comfortabelere koetshuizen die wél in Vreeswijk staan!
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Voor u gelezen in ……
Utrechtsch Prov. En Stedelijk Dagblad
Bijvoegsel bij het Utr. Prov. En Sted. Dagblad
Binnenland Vrijdag 5 augustus 1892
Door Loes Slooten-Glimmerveen

Toen hare majesteit en haar gevolg aan
boord kwamen, speelde de muziek het
Wilhelmus volgens de oude toonzetting.
Tijdens de tocht lieten beide korpsen
zich om de beurt langdurig en luid
horen. …
Dichtbij de ingang van het kanaal lagen
de jachten van de Koninklijke Zeilvereniging en van de zeilvereniging het
Ij, eveneens allemaal met vlaggen versierd. Statig voeren de schepen in volgorde het kanaal in, tot daar voorafgegaan door een bootje met de Amsterdamse havenpolitie, die in het kanaal
haar taak overgaf aan de rijkshavenpolitie.
Naarmate de tocht vorderde, klaarde de
aanvankelijk buiige lucht op en bescheen een heldere zon het vrolijke
schouwspel langs de oevers van het
kanaal. Overal wapperden vlaggen, ook
op de schepen. Sommige schepen op de
Vaartse Rijn hadden bovendien groen in
top, en op een Keulenaar was met groen
en bloemen “Leve Wilhelmina” te lezen.
Overal juichte het volk, bij het voorbij
komen van de koningin. …
Overal was sprake van levendigheid,
beweging en opgewektheid.
Op verschillende plaatsen stond de
schooljeugd aan de oever opgesteld en
zong vaderlandse liederen. …
Om 14.30 uur had men de sluis aan de
Groene dijk bereikt. Daar was aan

De opening van het Merwedekanaal
Het kanaal is geopend.
Onder begunstiging van goed weer heeft
een vloot over het kanaal gevaren. Daarmee is het sein gegeven om op het hele
vaartraject van Amsterdam tot
Vreeswijk, door handel en verkeer
nieuwe bronnen van welvaart voor duizenden te openen.
De Kamer van Koophandel te Amsterdam heeft terecht begrepen aan deze
plechtigheid een feestelijk karakter te
moeten geven. Zij nodigde H.H.M.M.
koningin Wilhelmina en de Koninginregentes uit, de openingstocht met haar
aanwezigheid te vereren.
Met grote bereidwilligheid gaven haar
majesteit en haar gevolg aan die uitnodiging gehoor. Vele autoriteiten,
waaronder de burgemeester van
Utrecht, het bureau van de Utrechtse
Kamer van koophandel en vertegenwoordigers van buitenlandse Kamers
van koophandel, namen aan de tocht
deel.
De salonboot Ceres was voor Hare
majesteit fraai ingericht. …
Op een havenstoomboot waren de muziekkorpsen van het 5e en 7e regiment
geplaatst, alsmede een aantal vertegenwoordigers van de pers.
Op het IJ ontstond reeds vroeg een levendige beweging. …
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weerszijden de oever bezet met grote
mensenmenigten. …
De brug over de sluis werd toen opgehaald en de vlag, die op de top van de
Domtoren gehesen werd, verkondigde
in de wijde omtrek dat de koningin op
Utrechts gebied was gekomen. …
Tijdens het oponthoud in de sluiskolk,
dat ongeveer 20 minuten duurde, speelde het muziekcorps Nederlandse, Duitse
en Engelse volksliederen.
Zodra de sluiskolk was gevuld en de
naar het Vaartse Rijn-pand toegekeerde
sluisdeuren konden worden geopend,
zetten de boten de tocht voort, door de
juichkreten van de menigte uitgeleid.
De sluiswachters hadden daarna gedurende een uur en langer handen vol
werk om de boten, die de feestvloot
waren gevolgd, door te schutten. …
Inmiddels had de feestvloot haar inwij-

dingstocht voortgezet. Langs het kanaal
stonden van de Leidse tot de Vaartse
Rijn aan beide zijden belangstellenden.
Vooral in Jutphaas had men veel moeite
gedaan om de weg langs de Vaart te
versieren. Door de gemeente waren
twee erebogen opgericht. Bij de eerste
boog, bij de ingang van het dorp werd
hare majesteit en haar gevolg opgewacht
door de burgemeester, de wethouders,
leden van de raad en secretaris. Namens
de gemeente werd door mejuffrouw
J.P.A,. Smits, dochter van de burgemeester en mejuffrouw H.E. van Beatum,
dochter van een van de raadsleden, aan
Hare Majesteit door elk een boeket aangeboden, die welwillend werden aanvaard. Hare Majesteit en haar gevolg
lieten aan de burgemeester blijken erg
blij te zijn met de mooie versieringen en
huldiging.

Het schip Ceres, met aan boord koningin Wilhelmina en koningin-regentes Emma legt aan in de
Vreeswijkse Koninginnensluis voor de openingsplechtigheid op 4 augustus 1892.
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Kinderen van de openbare school zongen voor hare majesteit en haar gevolg
het Wilhelmus. …
De beide erebogen (één stond voor het
gemeentehuis) maakten door hun mooie
en eenvoudige versiering een prettige
indruk. In de eerste waren wapenschilden aangebracht met een gekroonde W
in het midden en versierd met de wimpels en vlaggen van Oranje, Nederland
en Waldeck-Pyrmont. In de tweede
prijkten de wapens van Jutphaas,
Nederland en de provincie Utrecht. …
Overal wapperde de driekleur met
Oranjewimpel en de meeste huizen
waren versierd …
Op Rijnhuizen was de theekoepel versierd en op het terras was een trofee aan
de Rijn geplaatst. Een hartelijke geestdrift heerste onder de menigte bij de
doorrit van de vorstelijke personen. Dit
zeldzame bezoek zal zeker bij velen lang
in herinnering blijven. Bij de doorvaart
en doorrit werden de torenklokken
geluid.

Amsterdam had daar een troonhemel
geplaatst. …
Op de achtergrond waren een 8-tal stoelen geplaatst en meer naar voren twee
fauteuils voor de Koninklijke Hoogheid.
De fauteuils waren zwart met goud afgezet en bekleed met rood gebloemde
zijde.
De troonhemel kon vanaf de steiger
bereikt worden … De troonhemel was
geplaatst tegenover de plaats waar zich
de gedenksteen bevindt, welke Hare
Majesteit zou onthullen. De steen zelf
was verborgen achter een groot heraldiek wapenschild, waarvan het veld
bekleed was met witte zijde en verder
omhangen met rood fluweel met zware
gouden franjes, terwijl het geheel bedekt was met de Koninklijke kroon.
Voor de gedenksteen was een gordijntje
gehangen, dat kon worden opgehaald
door te drukken op een knopje … dat bij
de zetel van Hare Majesteit aanwezig
was.
Toen Hare Majesteit en haar gevolg
plaats genomen hadden, hield de burgemeester een toespraak … Daarna nam de
heer Cordes, president van de Kamer
van Koophandel van Amsterdam, het
woord. Hij zei o.a.: “… Door het bezoek
vandaag aan dit kanaal zal … de overtuiging nog levendiger worden dat onze
Hollandse waterbouwkundigen mannen
zijn die met ere mogen worden genoemd.”
Hare Majesteit en haar gevolg werden
bedankt voor de inwijding en opening
van het Merwedekanaal, door hun deelname aan de tocht.
De minister van Waterstaat sprak daarna en deelde mee dat Hare Majesteit en

Ook aan de sluis te Vreeswijk was het
aan weerszijden vol mensen. … Alleen
de Ceres ging in de tweede schutkolk
waar water ingelaten werd om de boot
zo hoog te doen rijzen, dat de brug gelegd kon worden, waarlangs Hare
Majesteit en haar gevolg zouden uitstappen.
De sluis was versierd met nationale en
oranje vlaggen. De leuning, die was
aangebracht aan de uitstapplaats, was
bekleed met bruin fluweel met gouden
franjes, terwijl ook het plateau van de
steiger was bekleed.
De Kamer van Koophandel van
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haar gevolg het goed gevonden heeft om
deze sluis de naam “Koninginnensluis”
te geven.
Hij nodigde Koningin Wilhelmina uit,
door het drukken op de knop de steen te
onthullen, waarin gebeiteld was:

een eindje de Lek in. Hare Majesteit en
haar gevolg vertrokken onmiddellijk na
het verrichten van de plechtigheid. …
Hare Majesteit en haar gevolg kwamen
omstreeks 5 uur in een open rijtuig,
bespannen met vier paarden door
Utrecht, langs de Tolsteeg- en
Maliesingels, Maliebaan, Hogelandpark
en Biltstraat. De genodigden vertrokken
in een reeks rijtuigen en vertrokken van
Utrecht met een extra trein. Ook de
muziekkorpsen verlieten in rijtuigen het
terrein en daarmee was het officiële deel
van deze plechtigheid ten einde. Heden
avond wordt in Amsterdam een groot
feestmaal gegeven en morgen heeft nog
een tocht naar IJmuiden plaats. De vaart
is nu geopend. Moge er veel gebruik van
gemaakt worden.

Koninginnensluis
4 augustus 1892
Hare Majesteit deed dit en daar verdween het doek voor de steen en tegelijkertijd rees een Oranjevlag omhoog
waarop evenals op de steen in de sluis
de naam “Koninginnensluis” te lezen
was. Onbeschrijfelijk was de geestdrift
waarmee die naam werd begroet. Aan
alle kanten daverden de hoezee’s.
Inmiddels waren de sluisdeuren aan de
Lekzijde geopend en schoof de Ceres

Een foto van het Merwedekanaal uit 1910. Vanuit het noorden heeft men zicht op de olie- en
lijnkoekenfabriek van Cockuyt. In 1932 nam de Persil de fabrieksgebouwen over.
Foto Collectie Historische Kring Nieuwegein, inv. code DJ2209
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Even uw aandacht………..
Lentefeest Natuurkwartier op 26 mei a.s.
Op de gele kaart met het Jaarprogramma 2013 is vermeld dat het Lentefeest van het
Natuurkwartier gehouden zal worden op 28 april 2013. Dat is niet juist! Het wordt 26 mei 2013.
Het is van belang om de berichtgeving op onze website www.museumwarsenhoeck.nl te
volgen voor het programma. Ook al omdat waarschijnlijk ook buiten het Natuurkwartier
festiviteiten zullen plaatsvinden.

Onze sponsoren
Bij de hoofdingang van ons museum is een nieuw bord geplaatst met daarop de
bedrijfslogo’s en de namen van de ondernemingen die ons museum ondersteunen.
We brengen het graag even onder uw aandacht.

Foto’s in een doorlopende vertoning op grootbeeld/kleur
Museum Warsenhoeck heeft een grootbeeld-TV-scherm cadeau gekregen. Het scherm is
geplaatst op de zuidelijke Hilde van het museum. Inmiddels heeft Jan Rijdes er zo’n 600
historische foto’s op geplaatst, die in een doorlopende voorstelling worden vertoond
tijdens de openingsuren van het museum.
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Redactioneel:
'Alles heeft zijn tijd'
Met dit motto van Arie Terlouw eindigt het interview dat ons redactielid Loes
Slooten - Glimmerveen in december 2012 met hem heeft gehouden. Daarin blikken zij
ondermeer terug naar de periode waarin Terlouw (inmiddels 92 jaar oud) in Jutphaas
kwam werken en later ook definitief wonen.
Het interview geeft een duidelijk beeld van de gang van zaken 'toen' , aan wat nu
Herenstraat is ter hoogte van de Doorslagsluis. Een tijd die al zover in het verleden lijkt,
maar waarvan nu toch nog zoveel plekken zijn te traceren en herkenbaar zijn.
Enfin, lees deze bijdrage en mogelijk komen ook bij u weer de nodige herinneringen boven.
In de Cronyck van januari jl. heeft u het eerste artikel kunnen lezen van Bart Jan Damstra
over de 'Bezitsverhouding op het grondgebied van het huidige Nieuwegein'. Daar ging het
o.a. over landmeten en landmeters, hoe het Overeind en Nedereind van Jutphaas door
Henrick Verstralen in beeld is gebracht en over de kaart waarvan een exemplaar in ons
Museum Warsenhoeck hangt.
In deze Cronyck gaat Bart Jan op zoek naar een verklaring voor die bezitsverhoudingen.
Daarbij gaat hij ver terug in de tijd en legt de nadruk op de ontwikkelingen vanaf de
vroege middeleeuwen tot de 17e eeuw. Ga met hem op ontdekkingstocht!!
Voor zijn gebruikelijke rubriek 'Zoals het was….' , heeft Joop Terpstra een aantal foto's
geselecteerd waarop een bezoek van een 'Oranje' aan Jutphaas en Vreeswijk is vereeuwigd.
Daarmee haakt hij in op de fototentoonstelling 'Van koningin Wilhelmina tot koningin
Máxima' en de expositie 'Koninklijk Nieuwegein' , die beiden vanaf 14 april in ons
museum te zien zijn. In een apart artikel wordt nog ingegaan op de hierboven genoemde
expositie 'Koninklijk Nieuwegein'.
Als u de plaatselijke nieuwsbladen goed heeft gevolgd, is u vast niet ontgaan dat onze
Historische Kring de 'Nieuwegein Award 2012' in de categorie 'Kunst en Cultuur' heeft
gewonnen. De motivering van de jury leest u in deze Cronyck en ook de enthousiaste
reactie van onze trotse, maar ook verbouwereerde voorzitter. Het beeldje staat inmiddels
op een prominente plaats, direct bij de ingang van het museum.
En ja, de 'Vreeswijkse Schipbrug'. Op het artikel '……wat er niet meer is' in de vorige
Cronyck, heeft Jaap Boersema gereageerd. En wat blijkt: het motorgedeelte is indertijd niet
gesloopt. maar naar Zutphen versleept. En werkelijk, daar ligt het nog altijd in volle glorie
in de Museumhaven van Zutphen. Kijkt u maar op www.museumhavenzutphen.nl.

De Redactie.
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Bezitsverhouding op het grondgebied van het huidige
Nieuwegein vanaf de vroege middeleeuwen
Deel 2
Op zoek naar een verklaring voor de bezitsverhoudingen op het grondgebied
van Nieuwegein vanaf de vroege middeleeuwen tot de 17 e eeuw.
door Bart Jan Damstra
Inleiding
In de Cronyck de Geyn van 2010 is een tweetal artikelen verschenen over oude gemeentegrenzen in en rond Nieuwegein van de hand van Ben Huiskamp. 1 Zijn ‘oproep’ om op
ontdekkingstocht te gaan is mede aanleiding geweest voor mij om verder in te gaan op de
ontstaanswijze en eigendomsverhoudingen binnen de grenzen van de gerechten waaruit
de latere gemeenten Jutphaas en Vreeswijk zijn ontstaan. In dit deel van de serie over de
bezitsverhoudingen op het grondgebied van het huidige Nieuwegein wordt ingegaan op de
vraag hoe de bezitsverhoudingen zijn geweest op het ‘Nieuwegeinse’ grondgebied in de
loop van de tijd, en wie of wat hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en het ontstaan
van deze situatie. Dit artikel betreft een cultuurhistorische schets met de nadruk op de
ontwikkelingen vanaf de vroege middeleeuwen tot de 17 e eeuw, ofwel het moment
waarop de kaart van Henrick Verstralen is vervaardigd. 2
spelen zich af op supraregionaal, regionaal
en lokaal niveau. Het zijn met name de
ontwikkelingen binnen ‘de kerk’3 die hun
stempel drukken op bestuur en bewoners
van een grondgebied.

Bij de behandeling van het begrip bezitsverhoudingen zijn twee begrippen van
belang, namelijk bezit en bestuur. Tot het
einde van de 18e eeuw houdt bestuur
vooral in “het in bezit hebben en uitoefenen van de hogere of lagere rechtsmacht in
een gebied”. Rechtspraak is daarmee één
van de belangrijkste aspecten van het
landsheerlijk gezag. De landsheerlijkheid is
het geheel aan overheidsrechten dat de
landsheer heeft in een bepaald gebied. In
het geval van het Sticht Utrecht is de
bisschop namens de Duitse keizer de
landsheer. Bezittingen zijn vaak uitgestrekt, waardoor het niet mogelijk is voor
een landsheer zelf in het hele gebied het
dagelijks bestuur uit te oefenen. Dit betekent dat de landsheer niet overal de touwtjes volledig in handen kan hebben en dat
het bestuur wordt ‘uitbesteed’. In de loop
van de tijd veranderen verhoudingen en
ontstaan nieuwe bestuurslichamen en soms
machtige dynastieën. Deze veranderingen

De vroege middeleeuwen tot omstreeks 1100
Aan het einde van de 7e eeuw n. Chr.
veroveren de reeds tot het christendom
bekeerde Franken o.a. de streek ten zuiden
van de huidige Rijn op de Friezen. Tot dit
gebied behoort ook het huidige Nieuwegein.
Binnen deze streek ligt het kerngebied
waar kort daarvoor de ‘kerstening’ van
‘Nederland’ is begonnen. Er is sprake van
minimale bewoning en land dat vrijwel
uitsluitend op de hoger gelegen ‘stroomruggen’ van verlande rivieren ligt.4 Gedurende de 8e eeuw schenken de Frankische
hofmeiers diverse goederen aan de bisschop
van de jonge Utrechtse kerk. Daar kan de
kerk het onderhoud van haar gebouwen
mee betalen en ook het inkomen van de
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priesters en de kanunniken. Elke schenking wordt vastgelegd in een oorkonde. In
een 10e eeuwse oorkonde worden de
eigendommen opnieuw bevestigd. Deze
bevat onder andere de namen Galana en
Fresionouuic/Fresdore. Met Galana wordt
mogelijk een nederzetting in het latere
Galecop bedoeld.5 Fresionouuic/Fresdore is
waarschijnlijk een vesti(gi)ng ergens in het
Wierse gebied, ten noorden van de huidige
dorpskern van Vreeswijk. Het vermoeden
is echter dat deze oorkonde een ‘falsum’6
betreft, waarmee de Utrechtse kerk gebieden claimt. Er zijn dus geen overtuigende
bewijzen voorhanden. Ook over een
periode van enkele honderden jaren daaropvolgend zijn vrijwel geen schriftelijke
bronnen beschikbaar, waardoor we in het
duister tasten over de vroegste geschiedenis van dit deel van Nieuwegein.

tijns (soort belasting) voor het gebruik van
het land. Wel mogen zij collectief gebruik
maken van de omringende ‘woeste’ grond. 9
Dit systeem functioneert enkele honderden jaren en verdwijnt omstreeks 1100.
Van de toenmalige structuur/organisatie in
het ‘Nieuwegeinse’ gebied zijn geen concrete gegevens bekend. Mogelijk dat de
eerder genoemde domeingebieden Galana
en Fresionouuic/Fresdore teruggaan op
dergelijke domeincomplexen. Slechts een
citaat uit omstreeks 1290 – dus ná de
hoogtijdagen van dit systeem – vermeldt:
‘[…] die ghifte van der kercken van
Vrieswijc […], […] die behoren in den hof
van Vrieswijc’.10
Als gevolg van schenkingen aan de kerk
ontstaan enclaves van kerkelijke goederen
(‘pago’) in degouwen. Uitbreiding van deze
‘immuniteitsgoederen’ houdt tevens in dat
het gezag van de ‘rijksgraven’ afneemt.
In het jaar 918 keert de bisschop vanuit
Deventer terug naar Utrecht, nadat de
bedreiging van de Noormannen is afgenomen. De bisschop benoemt kanunniken
om namens hem het bestuur op zich te
nemen en om gelden te innen. Hieraan is
te zien dat de bisschop inmiddels ook het
‘wereldlijk’ gezag heeft verworven en
daarnaast ‘landsheer’ is namens de Duitse
keizer.11 De bisschop kan als gevolg van de
celibaatsverplichting geen erfelijke dynastie stichten; de overige leenmannen van de
keizer kunnen dit wel. De keizer schakelt
graag bisschoppen in als bestuurders van
delen van zijn rijk en hiermee ontstaat het
‘rijkskerkenstelsel’.
Na genoemde terugkeer van de bisschop
naar Utrecht volgt een groot aantal schenkingen van rechten en grond aan de bisschop.12 De bisschop verwerft zo steeds
meer macht ten koste van de graven. Zo
ontvangt de bisschop grote delen van
Holland. Toch wordt deze bisschoppelijke
Hollandse graaf na verloop van tijd weer

Teruggaand naar het grotere kader kom ik
bij het Karolingische rijk. Dit rijk is een
voortzetting van haar Merovingische
voorgangers7 en wordt ten behoeve van het
bestuur en de rechtspraak verdeeld in
zogenaamde gouwen. De term “gouw”
wordt met name gebruikt als geografische
gebiedsaanduiding; gouwen worden bestuurd door gouwgraven. Het Karolingische
rijk wordt strak bestuurd met een
‘piramidevormige’ structuur, met de vorst
aan het hoofd. Voor het eerst sinds de
Romeinse tijd wordt daadwerkelijk rechtspraak uitgeoefend.8 De gronden en daaraan verbonden rechten worden beheerd
binnen een villa (domein), gelegen binnen
een gouw. Hiermee ontstaat het zogenaamde ‘hofstelsel’, wat inhoud dat een deel van
de grond (de ‘vroonhoeve’ of ‘vroonhof’)
direct door de heer wordt uitgebaat, terwijl
de rest wordt uitgegeven aan horige boeren.
Deze ‘horigen’ hebben de plicht periodiek
werkzaamheden te verrichten op de
vroonhoeve en daarnaast betalen zij een
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Afbeelding 1: gouwindeling in het Kromme Rijngebied

de gouwindeling. Het streven was echter
wel dat iedere gouw beschikt over een
kerk. ‘Nieuwegein’ is gelegen in het grensgebied van de gouwen Nifterlake en Leken-IJssel. De gouw Lek-en-IJssel omvat
beide oevers van de Lek en van de IJssel. In
het Vreeswijkse gebied bevinden zich
enkele hoeven. Er is in die tijd nog geen
sprake van een sluitend dijkenstelsel.

een ‘rijksgraaf’, die op zoek is naar gebiedsuitbreiding; dit gaat vooral ten koste van
het gebied van de bisschop. Zo wordt de
gouw Lek-en-IJssel bedreigd door de
Hollandse graaf.
In deze tijd worden de bisschoppelijke
gerechtelijke taken uitgevoerd door een
benoemde voogd. De voogdij over Vreeswijk wordt door de algemene voogd van de
bisschop, de ’beschermvoogd’, uitgevoerd.
Later, in de 11e eeuw, worden de kapittels
en de bisschoppelijke meiers13 steeds
machtiger. Zij pleiten dan ook sterk voor
immuniteit van hun gebieden, ook ten
opzichte van de bisschop. Later benoemt
de bisschop zogenaamde maarschalken;
hun rol is vergelijkbaar met die van de
officier van justitie. De maarschalk brengt
criminele zaken voor het plaatselijk gerecht, dat vervolgens door hem werd
voorgezeten.14 In Nieuwegein en haar
directe omgeving is de gouwindeling gelijk
aan de kerkelijke indeling van het gebied
door middel van diaconaten en het gebied
van de koorbisschop. De aartsdiakonaten
zijn midden 11e eeuw echter niet gelijk aan

Late middeleeuwen vanaf 1100 tot omstreeks 1580
De decentrale structuur uit de Karolingische
tijd met graven en gouwen/graafschappen
raakt vanaf 1100 achterhaald, niet langer
houdbaar en houdt op te bestaan. Omstreeks 1100 is sprake van een toename van
de bevolking waardoor de bisschop niet
meer alleen verantwoordelijkheid kan
dragen voor de geestelijke verzorging en de
wereldlijke beheertaken. De bezittingen en
het verzorgingsgebied van de kerk worden
verdeeld over enkele kapittelkerken. Het
bestuur van een dergelijk kapittel vind
plaats onder leiding van een zogenaamde
proost. Omstreeks 1100 zijn dit de proost
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van de Dom (St. Maarten) en de proost
van Oudmunster (St. Salvator). Dergelijke
belangrijke functies worden vaak ingevuld
door mensen uit rijke en vooraanstaande
geslachten. De (besturen van de) kapittelkerken krijgen in de loop van de tijd
steeds meer invloed op bestuurlijk gebied
(rechtspraak) in hun diaconaat. Een
diaconaat is het door de bisschop aan de
kapittelkerken toegewezen gebied. Het
grondgebied van deze kapittelkerken
wordt rond 1100 opgeknipt in districten
(decanaten). Bestuurders van deze districten hadden slechts een beperkte uitvoerende taak. Met betrekking tot het kapittel
Oudmunster, is het decanaat “Beneden
IJssel en Lek”15 van belang. De parochie
Vreeswijk behoort hier toe, evenals de
parochiekerk van het Gein. Een taak van
de proost is het benoemen en installeren
van de pastoor na een bindende voordracht door het kapittel van St.-Marie, de
eigenaar van de kerk, de pastorie en het
patronaatsrecht.16
De parochie Jutphaas valt onder de

invloedssfeer van het diaconaat van de
koorbisschop. De koorbisschop is als
priester van de bisschop actief naast
soortgelijke hooggeplaatste functionarissen van de colleges van de kapittelkerken.
Hij leidt de mis in de Domkerk, is voorzitter van bisschoppelijke synoden, bedient
het vormsel en wijdt kerken in. Daarnaast
is hij geestelijk leider van een gebied ter
grootte van acht parochies, waaronder dus
die van Jutphaas (zie voor een overzicht
van de gebiedsverdeling afbeelding 2).
De parochiegrenzen in haar algemeenheid
staan vanaf de 12e eeuw vast en zijn in
feite gelijk aan de ontginningsgrenzen,
wat met name geldt voor het Jutphase
Overeind en Nedereind. Binnen deze
grenzen onstaan de latere gerechten van
het Overeind en Nedereind van Jutphaas.
Gerechten ontstaan vanuit oude kerkelijke
goederen (domeinen) of in de ontginningseenheden in de ontginninggebieden.
De gerechten Overeind, Nedereind (in de
13e eeuw bestaande uit 3 gerechten en in
de 14e eeuw 2 gerechten) en Vreeswijk
worden door de bisschop ‘in
leen’ gegeven aan leenmannen
die verantwoordelijk zijn voor
uitoefening van de lagere
rechtsmacht en het regelen van
zaken als onroerendgoedtransacties.17 De term gerecht wordt
ook gebruikt om het bestuur
bestaande uit schout en buren
c.q. schepenen aan te duiden.
De samenstelling van een
dergelijke rechtszitting bestaat
uit de schout en een (wisselend)
aantal gebruikers en eigenaars
van grond, die woonachtig zijn
binnen het gerechtsgebied.
Afbeelding 2:
aartsdiaconale indeling
‘Nieuwegein’ en omgeving 19
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Waren de buren tevens eigenaar dan
werden zij landgenoten genoemd.18 De
bewoners van een gerecht worden onderzaten genoemd, met onderscheid naar
landzaten (pachter, erfpachter of tijnsgenoot) en ommezaten (de belenende grondeigenaars).
Onderlinge transacties tussen de kapittelkerken en transacties met overige partijen
komen veelvuldig voor. Ook nieuwe
ontginningen met een andere eigenaar als
die van het ‘oude land’ komen voor. Er
ontstaat in de loop van de tijd een lappendeken van (kerkelijke) bezittingen.

aan het nieuwe kapittel van St. Marie de
novale (nieuwe) tienden schenkt, grenzend aan land dat reeds in bezit is van
hetzelfde kapittel. Van dergelijke oorkonden is vaak niet exact aan te geven welke
gronden het betreft, in het beste geval
alleen bij benadering.
De bisschop is eigenaar van zijn domeinen
en van het niemandsland (de ‘wildernis’).
De oude ontginningen ontstonden vooral
in lokaal verband (graven); de bisschop
kwam pas in actie als het zijn eigen
domeinen betrof. De bisschop geeft de
‘concessie’ aan derden door schenking aan
bijvoorbeeld een abdij21 of door een
overeenkomst met een niet kerkelijke
instelling of persoon (cope-contract). Bij
het cope-contract geldt dat gronduitgifte
plaatsvindt, maar geen gezagsrecht.
Jutphaas en Raven (lang in het bezit
geweest van de Duitse Orde) worden
duidelijk door de bisschop geïnitieerd. In
‘Nieuwegein’ heeft de bisschop overigens
geen nieuwe domeinen gesticht. Voor
eigendomsverhoudingen betekent het
cope-contract dat grond wordt uitgegeven
en dat bij de uitgifte ‘tienden’ per hoeve
worden vastgesteld. Deze ‘tienden’ houden een vergoeding in, eerst in natura,
maar later vooral financieel. Een dergelijke vergoeding kan beschouwd worden als
een vorm van ‘winstbelasting’. Deze is
bestemd voor het betreffende kapittel, de
plaatselijke vertegenwoordiger van de
kerk en voor algemene sociale werken.
Een zogenaamde tijns22 is vrijwel altijd
een symbolisch laag bedrag, waaruit blijkt
dat het de kerk niet vooral te doen is om
het economisch effect, maar dat de nadruk
duidelijk is gelegen op de (rechts)macht.

Maar ook binnen een kerkelijk gebied
raakt het bezit versnipperd en/of er
ontstaan enclaves. Een goed voorbeeld
hiervan is de situatie zoals afgebeeld op de
plattegrond van Henrick Verstralen uit
1626 van de bezittingen van het kapittel
van Oudmunster in Jutphaas.
Uit schriftelijke bronnen zoals registers en
kaarten blijkt dat er nog veel meer bezitters van grond in de Jutphase gerechten
zijn. Dergelijke registers en kaarten zijn
gemaakt van bezittingen van andere
kapittelkerken in hetzelfde gebied. Zo
hebben ook de kapittels van St. Jan en de
Dom dergelijke kaarten laten maken van
hun ‘Nieuwegeinse’ bezittingen.
De ‘nieuwe’ kapittels van St. Jan en
St. Marie worden opgericht ten tijde van
de grote ontginningen. Nieuwe ontginningen komen niet automatisch toe aan de
‘oude’ kapittels, ook al grenzen deze
ontginningen aan het gebied van de ‘oude’
kapittels.
In het kader van de ontginningen geldt
dat ‘Nieuwegein’ is gelegen op het grensgebied van ‘oude’ ontginningen en grootschalige ‘nieuwe’ ontginningen, die vooral
tussen 1000 en 1200 tot stand zijn gekomen. Omstreeks 1200 is sprake van een
schenkingsoorkonde20 waarin de bisschop

Aan het begin van dit artikel heb ik al
opgemerkt dat tot het einde van de 18e
eeuw bestuur vooral inhoudt “het in bezit
hebben of uitoefenen van de hogere of
31

lagere rechtsmacht in een gebied.”
Bestuur en rechtsmacht zijn één, waarbij
de nadruk dus ligt op rechtsmacht. De
bisschop geeft in ruil voor steun grote
stukken land in leen. Dat wil zeggen: hij
geeft de rechtsmacht, maar ook het recht
op het vissen in bepaalde wateren etc. in
leen uit. Er is sprake van een ingewikkelde situatie waarin sprake is van gelaagdheid van allerlei rechten. Het is niet
mogelijk de begrippen ‘leen’ en ‘bezit’ in
de middeleeuwse context te vertalen naar
een hedendaags juridisch begrip. Privaatrechtelijk krijgen de verkrijgers van grond
een recht dat neerkomt op ons hedendaagse begrip eigendom, publiekrechtelijk
zijn de verkrijgers van gronden onderworpen aan de rechtsmacht van degene die de
gronden in leen uitgeeft. Het begrip
‘eyghen’ dat nogal eens voorkomt in de
bronnen heeft niets van doen met het
moderne (rechts)begrip eigendom.23
Omstreeks 1290 is de heer van Voorne in
het bezit van gronden in Vreeswijk, die
het op zijn beurt in leen geeft (= achterleen) bij de heer van Vianen. Ook heeft
hij bezittingen in het Gein24, welke hij in
leen (= achterleen) geeft aan de heer van
Culemborg. Het betreft de lagere rechtsmacht. Land in Opburen bij IJsselstein is
in leen bij Dirk Schoutekijn van Jutphaas.
Voor de heren van Vianen (in het bezit
van alle rechten op de Lek) is het bijzonder interessant om invloed te hebben aan
de overkant van de Lek. Vreeswijk komt
(als pand) in bezit van de graaf van Holland
(hoge en lage rechtsmacht) en hij geeft het
op zijn beurt in leen (= achterleen) aan de
heer van Vianen. Oorzaak van het in bezit
zijn van Vreeswijk van de graaf van
Holland is dat eind 13e eeuw alle rechten
in het Sticht worden ‘verpand’ aan de
graaf van Holland vanwege een ontstane
schuldenlast bij de bisschop. Voor de stad
Utrecht is Vreeswijk ook van cruciaal

belang vanwege de scheepvaart en waterstaatkundige werken. In de 14e eeuw komt
Vreeswijk weer onder invloed van de
bisschop van Utrecht. Wel houdt de heer
van Voorne (de rechten in het gebied van)
het Gein in bezit, dat hij in leen (= achterleen) geeft aan de heer van Culemborg.
Om en nabij ‘Nieuwegein’ zijn de leenheren de graven van Gelre en Holland, de
domproost, de familie van Zuylen (later
genaamd van Abcoude), Culemborg en
Vianen. Zij, en andere families, laten hun
(rechts)macht in het gebied ondermeer
blijken door de bouw van versterkingen,
veelal in de vorm van woontorens. De
bouw van de meeste van dergelijke versterkingen vond eind 13e eeuw plaats.
‘Nieuwegeinse’ voorbeelden zijn: Rijnhuizen,
Rijnestein, Oudegein en Oud-Heemstede.
‘Nieuwegein’ is in de 13e eeuw gelegen in
het grensgebied van enkele machtige (= in
bezit van grond en rechtsmacht) buren,
buren die soms dynastieën weten op te
bouwen. Het gaat om gebieden van de
grafelijke familie Van Goye en die van de
familie van Cuyk. De familie van Cuyk
heeft bezittingen en rechten in het voormalige gouw Lek-en-IJssel, Utrecht en
Opgooi. De familie van Goye heeft haar
stamslot staan in ’t Goy bij Houten en
heeft bezittingen en rechten rond Houten,
Hagestein en Eiteren. De familie van Goye
ontvangt een deel van haar bezittingen als
achterleen van de familie van Cuyk.
Dergelijke families zijn ondermeer door
ontginningen in staat hun machtsgebied
uit te breiden.
De rol van de bisschoppelijke graven is
eind 12e eeuw uitgespeeld als de bisschop
voortaan de landsheer is en ministerialen
aanstelt als ‘ambtenaren’. De graafschappen,
waaronder Lek-en-IJssel, houden op te
bestaan. Gijsbrecht van Goye blijkt zich
aan te kunnen passen aan de situatie.
Want daar waar hij eerst leenheer was,
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Afbeelding 3:
woontoren
Stormerdijk
afgebeeld door
Roelant
Roghman

wordt vertegenwoordigd door de ridderschap; dit zijn heren die een kasteel of
(vanaf de 16e eeuw) een ridderhofstad
bezitten. De rijke burgers uit de steden
Utrecht, Amersfoort, Wijk bij Duurstede
en Rhenen behartigen de belangen voor
de steden, waarbij de stad Utrecht dominant is.

wordt hij omstreeks 1245 benoemd tot
ministeriaal.
Uit het voorgaande kan worden afgeleid
dat er een spanningsveld is tussen de
geestelijkheid en adel.25 De bisschop is de
machtigste persoon in het Sticht Utrecht
en de adel en steden voorzien hem van
raad. In de 14e eeuw dringen adel en
steden aan bij de bisschop op meer invloed.
Deze invloed krijgen de adel en steden
ook, zij het door geldnood van de bisschop.
Deze geldnood van de bisschop komt
ondermeer door de oorlogshandelingen in
Vreeswijk bij de versterking Gildenborg.
In 1375 worden met de Landbrief de
bevoegdheden van het nieuwe bestuur
vastgelegd. In de Landbrief belooft de
bisschop dat hij belangrijke functies alleen
zal geven aan mensen die in het Sticht
geboren zijn. Hij zal geen oorlog voeren
en geen belasting heffen zonder toestemming van de Standen (ofwel: Staten) van
Utrecht. Elke bisschop moet de eed afleggen op de Landbrief. Hiermee zijn de
Staten van Utrecht geboren. De afgevaardigden namens de geestelijkheid worden
aangewezen door de kapittels. De adel

Deze ontwikkeling wordt vooraf gegaan
door de (tijdelijke) splitsing van het Sticht
Utrecht, waarbij de Vaartse Rijn de grens
vormt. Deze splitsing van het Sticht
Utrecht kwam in 1331 tot stand tijdens
het bewind van de ‘zwakke’ bisschop Jan
van Diest naar aanleiding van een flinke
schuldenlast. Het Sticht Utrecht wordt
(tijdelijk) verdeeld tussen Gelre en Holland.

Jutphaas
De gerechten in Jutphaas (het aantal
gerechten wisselt in de volle middeleeuwen) zijn tot de samenvoeging van
Overeind en Nedereind in 1637 feitelijk
bestuurlijk van elkaar gescheiden en
worden ieder door een ambachtsheer
bestuurd. De term ambachtsheer, zoals
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gebruikelijk in Holland en Zeeland, is
minder gebruikelijk in deze streken.
Jutphaas wordt geleidelijk aan steeds
aantrekkelijker als woonplaats voor
ministerialen (ambtenaren of dienstadel
van de bisschop) uit het Sticht (provincie
Utrecht) zoals de families Van Rijn
(ridders), Van Uten Goy en de heer Van
Vianen. In het midden van de 15e eeuw is
ongeveer de helft van het Jutphase grondgebied in handen van deze families en
andere rijke Utrechtse burgers. Deze en
andere ministerialen (tevens leenmannen)
klimmen in de loop van de tijd op de
maatschappelijke ladder, families als van
Goyen en Van Zuylen hebben hun sporen
verdiend en krijgen veel macht en bezit
toebedeeld. De woontorens Rijpickerwaard,
Oudegein, Rijnhuizen en Vronestein
worden aangepast aan de mode van de tijd.
Er wordt druk gebouwd, zoals Rijnenburg
(1245 voor het eerst vermeld), Plettenburg
(rond 1300 bewoond door Gijsbert uten
Goy, burggraaf van Utrecht), (Oud-)
Heemstede (1323), Rijnestein (1355)
Everstein (1394), De Batau (1381) en
Stormerdijk (1400). Naast deze kastelen
zijn ook de omgrachte hofsteden belangrijk, zoals in Jutphaas Vee- en Bouwlust
(13e eeuw) en Blokhoeve (12e eeuw), die
op de grens van twee ontginningen liggen
en mogelijk boerderij Zuilenstein (in 1247
bewoond door schout Ghiselbertus van
Zuylen, ridder en tevens eigenaar van
Vronestein).26 De kastelen zijn leenroerig
aan het huis Loenersloot en de familie
Van Gaasbeek/Van Zuylen en zijn dus
achterlenen van de bisschop. Het belang
van deze ‘ridderhofsteden’ komt verderop
in dit artikel aan de orde de beschrijving
van de periode 1580 en later.
De familie die van oorsprong nadrukkelijk
vertegenwoordigd wordt in het Nedereind
en Overeind van Jutphaas is het geslacht
Van Jutphaas: men gaat zich noemen naar

het gebied dat men in bezit (in dit geval in
achterleen) heeft. Eind 14e eeuw is sprake
van ‘Theorerici Scout de Jutfaes’; zijn
voorgangers met veelal dezelfde naam
(waaronder een alias ‘Ghiselberti’, vermoedelijk Gijsbert van Zuylen) hebben
gedurende de 14e eeuw de rechtsmacht in
het Overeind in handen. Deze Gijsbrecht
van Zuylen koopt in 1246 de heerlijke
rechten en een huis (kasteel) in ‘ville de
Jutfais’ van IJsbrand van Lent. De familienaam van Jutfaes komt veelvuldig voor in
de registers van de kapittelkerken van
Oudmunster, St. Jan en St. Marie. De
familie van Rijn is gerelateerd aan de
kastelen Rijnhuizen en Rijnestein en
vermoedelijk Stormerdijk. Zij gaan zich
vanaf de 15e eeuw Van Jutphaas noemen.
De familie is machtig en invloedrijk en
‘levert’ schepenen en burgemeesters aan
de stad Utrecht. Machtige families en
heren zoals de heren Van Vianen (in
eerste instantie de familie van Beusichem,
later Brederode) hebben eveneens veel
invloed en hebben tevens (in)direct bezit.
De invloed van deze families blijkt bijvoorbeeld eind 1287 als de Utrechtse
bisschop grote schulden heeft, waardoor
hij genoodzaakt is om ondermeer het huis
Rijnestein aan hen te verkopen. Dit blijft
in hun bezit totdat Louis de Malapart
(tevens heer van Plettenburg) in de 17e
eeuw het Overeind verwerft; Rijnhuizen
wordt uitgesloten van deze transactie en
wordt ‘losgemaakt’ van het Overeind. Op
dat moment ontstaat het ‘mini-gerecht’
Rijnhuizen.
Er bestaat meer dan eens onenigheid over
bezit. Zo wordt het kasteel Oudegein in
1225 veroverd door de Hollandse graaf. In
1329 wordt het noodgedwongen in pandschap gegeven aan Holland. Nadat het met
geweld terugkomt in Utrechtse handen is
het onbekend wie nou de leenman is van
degene die is beleend met Oudegein. De
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Afbeelding 4: Kasteel Rijnestein afgebeeld door Roelant Roghman 27

gevonden in het zogenaamde rechtshuis
op het Kerkveld.
De Utrechtse kapittelkerken hebben
uitgebreide bezittingen in Jutphaas. 28 De
bestuurders van de Utrechtse kapittelkerken zijn veelal van adellijke afkomst,
waaronder Ghislebertus van Jutfaes
(Kanunnik van de Dom, 1326), Floris van
Jutfaes (Domproost, 1331) en Hendrik van
Jutfaes (deken in 1331).29 Daarnaast is het
patronaatsrecht veelal in handen van de
adel, wat inhoudt dat de bezitter hiervan
het recht heeft plaatselijk geestelijken te
benoemen. De bezitters van de rechtsmacht maken vaak tevergeefs aanspraak
op het patronaatsrecht. Het komt voor dat
dit recht wordt verkocht; zo verkoopt
IJsbrand van Lent zijn recht in 1245 aan
het kapittel van Oudmunster. In 1407
komt het patronaatsrecht in handen van
de familie Van Rijn van Rijnenburg.
Er is sprake van allerlei gemeenschappelijke, maar ingewikkelde belangen.

hertog van Gelre doet als ‘neutrale’
scheidsrechter uitspraak in deze zaak.
Een van de gerechten in het Nedereind is
in de 14e eeuw in handen van Arnoud van
IJsselstein en zijn opvolgers. De andere
gerechten blijken in die tijd in handen van
de familie Van Beusichem (heren van
Vianen) en de eerder genoemde familie
van Rijn.
De juridische scheiding tussen Overeind
en Nedereind vind plaats ten tijde van de
aanleg van de Vaartse Rijn, dus kort na
1122. Een argument voor deze latere
splitsing is het feit dat sprake is van één
parochie en tevens is te zien dat het
kanaal door de bestaande verkaveling
heen gaat. Wel zijn er voor die tijd al twee
gerechten, de schouten in beide gerechten
zijn nooit dezelfde geweest. Uit 14e
eeuwse bronnen blijkt overigens dat de
rechtspraak in Jutphaas plaats vindt op
een plek nabij de brug. De rechtspraak
moet in latere eeuwen plaats hebben
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Raven en Galecop zijn zelfstandige gerechten. Hier is sprake van een bijzonder
fenomeen: het college van schout en
heemraden nemen de plaats in van het
schepengerecht. Hiermee was het college
dus ook bevoegd in niet-waterstaatszaken.
Beide gerechten worden in feite bestuurd
door het hoogheemraadschap. De waterstaatstaak is voor het grootste deel onttrokken aan de schout. Waar geen waterschappen functioneerden was het gewone
gerecht met de waterstaatstaak belast
ofwel fungeerden er aparte heemraden in
gerechtelijk kader, die evenals het schepencollege werden voorgezeten door de
schout. Oostraven behoort tot de Utrechtse
St. Nicolaasparochie en Westraven tot de
St. Geerteparochie. De grond in Oostraven
is tot de 14e eeuw in leen (= achterleen) bij
de heer van Vianen. Zijn leenman verkoopt
het aan de Duitse Orde en Westraven
volgt in de 16e eeuw. Vanaf dat moment is
het gebied onder bestuur van een schout.
De stad Utrecht wordt in de 17e eeuw
eigenaar.
In 17e eeuwse bronnen is sprake van een
gerechtshuis in het zelfstandige gerecht
Galecop, “vanouds genaamd de
Kikvorsch”. Daarnaast is bekend dat het
Dom kapittel in de middeleeuwen de
heerlijke rechten bezit van Galecop.30

heeft en in welke tijd dit was.
De graven van Goye krijgen in de volle
middeleeuwen grote stukken grond in
leen, maar deze graven van Lek-en-IJssel
(en latere ministerialen) namens de bisschop van Utrecht verkrijgen niet de
rechtsmacht in Vreeswijk. Heeft dit
wellicht te maken met het feit dat
Vreeswijk een bisschoppelijk domein is?31
Voor de heren Van Vianen (later: de
Brederodes), die in het bezit zijn van alle
rechten op de Lek, is het bijzonder interessant om invloed te hebben aan ‘de
overkant’ van de Lek. Vreeswijk is voor
1300 in bezit van de graaf van Holland
(hoge en lage rechtsmacht). De graaf van
Holland geeft het in 1289 op zijn beurt in
leen aan Hubert van Vianen32. Hier is
tevens sprake van de eerste vermelding
van het gerecht Vreeswijk (‘Vresewike’).
Hubert van Vianen houdt tevens de oude
hof in leen van de heer Van Voorne.
Oorzaak van dit bezit is evenals in
Jutphaas dat in 1287 alle rechten in het
Sticht worden ‘verpand’ aan de graaf van
Holland vanwege grote schulden van de
bisschop van Utrecht. Voor de stad
Utrecht is dit gebied van cruciaal belang
vanwege de scheepvaart en waterstaatkundige werken. In 1324 komt Vreeswijk
weer onder invloed van de bisschop van
Utrecht. Deze bisschop verpandt vervolgens in 1327 ‘onse gherecht van Vrieswijc
ende van der Nyervaert’ aan Willem van
Duvenvoorde, echter zonder inbegrip van
de hoge rechtsmacht. De graaf van
Holland staat borg bij deze transactie.
Veelal ontstaan door onduidelijkheden
problemen met rechtspraak in verpande of
beleende gebieden. Overigens wordt in
1359 melding gemaakt van rechtspraak in
de open lucht, namelijk op de dijk. Veertig
jaar later, in 1368, is sprake van schout
Herbert Herbertsz, ‘rechter mijns heren

Vreeswijk
De geschiedenis van Vreeswijk wordt in
veel mindere mate bepaald door invloedrijke, adellijke families, omdat dergelijke
families er simpelweg niet zijn. Wel is in
de 13e eeuw enkele malen sprake van een
familie De Wiers, waarschijnlijk een
ministerialengeslacht. Hier heeft de
Utrechtse kerk oorspronkelijk veel grond
in bezit. Over het oudste Vreeswijk
bestaat veel onzekerheid. Zo is niet bekend waar het oudste Vreeswijk gelegen
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van Utrecht opter Nuwervaert’.33
Omstreeks 1373 doet de Hollandse graaf
na scheidsrechtelijke uitspraak definitief
afstand van zijn (vermeende) rechten.
Het gerecht/gebied wordt veelal De Vaart
genoemd; later komt de oude naam
Vreeswijk steeds meer in zwang of een
combinatie van beiden. Ook varianten van
Wiers in combinatie met Nieuwevaart
komen voor. Eind 15e eeuw is sprake van
een kastelein. Hij bezit de visrechten op
de Vaartse Rijn, die hij jaarlijks verpandt. 34
In de loop van de 15e eeuw is eerst sprake
van een bisschoppelijke schout, maar in
1459 krijgt Reinoud van Vianen het
gebied “Vreeswijk” als pand in handen.
Uit laat 15e eeuwse bronnen blijkt dat de
dagelijkse rechtsmacht in handen is van
de bisschop. De schuld die de veroorzaker
is van het pandschap wordt in 1525 door
de kapittels van de Dom en Oudmunster
afgelost. Deze kapittels oefenen rond die
tijd de rechtsmacht uit; er is sprake van
het gerecht van de heren van de Dom en
Oudmunster. Later, in 1534, mag de heer
van Vianen bij de Lek tol heffen en hoofden aanleggen in de rivier. De 800 meter
lange zandplaat ‘Jan van Merensweert’
(10,5 ha) ligt precies voor de havenmonding van Vreeswijk en is dus in bezit van
de heren van Vianen. In diezelfde tijd gaat
het gerecht over naar Karel V, wat tevens
geldt voor alle gerechten (overigens wordt
door dezelfde Karel het schepenrecht
ingevoerd, in Vreeswijk voor 1539).
Terugkerend element is telkens het
strategische belang dat wordt gehecht aan
het hebben van controle over het gebied
“Vreeswijk”. Het belang dat de stad
Utrecht in het gerecht “Vreeswijk” stelt,
neemt in de loop van de tijd steeds meer
toe.
Vuilcop (ook wel De Wetering of
Schonauwen, deze namen worden door

elkaar heen gebruikt)35, ten noorden van
het gerecht Vreeswijk, is altijd een afzonderlijk gerecht geweest, welke een ‘uithof’
bevatte van de abdij Mariënweerd. Zowel
het kapittel St. Marie als de abdij Mariënweerd
hebben uitgebreide bezittingen in dit
gerecht. Het huis Vuylcop is overigens
gelegen buiten de ontginning Vuilcop; de
familie die de rechtsmacht in bezit heeft
gaat zich van Schonauwen noemen.
Ontwikkelingen na 1580

80-jarige oorlog en de reformatie
In 1581 ontstaat de Republiek der Verenigde
Nederlanden.36 De zeven Staten, waaronder die van Utrecht, krijgen alle landsheerlijke rechten in soeverein bezit. Er
ontstaat een nieuw bestuursorgaan: de
Provinciale Staten. Met name de steden
hebben hier een flinke vinger in de pap.
Deze bestuurlijke verhoudingen blijven
vrijwel onveranderd tot 1795. Er vindt
een algemene belangrijke ontwikkeling
plaatst met betrekking tot het grondbezit.
De structuur en rechten van de Utrechtse
kapittelkerken blijven bestaan, maar
worden voortaan bestuurd door protestanten. Vanaf de 17e eeuw kennen de protestantse bestuurders de rechten op grond toe
aan zichzelf, aan hun familie en aan
vrienden.
Vreeswijk is in de 16e eeuw een hoge
heerlijkheid. In 1582 word de hoge rechtspraak (jurisdictie) over Vreeswijk door de
Staten van Utrecht verpand aan de stad
Utrecht. Dit pandschap word in 1677
omgezet in eigendomsrecht. Deze omzetting is de beloning van de inspanningen
van de stad voor het onderhoud van de
waterstaatkundige werken. Bestuur en
lagere rechtsmacht worden sinds 1588
uitgeoefend door een drost, samen met de
schepenen van de stad Utrecht. De schout
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is verantwoordelijk voor het innen van
boetes en dergelijke en de drossaart is
verantwoordelijk voor de ‘grote’ zaken.
Rechtspraak vindt plaats “op’t Verlaathuys”.
Op een kaart van Vreeswijk van na 1672 is
sprake van een ‘staithuys of Drosts zijn
woning en hof’ (zie afbeelding 5).
Tussen 1500 en 1795 wordt het begrip
Ridderhofstad van belang, met name in de
Jutphase gerechten omdat deze ridderhofsteden zich hier zonder uitzondering
allemaal bevinden. Ter verkrijging van het
‘ridderschap’ dienen adellijke lieden
ondermeer een omgracht versterkt huis
met daarbij horende grond te bezitten.
Voordelen van deze status zijn o.a. belastingvrijstelling, deelname in de Staten van
Utrecht en recht van bierbrouwen. Volgens een lijst van Ridderhofsteden uit
1536 bevinden zich in ‘Nieuwegein’ de

volgende ridderhofsteden: Oud-Heemstede,
Oudegein, Rijnestein, Rijnhuizen, Rijnenburg
en in 1538 Vronestein.37 De kastelen De
Batau, Plettenburg en Stormerdijk hebben
mogelijk ook de status van ridderhofstad. 38
Gesteld mag worden dat de macht en
invloed van deze bewoners en bezitters
vanaf eind 18e eeuw sterk wordt ingeperkt. Enkele families kunnen de lasten
van een buitenplaats en alles wat hier
verder bij komt kijken niet meer dragen
en verkopen hun goederen. Van andere
families sterft de mannelijke tak uit en
ook verslechtert de landelijke economische situatie. Deze ontwikkeling zal
ongetwijfeld hebben bijgedragen aan een
toenemend aantal transacties van goederen en speculaties op dit gebied
(voorbeelden: Heemstede, de Wiers).

Afbeelding 5: Vreeswijk na 1672, het drosthuis met hof bevindt zich ten oosten (links op de
afbeelding!) van de binnenkolk.
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Rechtspraak en bestuur in Jutphaas en
Vreeswijk vanaf 1795

hoofdstad Haarlem. Tijdens dit bewind
vindt een belangrijke wijziging plaats in
bestuursrechtelijke zin dat een wezenlijk
verschil betekent met de voorgaande
periode: de invoering van de scheiding
tussen bestuur en rechtspraak.
De gerechten Overeind, Nedereind,
Oudenrijn-Heykop, Papendorp, Galecop,
het Gein, Rijnhuizen en Oost- en Westraven
worden in 1812 samengevoegd tot de
gemeente Jutphaas. Bij de gemeentelijke
herindeling van 1954 verliest Jutphaas
Oost- en Westraven aan de stad Utrecht.
Na het vertrek van de Fransen is sprake
van een overdrachtsituatie. De oude
gerechtsheren mogen bijvoorbeeld een
voordracht doen voor de burgemeesterspost.
Op 1 maart 1811 worden de schepenrechtbanken, zowel in de steden als de dorpen,
afgeschaft. Evenals in de andere gebieden
van het Franse keizerrijk, waarvan
Utrecht toen deel uitmaakte, worden
rechtbanken per kanton en per arrondissement ingevoerd. Omstreeks deze tijd
komt tevens een archiefwet tot stand die
de dorps- en stadsbesturen verplicht een
inventarisatie te maken en de archieven
centraal onder te brengen. Dit beleid
wordt echter pas 40 jaar later echt doorgevoerd.
Omstreeks 1820 is sprake van de gemeenten Jutphaas en Vreeswijk, een situatie die
afgezien van diverse grenswijzigingen tot
1971 intact bleef. De grondwet van 1848
wordt in 1851 vertaald in een Gemeentewet. Het onderscheid tussen stad en dorp
wordt met de invoering van deze wet
opgeheven.

1795 is bestuurlijk gezien een jaar van
grote en belangrijke veranderingen. De
“heerlijke” rechten worden afgeschaft en
gerechtsheren verliezen het recht mensen
op posten te benoemen. De gerechtsheer
van Over- en Nedereind van Jutphaas,
Pieter de Malapert, doet overigens door
middel van een verzoekschrift nog een
poging deze ontwikkeling tegen te gaan.
In Vreeswijk zijn voor- en tegenstanders
voor het samengaan met de stad Utrecht.
In 1798 worden Vreeswijk en Jutphaas
ondergebracht in het Departement van de
Delf. In hetzelfde jaar gaat de criminele
rechtspraak van de plattelandsgerechten,
waaronder die van Vreeswijk, over op het
Hof van Utrecht.39 Deze laatste beslissing
wordt in 1801 en 1802 weer ongedaan
gemaakt, wanneer het Departement
Utrecht haar oude grenzen weer terugkrijgt. Het gerecht het Gein wordt in 1802
opgeheven als het, samen met het ‘minigerecht’ Rijnhuizen, bij het Nedereind van
Jutphaas wordt gevoegd. Wijzigingen die
later weer ongedaan gemaakt zouden
worden.
De adellijke bewoners van de Nieuwegeinse
buitens blijven veel invloed hebben en
houden, wat blijkt uit het bezit van grote
hoeveelheden grond, hun rechtsprekende
functie en hun voordrachten voor en
vertegenwoordiging in nieuwe bestuursorganen. Een voorbeeld is een akte uit
1803 in het archief van De Dom, waarbij
mr. J.L. Kien, secretaris van het domkapittel,
door het kapittel en door de heer De Geer
van Rijnhuizen wordt gemachtigd om hen
te vertegenwoordigen in de vergaderingen
van de geërfden van Vreeswijk.40
Gedurende het Koninkrijk Holland, als
onderdeel van het Franse Keizerrijk,
behoren Vreeswijk en Jutphaas tot het
Departement van de Zuiderzee, met als

Conclusie
In het ontstaans- en wordingsproces van
bezitsverhoudingen in de beschreven
periode heeft ‘de kerk’ als constante factor
de meest prominente rol gespeeld. Keerpunt is de 16e eeuw waarin de reformatie
39
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Omdat het vaak ook ‘woeste gronden’ betreft
moet veel waarde aan deze rechten worden
toegekend.
13.Bisschoppelijke meiers besturen grote
gebieden namens de bisschop. Niet te
verwarren met de meiers ten tijde van het
Karolingische rijk.
14.In de loop van de 14e eeuw trekken de steden
de hogere rechtsmacht (criminele jurisdictie)
in de stad en het omliggende platteland naar
zich toe.
15.Ook wel: Groot Decanaat
16.Inventaris archief kapittel van St. Marie, nr.
3081. O.a. in: W B. Heins en C.A. van Kalveen
in: Het Gein, nieuwe gegevens uit de
Middeleeuwen in Cronyck de Geyn oktober
1996 p. 71.
17.Helaas bevatten de archieven van de
plattelandsgerechten geen middeleeuws
materiaal, pas vanaf de 16e en 17e eeuw komen
stukken beschikbaar. Zie o.a. toelichting bij

Nieuwegein,1983.
 Pouls, H.C. (2004). De landmeter Jan

Pietersz. Dou en de Hollandse Cirkel.
 Povée, H. Tien eeuwen tussen Lek en IJssel.
Bussum, 2004.

 Wiersma, J. e.a. (2010). Van wie is
Nederland? Elsevier, 7 januari 2012, 14-29.

Voetnoten
1. Oude gemeentegrenzen in en rond
Nieuwegein, in Cronyck de Geyn januari 2010
& april 2010, p.23 - 31
2. Zie hiervoor het artikel ‘Bezitsverhouding op

het grondgebied van het huidige Nieuwegein
vanaf de vroege middeleeuwen. Landmeten
en landmeters & hoe Henrick Verstralen het
Overeind en Nedereind van Jutphaas in beeld
bracht’ in de Cronyck de Geyn van januari
2013.
3. Maar ook de ministeriële (dienstadel van de
bisschop) die na verloop van tijd een meer
zelfstandig machtsstipendium weet op te
bouwen.
4. Bewijzen voor afnemende bewoning tussen 3e
en 6e eeuw zijn toename van bos en afname
van archeologische vondsten. Zie voor het
ontstaan van het landschap, met name
stroomruggen, de publicaties van Berendsen.
5. Of toch Galesloot? Zie ook ‘Nederlandse
Middeleeuwse Bronnen. Goederenregister St
Maartenskerk Cartularium Radbodi’, via
http://www.keesn.nl/sources/nl_start.htm.
6. Een falsum is een valse oorkonde die qua
tenaamstelling of vorm juist kan zijn, maar
bedriegt met de inhoud. Met als doel de
waarheid ten eigen gunste te verdraaien. Deze
oorkonden worden vaak later geproduceerd,
soms eeuwen later, dan de datum die op de
oorkonde vermeld is. Details op zo'n valse
oorkonde kunnen zeker juist zijn, echter de
globale inhoud is dat zeker niet.
7. Na het vertrek van de Romeinen ontstaat in
het grensgebied van België en Frankrijk een
Frankisch rijk. Eerst met een Merovingische
dynastie, later een Karolingische: het
Merovingische rijk wordt bestuurd door een
koning, bijgestaan door een hofmeier.
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het archief van het kapittel van Oudmunster.
Via: www.hetutrechtsarchief.nl/collectie,
zoekterm Oudmunster.
18.Koen, D.T. Inventaris van de archieven van de
dorpsgerechten in de provincie Utrecht 15271811. Het Utrechts Archief, 2011.
19.Naar: Dekker (1983), p. 310.
20.Oorkondenboek van het Sticht Utrecht deel
II, ed. K. Heeringa, ('s-Gravenhage 1940) 13,
nr. 547, 1200 sept. 30
21.De begunstigde voor de gronduitgifte in
Vuilcop wordt de abdij van Mariënweerd bij
Culemborg. De tijns (zie ook de volgende
noot) van enkele cope-ontginningen is tevens
bestemd voor deze abdij.
22.Tijnzen – een soort belasting – zijn er in
verschillende soorten, zo is er om en nabij
‘Nieuwegein’ sprake van hoftijnzen en
ontginningstijnzen.
23.Rolverwisseling, eigendomsverschuiving,
rolverschuiving? M. de Bruijn, via: http://
www.broerendebruijn.nl/
Rolverwisseling.html
24.Betreft: land, visrecht, hofsteden en ‘alzulc
recht als hi an den crane heeft ende an ’t
overtrecken ende an ’t overdraghen ten Geyne
dat recht dat hi daerof heeft’. Zie Dekker
(1983).
25.De derde machtsfactor wordt gevormd door
de steden, deze factor blijft in dit kader buiten
beeld. De (land)adel en steden zijn als
machtsfactor in opkomst.
26.Mogelijk is de naam Vronestein afgeleid van
Van Voorne, het al eerder genoemde geslacht.
27.Potloodtekening van tekenaar Roelant
Roghman.
28.Zoals eerder aangegeven behoort het tot die

tijd tot diaconaat van de koorbisschop en
ontstaat in de loop van de tijd een complexe
samenstelling van eigendommen. De
verschillende kaartboeken getuigen hiervan.
29.Jutphaas verleden tijd, p.26.
30. R. Schoen in: Gezagsdragers van Galecop: een
voorlopig verslag in Cronyck de Geyn juli 2000 p 4.
31.Zie tevens de opmerking ‘…in den hof van
Vrieswijc’ in de beschrijving van de situatie tot
1100, waarin wordt verwezen naar het feit dat
omstreeks 1290 de heer van Voorne in het
bezit van gronden in Vreeswijk – en in leen
geeft aan de heer van Vianen.
32.Zie eerdere opmerking over het verband
Holland-Zeeland in noot 10. Het is
opmerkelijke dat Holland het in 1289 in leen
geeft aan de heren van Vianen, terwijl een jaar
later de heren Van Voorne in feite hetzelfde
doen.
33.De Dom, inv.nr.1678
34.Groot Placaatboek van het Sticht deel I, p.23.
35.1390: ‘scoute opte Weteringhe in Vuylcop in
Johans gherechte van Schonauwen’
36.Door W.B. Heins beschreven in Cronyck de
Geyn 1981 p.29
37.Beide jaren, zie: Groot Placaatboek van het
Sticht.
38.Versterkte huizen, buitenplaatsen of kastelen
zonder de status van ridderhofstad waren: de
Blokhoeve (onzeker), de Bongenaar (of
Bommenaar), Everstein, Galesloot,
Groenestein, Wijnestein en Rijpikkerwaard
(in de Geinse polder).
39.Koen, D.T. Inventaris van de archieven van de
dorpsgerechten in de provincie Utrecht 15271811. Het Utrechts Archief, 2011.
40.Inventarisnummer 4029.

De kaart van Oudmunster
Op pagina 8 van de Cronyck van januari 2013 is bij het eerste artikel van Bart Jan Damstra
een kaart afgedrukt van het “Overeyndt en het Nedereyndt van Jutfaes”. Deze kaart is in
meer detail en in kleur te bewonderen op de website www.museumwarsenhoeck.nl.
Daar kunt U de kaart vergroten. HOE? Ga naar de website, click op ‘Cronyck’ en vervolgens op ‘Bezitsverhoudingen’. Volg dan de aanwijzingen onder de afbeelding. De teksten
worden zo goed leesbaar.
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Historische Kring Nieuwegein / Museum Warsenhoeck wint Award 2012
Zaterdag 2 februari 2013 vond in het NBC (Nieuwegein Business Center) de uitreiking
plaats van de Nieuwegein Awards 2012.
Bekend was al wel dat de Historische Kring Nieuwegein / Museum Warsenhoeck, met
nog twee andere gegadigden, was genomineerd in de categorie 'Kunst en Cultuur'.
Onze vereniging was daarom op deze
avond vertegenwoordigd door onze
voorzitter Harry ten Hove en Piet
Daalhuizen. De verrassing was enorm
groot toen bleek dat de prijs in
die categorie aan onze vereniging is
toegekend. Volkomen beduusd
namen zij de prijs (een fraai
beeldje) in ontvangst.
De jury motiveerde de toe-

kenning als volgt:

'De Historische Kring Nieuwegein
en zeer serieus bezig met het bestude historie van de vroegere dorpen
De vereniging beheert ook het museum
zijn er regelmatig wisselexposities en
het museum exposeren. Scholen zijn
vereniging participeert in cultuurKortom, een springlevende historische
betekenis is voor de Nieuwegeinse
van onze jeugd, maar ook voor de
Nieuwegein.'

houdt zich al 34 jaar enthousiast
deren, vastleggen en uitdragen van
Jutphaas en Vreeswijk.
Warsenhoeck. Naast de vaste expositie
ook beeldende kunstenaars mogen in
altijd welkom in het museum en de
educatieve projecten voor het onderwijs.
vereniging die niet alleen van grote
cultuurhistorie en de cultuureducatie
hedendaagse beeldende kunst in

Nog steeds verwonderd,
de ochtend een mail naar alle
hij ondermeer het volgende:

stuurde Ten Hove de volgenvrijwilligers. Daarin schrijft

'Het fraaie beeldje van twee
personen die in een vloeiende
beweging elkaar aan de
handen houden en zo als het
ware een cirkel sluiten,
symboliseert in mijn interpretatie ervan het werk wat jullie
(wij) met zijn allen in verbondenheid tot stand hebben
gebracht. Ieder van jullie
heeft op zijn eigen manier
bijgedragen aan het totaal wat
nu met deze prijs een
geweldig mooie
erkenning heeft gekregen.' en….
'Ik wil jullie allen danken voor jullie
niet aflatende inzet, en feliciteren met dit resultaat.'
De hierbij afgedrukte foto toont het beeldje in volle glorie. Het is een werk van de kunstenares Corry Ammerlaan, die het de titel gaf “Van mens tot mens” en zij schrijft daarbij:

“Dit object weerspiegelt de balans tussen menselijke en zakelijke factoren die nodig zijn
voor een duurzame relatie.”
Het beeldje krijgt een prominente plaats in het museum.
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Vreeswijk........ zoals het was
door Joop Terpstra
In het jaar van de troonswisseling en parallel aan de fototentoonstelling op de Hildes van
Museum Warsenhoeck, vind ik het in de lijn liggen om ook de rubriek ‘Zoals het was…’
in het thema koningshuis te vatten. Deze fototentoonstelling maakt deel uit van de
omvangrijke expositie 'Nieuwegein en Oranje' die van 14 april t/m 18 augustus 2013 in
het museum wordt gehouden.
Op zaterdag 19 juni
1965 brengt prinses
Margriet een
werkbezoek aan de
Prins Hendrikschool
voor schipperskinderen in Vreeswijk.

Foto : collectie
Historische Kring
Nieuwegein;
inv. code FV1045)

De Vreeswijkse
Koninginnensluis is
op donderdag 4
augustus 1892
officieel in gebruik
gesteld door de toen
12 jarige koningin
Wilhelmina en
koningin-regentes
Emma. Zij voeren op
het schip Ceres de
nieuwe sluis binnen.
Foto : collectie
J. Boersema)
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Jutphaas…….. zoals het was

Alle Jutphase schoolkinderen kijken
aan het begin van de jaren vijftig van de
vorige eeuw reikhalzend uit naar prins
Bernhard, die het dorp komt bezoeken.
De prins wordt op het Kerkveld
ontvangen door burgemeester mr.
J.M.M. Hamers en zijn echtgenote
mevrouw M.J.B. Hamers-Wiegersma.

Foto : collectie Historische
Kring Nieuwegein;
inv. code FJ5430

Op woensdag 8 juni 1983 brengt koningin
Beatrix een werkbezoek aan de
Rijkspolitie en rijdt onder meer mee
tijdens een patrouillerit met een Porsche.
De koningin is hier gefotografeerd tijdens
een tussenstop in Nieuwegein.

Foto: collectie
Historische Kring
Nieuwegein;
inv. code FN1614
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De Vreeswijkse schipbrug is niet gesloopt!
Op pagina 19 van de Cronyck van januari 2013 is een foto geplaatst van de Vreeswijkse
schipbrug. Daarbij is vermeld, dat de brug in 1936 is gesloopt.
Daarover schrijft Jaap Boersema aan de redactie:

Het zinnetje "De schipbrug is in 1936 gesloopt" is onjuist.
De brug is na buitendienststelling meteen naar Zutphen gesleept om daar dienst te doen
tijdens het groot onderhoud aan de verkeersbrug aldaar.
Het is misschien wel aardig om te vermelden, dat een belangrijk onderdeel van die brug
terug te vinden is in de Museumhaven van Zutphen, n.l. het motorgedeelte, dat uitgevaren
werd wanneer er schepen door de brug moesten. Het wordt momenteel ingericht als
ontmoetings- en bezoekersruimte.

De Vreeswijkse schipbrug kort voor
het verslepen naar Zutphen in
1936.

De schipbrug in de IJssel
bij Zutphen in 1937.

Het motorgedeelte van de schipbrug
in de Museumhaven van Zutphen in
2012.
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“ Alles heeft zijn tijd ”
de Doorslag aan de IJsselsteinseweg rond 1950, door Loes Slooten-Glimmerveen
Inleiding
Op 5 december 2012 had ik een afspraak met Arie Terlouw voor een interview. Arie
Terlouw is 92 jaar oud en geboren en opgegroeid in Groot Ammers in de Alblasserwaard.
Hij kwam voor de 2e Wereldoorlog al in Jutphaas om te helpen in de kruidenierswinkel
van zijn broer. Deze kruidenierswinkel was gevestigd in het pand dat nu Herenstraat 84 is
en toen IJsselsteinseweg 10. Dit is ter hoogte van de voormalige Doorslagsluis.
Na de 2e wereldoorlog, in 1946 kwam Arie Terlouw te wonen in Jutphaas. Sinds 1956
woont hij in zijn huidige huis aan de Vredebestlaan, destijds nog Emmalaan.
Het interview
Direct bij binnenkomst liet hij me het
boekje zien “Relaas Jutphaas” met
schilderijen en verhalen uit Jutphaas. In dit
boekje staat een schilderij van het café Van
Doorn. (zie de foto hieronder; het schilderij is
gemaakt door Sasja Bork, www.oude-werf.nl)
Arie vertelde zijn eigen exemplaar van het
boekje aan zijn dochter gegeven te hebben
voor haar 65e verjaardag omdat zij in de
huiskamer grenzend aan het café in 1947
geboren is. Dit exemplaar had hij speciaal
nog voor mijn komst opgehaald bij een
kennis. Heel enthousiast toonde hij me de
afbeelding en vertelde dat dit zijn eerste
woonplek was in Jutphaas. Deze actie

tekent gelijk Arie Terlouw. Hij vertelt
enorm levendig en met veel enthousiasme.
Zo belanden we via het schilderij van café
Van Doorn bij de stappen die Arie zette in
Jutphaas om een eigen woning te vinden.
Tijdens de oorlog had Arie een liefje
opgedoken in Lekkerkerk. Zijn broer had
de suggestie een huis dat leeg stond aan de
Utrechtsestraatweg te huren. Arie kon het
huis krijgen als hij ging trouwen. “Wij hol
over bol getrouwd en toen we getrouwd
waren had de gemeente beslag gelegd op
het huis; er is een politieman in komen
wonen. We waren getrouwd en hadden
geen huis. Huizen waren heel schaars, ik
zocht me te pletter.“ Arie ging o.a. langs bij
een huis aan de Vreeswijksestraatweg, om te vragen of deze mensen
huurders in hun huis wilden.
Helaas wilden ze geen huurders in
hun huis. Dit huis staat er nu nog,
het staat op de hoek van de
Urkerveste en de Vreeswijksestraatweg, in Fokkesteeg-Noord.
“Ik zat op een avond bij Arie van
Doorn in zijn café een borreltje te
drinken, dat deed ik wel eens
meer. Het was een gezellige oude
baas. Hij vroeg me op een gegeven
moment of ik nog geen huis had
en ik vroeg hem of hij misschien
ruimte had in zijn cafépand. Ik
wist op dat moment niet dat zijn
schoonzus er woonde, maar dat hij
daar toevallig die dag ruzie mee
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gehad had. Hij keek me aan en vroeg of ik
de kamer grenzend aan het café op de
begane grond zou willen hebben. Hij gaf
aan dat de vloer erg verrot was, dat er een
nieuwe vloer in zou moeten.” “De deal
werd dat ik er voor niets in mocht als ik
zou zorgen voor een nieuwe vloer en mijn
vrouw eten voor Arie van Doorn zou
koken. Ik vond het een goede deal. Ik belde
naar mijn schoonvader in Lekkerkerk die
een meubelfabriek had. Overmorgen zou
hij er een mooie eiken vloer in laten
leggen.”

velden van JSV. Arie vertelt dat hij hier
5½ jaar, tot in 1951, met heel veel plezier
gewoond heeft. Van 1951 tot 1956 woonde
hij met vrouw en dochters in een bovenhuis (in dit bovenhuis werd de 2e dochter
geboren), IJsselsteinseweg nr. 12a; dit is de
eerste verdieping van de huidige
Herenstraat nr. 87. Dit is dus tussen café
Van Doorn en de kruidenierswinkel van
zijn broer in. De huidige Herenstraat 85
was destijds een poort, waar de auto van
Arie precies doorheen kon gaan en
waarachter hij zijn auto dan ook parkeerde.
Hij was destijds één van de weinige mensen
met een auto; hij reed altijd in een Ford.
Arie beschrijft het als een heel levendige
plek. Er gebeurde altijd wel iets. In die tijd
voeren er regelmatig boten door de
Doorslag, bootverkeer van Utrecht naar
Montfoort en verder naar Gouda en vice
versa. De Doorslag vormde de verbinding
van het Merwedekanaal naar de Hollandse
IJssel. Er waren twee sluiswachters en een
brugwachter, want er was ook nog een
draaibrug op die plek. Deze brug verbond
de IJsselsteinseweg met een weg die voor
langs de Persilfabriek liep naar de
Vreeswijksestraatweg toe. Dit was dus de
weg naar Vreeswijk. Schuin tegenover het
café, vlakbij de Persilfabriek en waar het
Merwedekanaal een scherpe bocht naar
links maakt, werden vaak schepen gelost.
En verderop aan de IJsselsteinseweg was
ook nog wel wat bedrijvigheid, zoals de
fabriek van de Gebroeders van Bentum
(deze is er nu nog) en een rijststijfselfabriek (deze zat in het vierkante
gebouw dat er nu nog staat). Beide
fabrieken zijn te zien op de foto hiernaast.
Ook voeren er iedere dag 4 grote boten
langs de sluis uit Utrecht met stadsvuil. Dat
stadsvuil werd op een terrein in Montfoort
gestort en dan voeren de boten later op de
dag weer terug.
Arie reageert enthousiast bij het zien van
de foto. Hij herkent het schip dat daar in
het water ligt als een schip van een

Zo kwam Arie Terlouw te wonen in de
huiskamer naast café Van Doorn. Hun
ingang was recht tegenover het blauwe
hek; daar kwam je eerst in een keukentje en
dan in hun kamer. De deur die uitkomt op
het binnenplaatsje en het eerste raam aan
de straatkant waren van hun kamer. (zie
foto van schilderij van café Van Doorn)
Dit café stond direct aan de IJsselsteinseweg, voor het huidige pand van Brové
Plastics B.V. (Herenstraat nr. 88) Destijds
waren achter het cafépand twee voetbal-
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De Hollandse IJssel met
de IJsselsteinseweg met
rechtsonder een stuk van
café Van Doorn en
daarnaast de sigarenhandel (ANS 0126)

zo’n aparte kijk op
mensen. Ik heb daar
veel geleerd, normaal
heb je dat niet zo.”
“Ik weet wel dat mijn
dochter geboren was.
Mijn vrouw had de
wieg aan de straatkant
staan. Er kwamen een paar zusters op visite
en die zeiden “weg die wieg” want de
bussen reden echt vlak langs het huis. Als je
uit het kroegje kwam, dan moest je
voorzichtig de deur open doen om te kijken
of er geen bus aankwam. Vandaar dat ze
deze twee huisjes later gesloopt hebben, te
gevaarlijk; in het andere huisje dat
verbonden was met het café was een
sigarenzaak van een broer van Arie van
Doorn. De bus van Utrecht naar
Schoonhoven kwam langs de IJsselsteinseweg en dat was een vrij drukke dienst.
Auto’s waren er bijna nog niet; er reden
fietsen en bussen.” De bus naar Vreeswijk
reed over de Doorslagbrug, langs de
Persilfabriek en verder.
“Eén van de twee sluiswachters, Leo
Groeneveld, kende ik erg goed. Hij woonde
in een huis tussen de kruidenierswinkel van
Arie’s broer en huize De Doorslag in. Af en
toe had hij een schip dat hij door moest
laten en verder had hij een hele grote
kelder. Hij is jaren in de kelder bezig
geweest met een schip met de naam “de
Nieuw Amsterdam” helemaal op schaal na
te bouwen. Zelfs de machines in het klein
en de verlichting, alles werkte. Jarenlang,
als hij de sluis niet hoefde te bedienen, zat
hij in de kelder. Hij was er helemaal gek
van.” De brugwachter, hij heette Haasdijk,
woonde in een huis aan de overkant van de
Doorslag, vlakbij het grote huis van de

turfschipper die elke dag turf uit Vinkeveen
haalde. Daarnaast zijn er twee grote panden
van woonhuizen op bovenstaande foto te
zien, tussen de huisjes van café van Doorn
en de sigarenzaak en het gebouw van de
stijfselfabriek in. Deze woonpanden staan
nog aan de huidige Herenstraat, hierin
bevinden zich de huizen met de nummers
90, 91, 92, 93, 94, 95 en 96.
Arie vertelt dat het wel heel apart was om
zo direct naast een café te wonen. Hij geeft
aan dat hij hier ontzettend veel mensenkennis opgedaan heeft.
“Het was een kroegje waar veel vaste
klanten langs kwamen. Arie van Doorn was
elke morgen om half 8 al open want dan
kreeg hij één klant, een man uit IJsselstein.
Die ging naar zijn werk in Utrecht. Die
stapte van zijn fiets af en kwam 1 kruidenbittertje halen. Dat dronk hij half leeg. Hij
deed zijn tabaksdoos open, hij pruimde, en
dan deed hij de rest van zijn kruidenbitter
over zijn pruimtabak. Hij zei dat hij het zo
de hele dag proefde. En ’s avonds op de
terugweg kwam hij weer langs. Op zaterdag
kwamen er veel klanten want ze beurden
op die dag hun loon. Dan stond het hele
kroegje vol. En dat ging dan zo: “slechte
tijd, weet je wel dat mijn vrouw geen geld
heeft om schoentjes voor de kinderkes te
kopen” en iemand anders zei: “Arie, geef
nog een rondje.” Die mentaliteit; je krijgt
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De Doorslagbrug, met
rechts huize De
Doorslag en links over
de Doorslag heen de
brugwachterswoning
(ANS 0021)

directeur van de
Persilfabriek (dit
laatste huis staat er
nog, enigszins
vervallen en
verscholen achter
een boom). Ietsje
verderop, dus ook
aan de overkant van de Doorslag stond een
rijtje van 6 huizen, dit was het Kraaienbuurtje.
Ik vroeg de heer Terlouw hoe de omgeving
er verder uitzag. Dit waren met name
weilanden en hier en daar een huisje. De
eerste boerderij die je tegenkwam op weg
naar Vreeswijk was bij de oprijlaan naar
kasteel Oudegein. Deze boerderij staat nog
rechts van het begin van de Fokkesteeg,
vanaf de Jutphasestraatweg, wat verscholen
achter bomen. De Fokkesteeg is nu een fietspad, dat de grens vormt van FokkesteegNoord en Fokkesteeg en loopt naar de
‘s-Gravenhoutseweg. Dit moet vroeger de
oprijlaan naar kasteel Oudegein geweest
zijn. Vlakbij deze eerste boerderij langs de
weg naar Vreeswijk had de broer van Arie
een stukje land. Arie vertelt dat ze hier op
een avond samen heen gingen op de fiets.
Op de terugweg had Arie’s broer een “vork”
op zijn schouder. Deze bleef haken aan een
boom; zijn broer liet de vork niet los en
werd zo van zijn fiets af geslingerd, een
sloot in. Arie kwam niet meer bij van het
lachen. “Het leek wel een slapstickfilm.”
In 1956 is Arie Terlouw verhuisd naar de
Emmalaan (de huidige Vredebestlaan); dit
waren nieuwe huizen. Men gaf de garantie
dat het uitzicht vrij zou blijven. Over de
weilanden heen keek je naar IJsselstein. In
de winter kon er geschaatst worden over de

sloten. In deze zelfde tijd werden ook
huizen gebouwd in de Stormerdijkstraat, de
Rijnhuizenstraat, en andere straten in
Jutphaas.
Terlouw vertelde dat hij geen zin had om in
de handel van kruidenierswaren te blijven
zoals zijn vader en broer; dat was hem te
kleinschalig. Hij trad in dienst bij zijn
schoonvader en ging het hele land door om
meubels aan de man te brengen bij
bedrijven. “Je heb twee soorten verkopers:
verkopers die verkopen door overredingskracht en verkopers die verkopen door een
goede relatie op te bouwen. Zo’n laatste
verkoper was ik; ik kan eigenlijk alles wel
verkopen. Heel veel klanten waar ik
vroeger kwam, daar heb ik nu nog
regelmatig contact mee. Ik heb zelfs één
voormalige klant waar ik nog ieder jaar
uitgenodigd word om een dagje te komen.”
Daarnaast was Arie heel actief voor de
voetbalvereniging JSV en was voorzitter
van het bestuur van de Sportraad.
Arie Terlouw vindt het niet erg dat zijn
leefomgeving in de loop der jaren totaal
veranderd is. Nieuwegein heeft alles vindt
hij, bijvoorbeeld op sportgebied en een
goed ziekenhuis om de hoek. Zijn motto is
“alles heeft zijn tijd”.
En dat vind ik een mooie, wijze en
positieve uitdrukking.
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Koninklijk Nieuwegein
Een nieuwe, prachtige tentoonstelling in Museum Warsenhoeck
Vanaf 14 april t/m 18 augustus wordt in Museum Warsenhoeck de tentoonstelling

“Koninklijk Nieuwegein” gehouden. Aan de hand van foto’s, voorwerpen, boeken,
enzovoorts, wordt de relatie verduidelijkt van de Oranjes met Nieuwegein.
De expositie begint bij het huwelijk van gravin Isabelle Charlotte Amalia van Nassau La Lecq
met jonkheer Willem Carel Pieter de Geer, heer van Oudegein, dat in 1782 werd
voltrokken.
Daarna volgen vier generaties Oranjes die Nieuwegein bezochten. Hoogtepunten daarbij
zijn ondermeer de opening van het Merwedekanaal en de ingebruikname van de
Koninginnensluis in 1892.
De naam van een Oranje werd niet alleen verbonden aan grote waterwerken (Prinses
Beatrixsluis), maar ook straten en scholen zijn vernoemd naar leden van de Oranjefamilie
(o.m. de Prins Hendrikschool voor Schipperskinderen, Willem Alexanderschool etc.).
Ook waren Oranjes aanwezig bij het openen en bezoeken van scholen, het St. Antonius
Ziekenhuis, verzorgingshuis Vreeswijk (thans Woonzorgcentrum Vreeswijk), het
FOM-instituut op Rijnhuizen, het Mercury Hotel (thans Hotel Mercure), het SKF
onderzoekcentrum en zo meer.
Wat herinnert nog aan deze gebeurtenissen?
In het museum zijn o.m. borstbeelden te zien van de vier koninginnen, maar ook de
aktetas van koningin Wilhelmina en verschillende replica’s en miniaturen. Bijzonder is
het gastenboek van de opening van het SKF onderzoekcentrum met de handtekening van
prins Bernard.
Op de Hildes is onder de naam"Van koningin Wilhelmina tot koningin Máxima" een
tentoonstelling ingericht van vaak niet eerder vertoonde foto’s en tekeningen uit de
periode 1898 tot heden van leden van het Koninklijk Huis en van bezoeken van hen aan
Vreeswijk, Jutphaas en Nieuwegein.
Ook de kunst op de Hooizolder staat in het teken van de Oranjes.
Parallelle exposities
Het Vreeswijks Museum heeft van 30 april t/m september 2013 de expositie “75 jaar
Beatrixsluis”. In de expositieruimte van de Museumwerf wordt de tentoonstelling
“Schepen in de sluis” gehouden.

Nog even uw aandacht voor het volgende………..
In het Jaarprogramma 2013 staat dat het Nationaal Museumweekend zal plaatsvinden op
13 en 14 april 2013. Dit is foutief. Het moet zijn: 6 en 7 april 2013.
De tentoonstelling 'Van toeten en blazen' is met een week verlengd en eindigt nu op
7 april 2013. Het museum is op 2 Paasdag (1 april) en in de week van 2 t/m 7 april 2013
geopend gedurende de bekende openingstijden.
In verband met het inrichten van de tentoonstelling 'Koninklijk Nieuwegein' is het
museum daarna gesloten van 8 t/m 13 april 2013. De opening van deze tentoonstelling
vindt plaats op 14 april 2013.
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Thijmen van Genderen; 70 jaar geleden oorlogsslachtoffer
door Piet Daalhuizen

Het vrachtschip s.s. 'Sembilan' (Gebouwd in 1922) van de Stoomvaart Maatschappij
'Nederland' (SMN), onderweg van Glasgow naar Brits-Indië, onder kapitein
L.A. van der Sluis Veer, wordt op 17 april 1943 nabij Durban door de Italiaanse
onderzeeboot 'Leonardo da Vinci' getorpedeerd, direct waarna het schip explodeert.
Slechts één bemanningslid weet deze torpedering te overleven; 85 opvarenden komen in
de vlammen om het leven.
Een van de slachtoffers is de matroos Th.P.J. van Genderen uit Jutphaas.

s.s. Sembilan

Op een Engelstalige website vinden we nog de volgende details:
Type of Vessel: Steam Freighter
GRT: 6,566
Nationality: Netherlands
Date of Attack: 17 April 1943
Position of Attack: 31° 30S 33° 30E
Details: Torpedoed only. The attack also totally destroyed two American Landing Crafts,
LCP-780 and LCP-782, which were being carried aboard the freighter.
Zie ook: www.waddenindeoorlog.nl
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Even uw aandacht………..
"Koninklijk Nieuwegein"
Deze omvangrijke expositie loopt nog t/m 18 augustus a.s. en toont in foto's, krantenberichten en div. voorwerpen, de connectie die Nieuwegein heeft (gehad) met de
Koninklijke familie.

"35 jaar Historische Kring Nieuwegein"
Van 1 september t/m/ 31 december a.s. is in het museum een overzicht te zien van
bijzondere momenten uit de 35 jarige geschiedenis van de Kring.
Op de Hooizolder is dan o.m. een expositie met schilderijen van niet meer bestaande
objecten. Deze expo wordt verzorgd door Iris Creutzburg en haar cursisten.
Zaterdag 7 september a.s. wordt in de Oudegeinzaal van het Stadshuis het
'Symposium 35 jaar Historische Kring Nieuwegein' gehouden.

Kasteel Amerongen
Het bezoek aan dit kasteel is op zaterdag 7 september a.s. Let op: Voor houders van de
Museumkaart is de toegang gratis. Andere deelnemers betalen een eigen bijdrage van
€ 7,50. Zie verder de brochure die bij deze Cronyck is gevoegd.
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Redactioneel:
35 jaar Historische Kring Nieuwegein
Bij het zien van de omslag van deze Cronyck heeft u vast gedacht: "Wat nu, heeft de Kring
alweer voor een andere huiskleur gekozen?" Nee, dat is niet het geval. Maar de kop boven dit
"Redactioneel" geeft de oplossing al aan: De Historische Kring Nieuwegein bestaat dit jaar 35
jaar. Op 4 september a.s. om precies te zijn.
Voor de Werkgroep Publicaties en de Redactie was dit reden om al vorig jaar te gaan
nadenken hoe deze Jubileum Cronyck samen te stellen. Er is overlegd met het Bestuur en het
resultaat ziet u: een extra 'dik' exemplaar en ook nog met een bijzondere omslag. Daarin zijn
ondermeer de omslag van de eerste Cronyck uit 1978 en die van de Cronyck van januari 2013
verwerkt. Bovendien is het zegel van het Geyn er op een bijzondere manier in opgenomen.
Over hoe het ontwerp en de uitvoering ervan tot stand is gekomen, leest u in de bijdrage van
Marjolijn de Winter, verderop in deze Cronyck.
Deze Jubileumuitgave is natuurlijk niet volledig zonder een voorwoord van de voorzitter.
Hij heeft zich met verve van die taak gekweten. Want hoewel hij zegt pas een jaar of 20 lid te
zijn, weet hij toch heel wat 'oude' wetenswaardigheden boven te halen. Ook (een deel van) de
toekomstvisie van het bestuur wordt niet vergeten.
Ondanks haar drukke werkzaamheden als wethouder van Nieuwegein, heeft Renée Blom de
nodige tijd kunnen vinden voor het artikel 'Beeld van 35 jaar Historische Kring Nieuwegein',
met de ondertitel 'Werkgroepen ruggengraat van Historische Kring'. Zij kijkt hierin terug op
35 jaar HKN. Zij haalt niet alleen de visie van de voorzitter van 'toen' en de voorzitter van 'nu'
aan, maar beschrijft bovenal de werkzaamheden van het bestuur en van de werkgroepen die
binnen de Kring actief zijn.
Ook de bijdrage van Loes Slooten 'Van boerderij tot museum' staat in het kader van 35 jaar
Historische Kring. Zij besteedt hierin aandacht aan de historische boerderij 'Warsenhoeck'
waarin in het Museum is gevestigd. Hiervoor heeft zij een aantal interviews gehouden met
ondermeer de daar opgegroeide Wim Verweij en zijn echtgenote Truus, en Piet Daalhuizen.
De Historische Kring heeft in de loop der jaren een aantal belangrijke verzamelingen opgebouwd, waaronder een aantal mooie prenten. De zeer bijzondere, zo niet unieke gravure
'Tempel voor Nederland' maakt daarvan deel uit. Het 35 jarig bestaan van de Historische
Kring is voor Piet Daalhuizen aanleiding geweest om aan de hand van de in deze Cronyck
opgenomen foto de gravure te beschrijven.
Van de hand van Bart Jan Damstra is de interessante bijdrage 'Huis de Wiers'. Hij schetst hierin een beeld van het archeologisch onderzoek dat in 1996-1997 in opdracht van de gemeente
Nieuwegein is uitgevoerd naar de 'resten' van het Huis de Wiers. En weet u: In de 13e eeuw
duikt al een naam op met daarin "de Wiers'.
En…. tot besluit: een afschrift van het verslag van de oprichtingsvergadering op 4 september
1978 en een aantal 'snippers' uit de eerste (gestencilde voorloper van de) 'Cronyck' uit 1978
zijn in deze uitgave opgenomen.
Mede namens allen die aan de samenstelling van deze Cronyck hebben meegewerkt, wenst de
redactie u veel leesplezier!
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35 jaar Historische Kring Nieuwegein
Een terugblik op de afgelopen 35 jaar, maar ook een toekomstvisie
door Harry ten Hove
Piet Daalhuizen (werkgroep Publicaties) vroeg mij een voorwoord te schrijven voor het
jubileumnummer van onze Cronyck de Geyn, met een terugblik op de afgelopen 35 jaar
HKN en een toekomstvisie, het liefst op een vergelijkbare periode. Dit laatste is uiteraard
een grapje, maar zie een eind verderop in dit verhaal. Wat doe je dan als je pas twee en een
half jaar voorzitter bent, en ook je lidmaatschap slechts een jaar of 20 terug gaat. U raadt
het al, je begint bij ons wandelende archief Piet en gaat vervolgens spitten in de oude
jaargangen van de Cronyck. En ik moet u zeggen, dat leverde mij buitengemeen veel
leesplezier op, het is een activiteit die ik ieder lid (en eigenlijk iedere in historie
geïnteresseerde inwoner van onze mooie gemeente) kan aanraden.
werden ca. 20 bruggen (ik wist niet dat we
er toen al zo veel hadden) in het
Nieuwegeinse op kleurendia en in zwartwit foto's vastgelegd. Al deze informatie is
te vinden in het nulde verenigingsblad,
gestencild op 12 pagina’s, met het ons
bekende "Sigillum Oppidi De Geyn", maar
nog zonder naam. Die werd eerst na een
wedstrijd in 1979 gegeven.

Het verhaal van de HKN begint eigenlijk al
geruime tijd voor de oprichting van de
vereniging. Verschillende personen voelden zich ongemakkelijk bij de snelheid
waarmee historische gebouwen dreigden te
worden opgeslokt en ook daadwerkelijk
werden opgeslokt door de nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen. Het grondgebied van de gemeenten Jutphaas en
Vreeswijk was immers aangewezen als
groeikern, en men wilde daartegen een
vuist maken, actie voeren. Een herkenbaar
proces in vele andere gemeenten overigens.

In 1980 -het ledental lag toen al boven de
200- schreef de voorzitter: "Wij betreuren
als vereniging de ruwe sloop van de Anna
van Rijn-huisjes op het Jutphase Kerkveld. .
. . . De gemeente Nieuwegein pleegt zogenaamde "vernieuwbouw"; historische
panden worden afgebroken om plaats te
maken voor nieuwe bouwsels in de trant
van het verdwenene." Iets van actievoeren
is in deze formulering nog wel te proeven.
Een historische kreet uit die tijd is "niet
mauwen, maar bouwen". Diegenen onder u
die de politiek in de afgelopen decennia
enigszins hebben gevolgd zullen hem
herkennen.

Op 4 september 1978 werd de Historische
Kring Nieuwegein opgericht. Het bestuur
telde 7 personen, met als voorzitter Piet
Daalhuizen. Er meldden zich 33 leden, het
lidmaatschap kostte fl. 20,- per jaar. Vanaf
het begin werkte de HKN met vrijwilligers,
georganiseerd in werkgroepen. Hierover
elders in dit blad meer. Naast voor de hand
liggende werkgroepen voor Archeologie en
Geschiedkundig Onderzoek was er de
straatnamencommissie, in het licht van de
tijd van stadsuitbreiding begrijpelijk.
Voortvarend werd dat eerste jaar begonnen
met de documentatie van het historische
heden. Met een budget van fl. 150,00

Echter in diezelfde Cronyck van 1980 valt
te lezen dat het bestuur heeft vergaderd
met de toenmalige wethouder over een
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gemeentelijke nota "Karakteristieke Elementen". De HKN denkt al aan een archeologische kaart van Nieuwegein (zie onder)
én aan een inventarisatie van gebouwen en
zaken met een historische, culturele of
karakteristieke waarde, in later jaren
zouden we spreken van een Cultuurhistorische Waardenkaart!

hoeft zeker niet te betekenen, dat wij als
een actiegroep tegenover de gemeente
moeten gaan staan. In het achterliggende
jaar is in een uitstekende sfeer sprake
geweest van regelmatige gesprekken tussen
de gemeente (wethouders en ambtenaren)
en ons bestuur." Hiermee is een van de
onderliggende argumenten voor oprichting
van de HKN, actie voeren tegen onwenselijke ontwikkelingen op gebied van ruimtelijke ordening, definitief ingewisseld voor
het poldermodel.

In 1981 startte de jeugd archeologische
groep -"Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! "- onder auspiciën van de Rijksdienst
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. In
de foto van dit vertederende groepje jonge
pubers (herdrukt in de Cronyck 1998) is
voor ingewijden een latere beroepsarcheoloog te herkennen, nog steeds lid van onze
vereniging. De voorzitter schreef in de
Cronyck "Het is verder onze taak om meer
dan voorheen als een soort "behoeder" van
het oude te gaan optreden. Een en ander

Over de zichtbare (en verdwenen, maar
gedocumenteerde) boerderijen, kastelen,
molens, Vreeswijkse sluizen, het cope
landschap en delen van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie werd uitvoerig
verslag gedaan in de vele Cronycken en
andere HKN publicaties. Het meest werd ik
in mijn zoektocht naar het verleden van de
HKN echter gegrepen door onze
onzichtbare geschiedenis, vooral
te vinden op de
stroomruggen van
de vroegere Rijn.
Wie van de huidige bewoners van
Nieuwegein denkt
er bij na dat er
Romeinse nederzettingen hebben
gelegen onder de
Batau, het
Kerkveld en de
Keersluis (beter

Op 6 juni 1981 is deze foto gemaakt van de jeugd-archeologische groep van de Historische Kring
Nieuwegein die toen praktijkles archeologisch onderzoek kreeg van Jan Gussenhoven op een terrein
nabij de Plofsluis waar werd gewerkt aan de verbreding van het Amsterdam-Rijnkanaal.
Van links naar rechts:
Ate Pijpker, ? Lockefeer, Hans Daalhuizen, ? Lockefeer, Frauke Lockefeer, Jeroen Wesselman, Jan
Gussenhoven, Emile Verbaan, Femke Lockefeer, René van der Mark en Jeroen Bosboom
(Foto Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code DJ1927)
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bekend onder de ooit door een ambtenaar
bedachte naam "Plofsluis"). Naar alle
waarschijnlijkheid was dit hooggelegen
gebied langs de noordelijke grens van het
onmetelijke Romeinse Rijk, langs de Limes,
naar het Westen, Oosten en Zuiden
behoorlijk belangrijk. Eigenlijk zouden we
dat zichtbaar moeten maken. Er is voor de
HKN nog veel missiewerk te verrichten.
Een enkel hoogtepunt nog:

Dit is nodig om een goede bezetting tijdens
openingstijden van het Museum te kunnen
garanderen, maar ook verschillende werkgroepen zouden graag versterking krijgen.
U vindt bij ons een prettige, enthousiaste
omgeving, niet voor niets blijven een groot
aantal mensen decennia actief bij de HKN.
Uw kinderen en buren zijn wellicht ook te
interesseren in de zeer diverse mogelijkheden, van schrijven over onze geschiedenis
tot het inrichten van exposities of het
rondleiden van bezoekers in ons museum.

-In 1990 werd ons Museum Warsenhoeck
geopend door de toenmalige burgemeester
Flik. Hij sprak zijn waardering uit over de
professionaliteit van ons Museum.

-Wij willen ons netwerk uitbouwen en
onze samenwerking daarbinnen intensiveren. Te denken valt aan gemeente,
Natuurkwartier, de andere twee Erfgoedinstellingen (Vreeswijks Museum en
Museumwerf Vreeswijk), maar ook aan
instanties als bibliotheek en Landschap
Erfgoed Utrecht, en last but not least de
amateurkunst in Nieuwegein.

-In 2003 kregen onze activiteiten voor het
behoud van historische elementen erkenning door een vaste vertegenwoordiger in
de Gemeentelijke Monumentencommissie.
-In 2013 won de Historische Kring
Nieuwegein de Nieuwegein Award 2012
in de categorie 'Kunst en Cultuur'.

-Wij dromen van een digitaal Nieuwegein.
Denk bijvoorbeeld aan een programma op
je telefoon of tablet waarmee je bij ieder
monument (en we hebben er veel in
Nieuwegein) de historie ervan kunt oproepen, of beter nog, op elke plek waar je je
ook bevindt. Hoe leuk zou het niet zijn om
de twintig, merendeels verdwenen, kastelen en buitens zichtbaar te maken als je
wandelt of fietst over een van de oude
cultuurhistorische lijnen in onze gemeente
als de Nedereindseweg?

-In 2013 werd door cultuurwethouder
Reusch de Archeologische Waardenkaart
van Nieuwegein aangeboden aan de HKN,
als blijk van waardering voor onze grote
langjarige inzet voor het cultuurbehoud.
De in 1981 welhaast profetische doelstelling van voorzitter Daalhuizen voor de
werkgroep Archeologie werd hiermee
bereikt. Aan een volgend beleidsinstrument
voor de gemeente, de Cultuurhistorische
Waardenkaart, wordt nu, 30 jaar na de visie
van Piet, hard meegewerkt.

-Wij willen graag meer jeugd bereiken
indachtig "Wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst!". In samenwerking met de
provinciale instelling Kunst Centraal
trekken we veel schoolklassen uit het
primair onderwijs. Toch zouden we op het
gebied van educatie graag meer activiteiten
willen ontwikkelen en ook het secundair
onderwijs bereiken. Elke Nieuwegeiner

Ik zal u niet vermoeien met de pagina vol
beleidsintenties voor de komende 5 jaar,
die hebt u kunnen zien in ons Beleidsplan
2013-2018. Ik wil er een enkele aanstippen.
-We streven naar een groter aantal vrijwilligers, inclusief gastvrouwen en gastheren.
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moet over 30 jaar het verhaal achter het
zwaard van Jutphaas kennen en het
belang van onze monumentale en overige

sluizen voor Vreeswijk en de rest van
Nederland.

Op 23 februari 1985 organiseerde de Historische Kring Nieuwegein een “Dag van oude ambachten”
in het zalencomplex van De Lantaern. Foto's Collectie Historische Kring Nieuwegein.
Boven: Lea Wijnhoven aan de draaischijf voor
het potten vormen. (inv. code DJ2515)
Links: Jan Schut als boekbinder.
(inv. code DJ2524)
Onder: De stoelenmatter Gijs van Rooijen vlecht
een rieten zitting in een stoel. (inv. code DJ2516)
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Snippers
Boven: Fragmenten uit het
verslag van de oprichtingsvergadering.

Rechts: Voorwoord uit het
eerste 'boekje'
(zie ook pagina 69).

59

Beeld van 35 jaar Historische Kring Nieuwegein
'Werkgroepen ruggengraat van Historische Kring'
door Renée Blom
Wie met enige regelmaat Museum Warsenhoeck in het Natuurkwartier binnenloopt,
wordt iedere keer weer verrast door nieuwe exposities. Een grote groep vrijwilligers maakt
dit mogelijk vanuit hun interesse voor de geschiedenis in het algemeen en die van
Nieuwegein in het bijzonder. De Historische Kring Nieuwegein, opgericht op 4 september
1978, is dan ook een vereniging met als doel de historie van de vroegere dorpen Jutphaas
en Vreeswijk, het huidige Nieuwegein, te bestuderen, vast te leggen en uit te dragen.
De vereniging rekent het tot haar taak om de belangstelling voor deze geschiedenis te
stimuleren. Het bestuderen van de historie gebeurt in verschillende werkgroepen. De
resultaten worden vastgelegd in publicaties.
Door het verzamelen van historische prenten, oude foto's, ansichten, dia's, negatieven,
films, boeken, tijdschriften en andere geschreven bronnen, alsmede door het verrichten
van archeologisch onderzoek en het bijeenbrengen en vervaardigen van andere materialen
betreffende de historie, heeft de vereniging in de loop der jaren een belangrijke verzameling opgebouwd. Deze verzameling is ondergebracht in het archief van de vereniging en in
het Museum Warsenhoeck in Nieuwegein, dat sinds april 1990 bestaat.
Een ingrijpende restauratie van het pand bij de kinderboerderij eind jaren tachtig heeft er
niet alleen voor gezorgd dat de karakteristieke boerderij bewaard bleef, maar deze kreeg
toen ook de functie van museum. De Historische Kring Nieuwegein nam een aantal sfeervolle ruimten van het gerestaureerde pand in gebruik.
"Binnen de muren van het museum gebeurt
heel veel"
Het bestuur
Een belangrijk orgaan binnen iedere vereniging is het bestuur. Bij de Historische
Kring Nieuwegein (HKN) is dit niet anders.
Het bestuur komt iedere tweede dinsdagavond in het museum bij elkaar. Momenteel bestaat het bestuur uit dr. H.A. ten
Hove (voorzitter), H.G. van Baal
(vicevoorzitter), mevrouw mr. W.L.R.
Kuipers (secretaris), P.R.O.F. Gathier
(penningmeester), J.D.J. Rijdes
(museumbeheerder), mevrouw J. Verbaan
(ledenadministratie) en vooruitlopend op
haar benoeming als lid van het bestuur, is
mevrouw ir. M.E.S. Adriaansen
(collectiebeheerder) ook aanwezig. Daarnaast nemen ook coördinatoren van de

HKN Werkgroepen deel aan de bestuursvergaderingen.
"De belangrijkste taak van het bestuur is
niet alleen het besturen van de vereniging",
vertelt Harry ten Hove. "Wij zorgen ook
voor het beheer en de exploitatie van
Museum Warsenhoeck. Binnen de muren
van ons museum gebeurt heel veel. Een
grote groep vrijwilligers is bezig de geschiedenis van Nieuwegein verder te onderzoeken, vast te leggen en in het museum
zichtbaar te maken met de vaste collectie
en verschillende tentoonstellingen per jaar.
Maar er zijn ook een paar absolute hoogtepunten te noemen. Zo zijn we samenwerkingspartner van het Natuurkwartier dat op
24 mei 2009 officieel in gebruik werd
genomen door de toenmalige wethouder
mevrouw Carla Breuer tijdens het Lentefeest."
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Een andere bijzondere samenwerking is
SKER. Dit samenwerkingsverband tussen
het Gorcums Museum, Museum Dorestad,
Stedelijk Museum Vianen, Museum
Warsenhoeck, Het Vreeswijks Museum,
Flipje & Streekmuseum Tiel en
Stadsmuseum IJsselstein bestaat sinds 20
februari 2008. Deze zeven musea zijn door
stromen met elkaar verbonden (Lek,
Merwede, Waal en Linge; red.) en zijn
verenigd in de Stichting Kunst en Erfgoed
Rivierenland (SKER).
"Verder was het een bijzonder moment
dat we op 20 december 2010 een voorlopige museumregistratie kregen. En we
verwachten in 2013 de officiële erkenning
als Museum te krijgen." Waar het de
toekomst betreft werkt het bestuur samen
met de besturen van de andere twee
Erfgoedinstellingen in Nieuwegein, Het

Vreeswijks Museum en de Museumwerf
Vreeswijk, aan plannen om tot een nauwere samenwerking te komen.
"Archiveren voor generaties na ons"
Werkgroep archief en documentatie
In de afgelopen 35 jaar hebben de leden
van de Werkgroep Archief en Documentatie er voor gezorgd dat de Historische
Kring, en daarmee Nieuwegein, beschikt
over een uitgebreid en goed gedocumenteerd archief met onder meer foto’s en
prenten.
De werkgroep startte als de werkgroep
Inventarisatie tijdens de ledenvergadering
van 2 oktober 1978. De leden van de
werkgroep begonnen vol enthousiasme
aan een enorme klus. Zij maakten het
onder andere tot hun taak alle foto’s en
prenten in het bezit van de Historische

Het bestuur van de Historische Kring Nieuwegein in 1990.
V.l.n.r.: Han ter Maat, Harry van Drogenbroek, Joke Verbaan, Jan Schut, Piet Daalhuizen, Gerard
de Waard, Eveline de Jong en Otto Pijpker.

61

Kring te beschrijven en te rubriceren en
hetzelfde te doen omtrent de privécollecties
van leden.
Het eerste grote fotografisch project ging
over het onderwerp "bruggen in Nieuwegein
– heden en verleden". Behalve dat leden
van de werkgroep de stad introkken om de
aanwezige bruggen op de gevoelige plaat
vast te leggen, werden ook oude afbeeldingen van bestaande of niet meer bestaande
bruggen overgenomen van iedereen die ze
wilde afstaan. Ook aan de leden werd
gevraagd of zij over dergelijke afbeeldingen
beschikten en of zij die wilden afstaan.
In januari 1979 startte de Documentatiegroep (nieuwe naam) met een knipselkrant
en het beschrijven van foto’s van Jutphaas.
In het kwartaalblad van juli 1979 van de
Historische Kring Nieuwegein doet de
werkgroep, die dan qua naam voor de derde
keer is omgedoopt tot de huidige naam
Werkgroep Archief en Documentatie, een
oproep. De leden wordt gevraagd om
waardevol materiaal beschikbaar te stellen
over de historie van ons woongebied. De
materialen konden worden aangeleverd aan
mevrouw N. Pijpker, toenmalig hoofd van
de werkgroep en werden gebruikt voor het
kwartaalblad.
In de loop van de eerste jaren schommelde
het aantal leden van de werkgroep tussen
de zeven tot twaalf leden. Op dit moment
bestaat de groep uit vijf leden, te weten:
Diny Gathier (coördinator en invoer in
Adlib); François Gathier (scannen foto’s,
dia’s, documenten voor invoer in Adlib);
Han Muller (doorzoekbaar maken van
gescande vergaderstukken en correspondentie); Jozef Reintjes (ordenen / beschrijven binnengekomen materialen) en A. van
Wageningen (in voorkomende gevallen
transscripties maken van documenten in
oud letterschrift).
De leden komen in de regel op maandagochtend en donderdagavond bij elkaar in

het museum of zij werken thuis aan de vele
grote projecten zoals de ordening en beschrijving van de archieven van: de Persil,
de Tram- en Bargedienst De Vereeniging,
Ir. Dam, Smederij Veldhuizen, het gemengde koor Con Brio en de diverse materialen
van particulieren. Jozef Reintjes: "Het geeft
heel erg veel voldoening als je materialen
goed kunt archiveren, zodat daardoor ook
de generaties na ons weten waar ze naar
kijken. Maar het is ook bijzonder als
Ir. Dam ook blij is met ons werk en zijn
waardering uitspreekt over het resultaat."
Momenteel is de groep druk met het invoeren in Adlib van beschrijvingen van
gescande foto’s, ansichten, dia’s, boeken,
artikelen en cultuurhistorische objecten.
Adlib is een informatiesysteem waarmee
collecties en archieven probleemloos
kunnen worden beheerd en opengesteld via
internet. Op dit moment zijn we daar nog
volop mee bezig. "Wij streven ernaar een
bestand op te bouwen dat goed te gebruiken is bij naslagwerk en voor overige
activiteiten van de vereniging."
Ondanks de vele bezigheden nemen de
leden van de werkgroep ook af en toe de
tijd om te kijken hoe het er elders aan toe
gaat. "Een goede en bijzondere ervaring
voor François, Jozef en mij was een bezoek
aan het Utrechts Archief. Hier kregen wij
inzage in de originele charters en andere
originele documenten, etsen en andere
zaken", vertelt Diny enthousiast.
"Geboeid door thema’s als kantklossen"
Werkgroep Exposities
Ruim een jaar van te voren bedenken de
vijf leden van de Werkgroep Exposities
welke thema’s zij middels een expositie in
het museum willen laten zien en starten zij
met de eerste voorbereidingen. De data
worden vastgelegd en de eerste contacten
gelegd.
De groep komt sinds de start in 1990 ge62

middeld eens in de zes weken bij elkaar en
bestaat uit Bets Rijdes (coördinator), Roel
Groenendijk, Dick de Wissel en Lida van
Doorn.
"Als we een thema gaan voorbereiden ben
je soms verbaasd wat er allemaal achter een
onderwerp schuilgaat", aldus Lida van
Doorn. "Toen we bezig gingen met de
tentoonstelling Kantklossen, die van september tot en met december 2011 in het
museum te zien was, wist ik niet wat daar
voor een geschiedenis aan vast zit en wat je
allemaal met het klossen van kant kunt
maken. Ik vond dat heel erg boeiend."
Ook de tentoonstelling Van leesplank tot
computer, in het museum te zien geweest
van 15 april tot 26 augustus 2012, was zeer
educatief en is bezocht door ongeveer 900
schoolkinderen.
Als je de leden van de werkgroep vraagt of
zij nog wensen hebben voor de nabije
toekomst, dan zijn dat er twee. "We hopen
nieuwe vrijwilligers te mogen begroeten,
zodat er nog professioneler gewerkt kan
worden als het bijvoorbeeld gaat om het
schrijven van teksten, het maken van
posters en het leggen van contacten. Want
geen tentoonstelling kunnen we inrichten
zonder dat we mooie spullen van anderen
kunnen laten zien." Maar de werkgroep is
ook op zoek naar nieuwe ideeën en kan
altijd extra handen gebruiken bij het uiteindelijke inrichten van de expositie; een
heel erg leuk en belangrijk werk.
"Onze tweede wens is eigenlijk een hele
simpele. Dat we nog heel lang veel mooie
en interessante exposities mogen maken
zodat we die aan heel veel mensen kunnen
laten zien."

Een hilde is de ruimte boven de koeien
waar ook vaak de boerenknecht zijn
slaapplaats had, dicht bij het vee. In de
Warsenhoeck is dat deel van de stal nog
heel goed zichtbaar en voor het merendeel intact gebleven.
de leden van deze werkgroep een keer per
week bij elkaar. De groep bestaat momenteel uit Otto Pijpker en Joop Terpstra. In dit
voor de monarchie belangrijke jaar, waarin
Koningin Beatrix afstand deed van de troon
en Willem-Alexander en Maxima ons
nieuwe koningspaar werd, heeft de werkgroep het een foto- expo ingericht met als
thema "De Oranjes". Daarnaast staat voor
dit jaar nog een expositie "Verdwenen
monumenten" in de planning. Voor volgende jaren wordt gedacht aan: Kastelen
vroeger en nu, 2011/2012, scholen, sluizen.
"Van Romein tot Nieuwegein"
Werkgroep Publicaties
Als je leden van de Werkgroep Publicaties,
die daar al wat langer deel van uitmaken,
vraagt waar zij een bijzondere herinnering
aan hebben, dan noemen zij de uitgave van
hun eerste boek "Van Ridderhofstad tot
Buitenplaats" (1979). Maar ook de films
over Jutphaas en Vreeswijk en over de
restauratie van de boerderij in het Natuurkwartier, waar museum Warsenhoeck en
de Historische Kring hun domicilie hebben,
en de organisatie van de gemeentelijke
Nationale Monumentendag worden als
bijzondere projecten genoemd.
De werkgroep bestaat sinds de start van de
Historische Kring in 1978. De groep bestond toen uit Piet Daalhuizen, Gerard de
Waard, Nel en Otto Pijpker, Jan Schut.
Daarna volgden er nog velen anderen, zoals
Jack Koehorst. Momenteel bestaat de groep
uit acht personen, onder wie nog altijd Piet
Daalhuizen. Daarnaast zijn Loes Slooten,

"Foto’s op de hildes"
Werkgroep Foto-exposities
De Werkgroep Foto-exposities houdt zich
exclusief bezig met het organiseren van fotoexposities op de hildes. Sinds 1989 komen
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berichten uitgeven, boeken schrijven, films
maken en het opstellen van het jaarprogramma met daarin opgenomen onder
meer excursies voor de leden van HKN.
Ook het redactionele onderhoud van de
website van de Kring behoort bij het werk
van de werkgroep. Jan Rijdes verzorgt het
operationele onderhoud van de website.
Alle taken worden door de leden zelf
uitgevoerd. Alleen het drukwerk wordt
door een bedrijf gedaan. "En bij de films
hadden we de professionele filmmaker
Martin Terlingen en sprak de NCRV presentatrice Ellen Verbiest de filmteksten,
vooral toelichting over de historie, in. Het
monteren van de filmopnamen en inspreken van de films over de dorpen Jutphaas
en Vreeswijk gebeurde in de studio bij
Douwe Egberts".
Natuurlijk zijn er ook nog plannen voor de
toekomst. Piet Daalhuizen: "Er komt steeds
vaker de vraag naar een boek met daarin de
historie van Nieuwegein, omdat er alleen
boeken zijn over Jutphaas of Vreeswijk.
Eigenlijk dus een boek "Van Gein tot
Nieuwegein!" Dat was trouwens ook het
motto waarmee de Kring 35 jaar geleden
begon. We hadden toen maar één doel: Een
boek maken met de titel "Van Romein tot
Nieuwegein".

Begin november 1979 presenteerde de Historische Kring Nieuwegein haar eerste boek “Van
Ridderhofstad tot Buitenplaats” in het gemeentehuis aan wethouder J.M. van der Molen.
Rond de wethouder in historische klederdracht:
links Gerard de Waard en rechts Jan Schut.
(Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein;
inv. code FJ0912)

Renée Blom, Ben Huiskamp, Cees
Brugman, Gerard Veerkamp, Joop Terpstra
en Wolfgang Herrlitz lid.
In de eerste jaren kwam de groep steeds bij
iemand thuis bij elkaar. "Later ontmoetten
we elkaar in de accommodatie aan de
Handelskade", vertelt Piet. "En nog later
troffen we elkaar in de Molenaarswoning
naast de Doorslagbrug, waar we in de jaren
tachtig nog een jaar of zeven hebben gezeten."
De werkgroep heeft een groot aantal taken,
zoals het schrijven voor en het samenstellen en drukklaar maken van de Cronyck,
het verzorgen van lezingen en film- en
diapresentaties, foto’s beschrijven, pers-

"HKN kenniscentrum voor Nieuwegein"
Werkgroep Cultuurhistorie
Ook dit is een werkgroep die al sinds de
oprichting van de HKN bestaat. Allereerst
onder de naam Werkgroep Archeologie,
later Historisch Onderzoek. Toen deze
werkgroep werd opgeheven, kwam daarvoor in de plaats de Werkgroep Archeologie
en Bronnenonderzoek. Per 2011 is de naam
gewijzigd in Werkgroep Cultuurhistorie.
De werkgroep telt momenteel zeven leden;
Eveline de Jong, Wil Brok, Ko van der Wal,
René van der Mark, Tanja Lakemond, Bart
Jan Damstra en Jan van Rossum.
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Afhankelijk van het seizoen komt de
werkgroep iedere zaterdagochtend in het
museum bij elkaar. In de winter is dit
wekelijks en in de zomer tweewekelijks.
Het begrip cultuurhistorie is een breed
begrip. De werkgroep Cultuurhistorie
houdt zich dan ook bezig met de studie en
ontsluiting van kennis op het gebied van
historische landschapselementen, bouwkundige monumenten, historie en archeologie op het grondgebied van Nieuwegein.
Ook onderhoudt de werkgroep de vaste
historische opstelling in het museum; doet
zij het beheer van de deelcollectie archeologie en zorgt voor het toegankelijk maken
en ontsluiten van kennis op het gebied van
cultuurhistorie. De leden van deze werkgroep doen dit in samenwerking met
andere werkgroepen binnen de HKN zodat
deze data ook zichtbaar worden voor een
breder publiek. Dat betekent het schrijven
van artikelen voor de website en de Cronyck,

het verzamelen en digitaliseren van allerlei
data voor het project Digitaal Nieuwegein
door het vervaardigen van historische
kaarten en het ontsluiten van data in
overheidsarchieven. Daarvoor wordt er ook
samengewerkt met de gemeente op het
gebied van archeologie, monumenten en
cultuurhistorie. Tot slot vraagbaak voor
derden: gemeente, geïnteresseerden en
onderzoekers.
Vòòrdat de wet van Malta in werking is
getreden, zijn er onder auspiciën van de
provinciale archeoloog verschillende
opgravingen binnen Nieuwegein gedaan.
Momenteel werkt de werkgroep intensief
samen met de gemeente aan onder andere
de Cultuurhistorische Waardenkaart. Er
wordt naar gestreefd om de werkgroep
Cultuurhistorie verder uit te bouwen tot
kenniscentrum voor Nieuwegein waar het
gaat om cultuur, historie, landschap etc.
In het verleden hebben de leden van de

Wet van Malta
De Wet van Malta is een verdrag dat in 1992 werd ondertekend door de lidstaten van de
Raad van Europa. Deze wet, ook wel het Verdrag van Malta, de Conventie van Malta of
het Verdrag van Valletta genoemd, beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem
bevindt beter te beschermen. Het gaat om archeologische resten als nederzettingen,
grafvelden, en gebruiksvoorwerpen. Uitgangspunt van het verdrag is dat het archeologische erfgoed integrale bescherming nodig heeft en krijgt.
Dit is gevat in drie principes:
1. Streven naar behoud van de archeologische waarden in de situatie zoals die is. De
bodem is de beste garantie voor een goede conservering van archeologische resten
(artikel 4).
2. Tijdig rekening houden in de ruimtelijke ordening met de mogelijkheid of aanwezigheid van archeologische waarden, zodat er nog ruimte is voor archeologievriendelijke
alternatieven (artikel 5). Zo wordt voorgesteld om steeds vooraf onderzoek te laten
doen naar de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden om het bodemarchief beter te beschermen en om onzekerheden tijdens de bouw van bijvoorbeeld
nieuwe wijken te beperken. Op deze manier kan daar bij de ontwikkeling van de
plannen zo veel mogelijk rekening mee worden gehouden.
De verstoorder betaalt voor het doen van opgravingen en het documenteren van archeologische waarde, wanneer behoud in de situatie zoals die is, niet mogelijk is (artikel 6).
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het Rijksmuseum en Museum
Warsenhoeck langs dezelfde meetlat kunt
leggen, als het gaat om de vraag of
Warsenhoeck, net als het Rijksmuseum
een officiële museumregistratie waardig
is?
"Het was een goede discussie, waarbij bij
mij het beeld is ontstaan dat het voornamelijk om bewustwording gaat", vertelt
Marjolein. "Bewustwording bij de vrijwilligers van de HKN en Museum
Warsenhoeck. Doen wij de goede dingen?
Waar staan wij nu en waar willen wij
naar toe? Daarbij moet het niet om de
snelheid gaan, maar moet zorgvuldig te
werk gaan het uitgangspunt zijn. Wat vele
jaren als vanzelfsprekend is gedaan moet
op schrift worden vastgelegd. Diverse
plannen moeten worden opgesteld en
moeten jaarlijks tegen het licht worden
gehouden en zo nodig worden aangepast."
"Dat is de enige manier waarop we kunnen proberen steeds een stapje verder en
hoger te komen", vult Huub aan.
"Vooruitgaan - hoe langzaam ook - is goed
en is wat we willen."
Ondanks dat snelheid niet het allerbelangrijkste in dit proces moet zijn,
waren er wel een paar zaken die voortvarend opgepakt moesten worden. Allereerst moest er voor 30 september 2012
een Museumregistratie zelfanalyse
komen. Het lukte om het digitale vragenformulier inclusief de bijlagen op tijd te
versturen. Daarna was er nog wel het een
en ander te doen vóór eind mei 2013 om
de officiële museumregistratie te verkrijgen. Ten tijde van het schrijven van dit
artikel is nog niet bekend of de officiële
registratie in 2013 is verkregen.

werkgroep opgravingen gedaan in onder
andere de wijken Blokhoeve, De Wiers en
bij boerderij Vee- en Bouwlust (ook wel
boerderij Bosch genoemd). De opbrengsten
van die opgravingen zijn in het museum,
met kaart en beeld bij elkaar gebracht. Zo
kunnen de bezoekers zien wat het verleden
is van Nieuwegein en welke elementen er
nog steeds in Nieuwegein zichtbaar zijn.
"Vooral voor de opgravingen buiten is er
altijd een brede belangstelling waardoor de
werkgroep dan vaak een tijd uit veel meer
leden bestaat", vertelt Eveline de Jong. "Het
is toch geweldig dat je met vondsten in
aanraking komt, die ooit door anderen in
een ver verleden zijn gebruikt. Bovendien
vind ik het heel erg leuk dat we bijvoorbeeld aan de hand van archeologische
dierfragmenten in het museum de kinderen
en volwassenen van nu kunnen uitleggen
wat het verleden is van Nieuwegein."
'Rijksmuseum en Warsenhoeck langs
dezelfde meetlat!?'
Werkgroep Museumregistratie
Om te komen tot een officiële museumregistratie, was Marjolijn de Winter vanaf
eind 2011 tot mei 2013, elke vrijdag in het
Museum Warsenhoeck bezig met het
opstellen van het Plan van Aanpak daarvoor. Dit gebeurde in overleg met Huub
van Baal en het bestuur van HKN.
Het bestuur en de coördinatoren van de
werkgroepen leverden deelplannen en
informatie aan. Marjolijn en Huub waren in
augustus 2012 aanwezig op de bijeenkomst
bij het LEU ( stichting Landschap Erfgoed
Utrecht) en toehoorders op een bijeenkomst van het Museumregister Nederland.
Een belangrijke vraag voor hen was hoe je
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Samenwerking met Grafisch Lyceum Utrecht
door Marjolijn de Winter
Deze jubileumomslag is ontstaan in de ontwerpstudio (StudioS2B) van het Grafisch Lyceum
Utrecht. Hier loopt een aantal studenten intern stage en werkt voor opdrachtgevers uit de
non- en weinig-profit sector.
Studente Mediamanagement Moniek Smits en studente Grafische vormgeving Bente
Daanen zorgden voor het ontwerp en de productie van de omslag.
Bente fotografeerde de omslagen van alle
afgelopen jaargangen en ging daarmee aan
de slag. 'Ik heb de getekende molen uit een

omslag gehaald en het kasteel uit een
andere, en die aan elkaar geplakt in
Photoshop.' Moniek verzorgde de planning
en het klantcontact.
Cees Brugman en Marjolijn de Winter van
de Werkgroep Publicaties (Marjolijn werkt
op het Grafisch Lyceum) konden kiezen uit
drie verschillende versies (de twee niet gekozen ontwerpen zijn hiernaast afgebeeld):

'Het was nog wel even moeilijk, want ze
waren alle drie mooi.' Maar de gekozen
omslag was het meest verrassend qua kleur
en verwerking van de eerdere jaargangen
en met het zegel wat daar door de kleur
juist uitspringt.
Bente: 'Ik heb zelf niet zoveel met

geschiedenis, maar ik vond het best leuk
om te doen.'
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Snippers
De omslagpagina van het 'nulde' verenigingsblad in 1978 en de toelichting op de keuze
van de afbeelding op de omslag. De naam Cronyck werd geïntroduceerd in 1979.
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Tempel voor Nederland
Het verhaal van een bijzondere gravure
door Piet Daalhuizen
Inleiding
In de 35 jaar van haar bestaan heeft de Historische Kring Nieuwegein een aantal imposante
collecties opgebouwd, waaronder de foto- , dia- en ansichtkaartencollectie (alle drie inmiddels
gedigitaliseerd) en de verzameling gravures en etsen. Daarnaast zijn er kleinere aantallen van
schilderstukken en aquarellen. Het betreft merendeels historische afbeeldingen en afbeeldingen
van historische elementen, die betrekking hebben op het grondgebied van het huidige
Nieuwegein.
Voor vele duizenden foto’s zorgde met name Han ter Maat. Otto Pijpker was de drijvende
kracht achter het opzetten van de collectie van circa 60 historische gravures en etsen.
De gravure “Tempel voor Nederland” is een bijzonder stuk binnen de verzamelingen. De
gravure is omstreeks 1990 door de Historische Kring Nieuwegein verworven via een antiquariaat in Lisse. De reden voor de aanschaf ervan is dat er beeltenissen op staan van het ‘Gevecht
aan de Vaart’, dat plaatsvond op 9 mei 1787. Deze bijzondere gravure geldt als een voorbeeld
van het voortdurende zoeken naar zichtbare elementen uit de historie van Nieuwegein.
De afbeeldingen op deze ‘zinneprent’, (= symbolische en realistische weergave van bepaalde
gebeurtenissen), hebben betrekking op de totstandkoming van de Nederlandse eenheidsstaat.
In het kader van het 35 jarig bestaan van de vereniging is dit een goede gelegenheid om de
prent nader te beschrijven.

Algemene beschrijving:

de architraaf een medaillon met een leeuw
en daaromheen zwaarden en speren. In de
rand van het medaillon staat de tekst “De 7.
Ver. Provinciën 1579”.
Aan de zijkanten oorlogstaferelen uit de
vaderlandse geschiedenis (zie hierna). Op
de voorgrond Batavieren, de man links met
een keeshond en rechts een met een leeuw.
Midden voor engeltjes en vrouwen met
bloemkransen en de attributen het anker,
het zinnebeeld van de hoop, en de ooievaar,
de geluksbrenger.

De tekenaar van de 'zinneprent' is Jan
Gerritz. Visser (1755 – 1821), hij is tevens
de maker van de gravure. Over hem is
verder weinig bekend.
De drukker/uitgever is Banse & Co, H.A.,
destijds gevestigd in Amsterdam aan de
Stilsteeg.
De prent is een zinnebeeldige voorstelling;
in het midden zittend de Hollandse Maagd,
met rechts de gehelmde god Hermes. Links
een zuster met een lang kruis en de bijbel;
links op de achtergrond een geblinddoekte
figuur en rechts daarvan Mozes, die wijst op
de tafelen der wet. Hieromheen de rij
medaillons (zie hiervoor) met portretten
van staatslieden. Daarboven een architraaf
(= onderste dragende balkconstructie) met
het opschrift “Tempel voor Nederland”. Op

Informatie over de gravure met de
verklarende teksten:
De hierna weergegeven tekst is, met uitzondering van de beschrijvingen bij de
portretjes en de medaillons, getranscribeerd
vanaf de kopergravure die van de beschrijving gemaakt is; hiervan is in augustus 2012
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midden. Visser tekende als de ‘grondlegger’
van de eenheidsstaat Nederland Willem van
Oranje. In het patriottische ‘kamp’ is hem
dat waarschijnlijk niet in dank afgenomen.
Op latere gravures zien we dan ook dat
Willem van Oranje plaats heeft moeten
maken voor Claudius Civilis (ook genoemd
Gaius Julius Civilis), de Bataafse leider die
in het jaar 69 in opstand kwam tegen de
Romeinen. Hij maakte daarbij handig
gebruik van een opstand die al was uitgebroken onder de Cananefaten en de ten
noorden van de Rijn levende Friezen.
Onder andere bij Nijmegen werden
Romeinse legioenen verslagen.

een kopie verkregen van het Historisch
Museum Deventer (Invoercode nr. 2853A).
De prent waarover deze ‘verklaaring’
handelt, staat bij hetzelfde museum geregistreerd onder nr. 2853.
Anders dan de zinneprent zelf, zijn de
beschrijving en de gravure daarvan vermoedelijk gemaakt door Anna Cornelia (of
Catharina) Brouwer die werkte voor de
uitgever H. Banse uit de Stilsteeg in
Amsterdam. Zij is waarschijnlijk de dochter
van Cornelis Brouwer, die plaatsnijder in
Amsterdam was. Zij maakte gravures in de
periode van 1793 – 1801.
Van de zinneprent en van de ‘Verklaaring’
zijn meerdere vormen bekend.
Het belangrijkste verschil in de diverse
prenten betreft het portret bovenaan in het

Anna Cornelia Brouwer geeft de volgende
verklaring van de prent, die we letterlijk
overnemen van haar kopergravure uit 1794:

VERKLAARING VAN DEN TEMPEL VOOR NEDERLAND,
Geinventeerd getekend en gegraveerd, door den Heer J.G. Visser 1794.
Slechts eene oppervlakkige beschouwing van dit Tafereel overtuigt reeds dat het een
meesterstuk van onvergelijkelijk kunstvermogen genoemd mag worden, en dringt men
den Tempel in, beschouwt men alle daszelfs cieraadjes met een meer aandachtig en
kundig oog, dan, zeker zal niemand weigeren te bekennen, dat dit stuk eene plaats in de
schoonste prentverzamelingen waardig is.
Het eerst dat de aandacht tot zig trekt, is eene overheerlijke en allerrijkst doorwrochte
uitbeelding van de edele Vrijheid; de begunstigende Godinne van Nederland, die haaren
tempel op dien bodem gebouwd, en zo danig in ciment gelegd heeft, dat men denzelven
wel kan doen waggelen; dat men wel eenige zijner pijlaren uit hunnen stand kan rukken,
maar het gebouw zelf nooit heeft kunnen doen nederstorten –
Daar nu de Vrijheid zonder Godsdienst niet bestaat, naamlijk de waan, de Nederlandsche
Vrijheid; en niet alleenlijk niet bestaat, maar zelfs haaren steun en vastigheid in den
Godsdienst vindt, is dezelve in het tafereel ter rechterzijde van de edele Vrijheid geplaatst: achter het beeld van den Godsdienst ziet men de Gerechtigheid, en de Wetten,
zekerlijk eene groepeering welke het hart van ieder Patriot moet treffen; want immers
bestaat de waare Nederlandsche Vrijheid, in naar uitspraak van de striktste gerechtigheid
gehandhaafd te worden bij ’s Lands wetten, die in haaren aart allen loflijk zijn en op
’s volks geluk uitloopen; gedogende geene overheersching of misbruik van de natuurlijke
rechten van den mensch, voor het behoud of genot van welken, onze voorvaderen hun
helden bloed niet gespaard hebben, gelijk de dappere BATAVIEREN hun daarin voorgegaan zijn: uit een besef daar van is ook een gewapend BATAVIER ter linkerzijde van de
Vrijheid geplaatst, en haare hand op zijne schouder gelegd, als zeide zij: “Hij heeft mijn
troon in Nederland helpen vestigen; hij was van natuur mijn zoon; op zijn aart, die nooit
“geheel zal verbasteren, maar waarvan tot in den laatsten Nederlander nog speuren
gevonden zullen worden, grond ik mijn vertrouwen.”
Zeer eigenaardig heeft de schrandere vervaardiger op de trappen van den TEMPEL
VOOR NEDERLAND eene uitbeelding van de ingeschapene zucht van het menschdom
tot vrijheid geplaatst; onder de uitbeeldende cieraadjen vindt men een vogeltjen in een
kooitjen, zijnde deszelfs verlangen om uit die kerker ontslagen en weder in zijne natuur71

lijke vrijheid hersteld te worden, onvoorbeeldig schoon vertoond.
Voor den troon staan, door kindertjens uitgebeeld, de Kunsten en Wetenschappen, die
door de Vrijheid begunstigd altoos in Nederland gebloeid hebben, en haare tijdperken van
verdrukking berekenen bij de verdrukkingen, die het Vaderland somtijds van de Heerschzucht heeft moeten lijden; bij deze kunsten en wetenschappen zijn gevoegd de Land- en
Vee-bouw, de Visscherij en de Koophandel, allen en voornaamlijk de laatste, (de Koophandel,) waarop trouwens ook alle anderen betrekking hebben, bronnen van bestaan en
welvaart voor de Nederlanders. –
alle de gemelde kindertjens, offeren aan de Vrijheid, als aan de beschermgodinne van
Nederland, zonder welke geheel de Republiek ten gronde moet gaan; en met welke zij in
den luisterrijksten bloei deelt.
De DANKBAARHEID ééne dier Vaderlandsche deugden, welken den patriot zo glansrijk
doet uitmunten, ligt geknield voor de voeten van den Batavier boven gemeld; geevende te
kennen, dat de waare Vaderlander nooit het bloed, geplengd voor zijne Vrijheid, vergeet;
neen maar altoos dankbaar is voor het geschenk ’t welk hem tegen zo duuren prijs is aangebragt – die dankbaarheid, altoos zo levendig in zijn hart, is ook de oorzaak dat hij geene
inbreuk op zijne rechten en vrijheid kan gedogen, en daarin tekort gedaan wordende,
tegen een geheel gewapend wereld-deel zoude optrekken om zijne schat te verdedigen, en
zo hij al, aan banden geslagen, zijn hart desaangaande geene voldoening, kan doen erlangen, nooit zal hij zijnen belaager eerbiedigen, maar hem wenschende van den troon
bonzen – ten bewijze van het gelukkig gevolg van Vrij te zijn, is boven in het tafereel de
Overvloed geplaatst, die haaren altoos vollen hoorn over Nederland uitstort.
Terzijde van de troon, waarop de edele Batavische Vrijheid zo luisterrijk praalt, zijn twee
Colommen, waar aan onder het verhemelte, in eene bevallige schikking een twee-entwintigtal portraiten van de beroemdste Nederlandsche mannen.
Dit middenstuk is geplaatst in een open Tempel, ter wederzijde ziet men twee colommen,
waarin, in ovaalen, Zestien aanmerkelijke Nederlandsche gebeurtenissen geplaatst zijn.
Op de lijst van het middenstuk ziet men het wapen der zeven vereenigde Provinciën, en
ter wederzijde van het zelve een trophé, zamengesteld uit Oud Hollandsche wapenen,
standaarden, vandels, vlaggen, en allerlei oorlogstuig.
Ter wederzijde op den voorgrond, ziet men in een trotsche houding nog een BATAVIER
in volle wapenrusting; naast den eersten ligt een hond, waartoe de inventeur een Keeshond, om den zonderlingen getrouwen aart van den zelven, verkozen heeft, want het
oogmerk is om de getrouwheid der Batavieren en van hunne nakomelingen, als die den
edelen aart van hunnen voorvaderen niet verzaaken, uit te duiden; de andere Batavier
voert een Kat op zijn schild; zinspeelende op den alouden naam (Katten,) onzer voorouderen, naast hem ligt een Leeuw, het zinnebeeldige van welken algemeen genoeg bekend is.
De beide voorgemelde onvoorbeeldig schoone en zeer natuurlijke afbeeldingen der
Batavieren vertoonen naar alle vereischten hunne rijzige gestalte; grove en sterk gespierde
leden, bestaanbaar zowel voor de ongemakken der lucht als die van den oorlog; op dat
sterk gespierde ligchaam, ziet men een hoofd, versierd met kronkelende hairlokken,
verschrikkelijk door twee groote oogen, en forse knevels van eene aanmerkelijke zwaarte,
en niet minder achtbaar door een langen baard; tot de uitbeelding dezer zo beroemde
helden, helpt niet weinig het beestevel waarmede zij gewoon waren zig te omhangen, en
waarvan de kop, dat is het vel van de kop des diers, hun tot eene soort van muts of helm
verstrekte; men voege bij deeze eigenaartige kentekenen ook het teenen gevlochten
schild, welks hoogte genomen werd naar die des helds, ten minsten altoos zo hoog, dat hij
met zijn hoofd op den rand van het zelve leunende stond te slaapen, eene gewoonte zeker
die geene zwakheid aanduidt.
In ’t verschiet ziet men een vlakke Hollandsche Landstreek, waarin Paarden, Runderen,
een ploegende Boer, enz. verder Dorpen en Duinen – ter andere zijde Visschers, die
hunnen korven van den zeestrand over hooge duinen herwaards aanbrengen: verder in
het zelfde zijtafreeltjen een open Zee, voorzien van een vloot Koopvaardijschepen, die
onder Vrijgeleiden naar de Vaderlandsche kusten stevenen. –
Zie daar derhalven eene Zamenstelling welke met recht den naam van TEMPEL VOOR
NEDERLAND mag draagen.
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Toelichting betreffende de portretjes:
(Van links-onder tot rechts-onder /
schrijfwijze van de namen als op de
gravure).
1. A.O. van den Santheuvel.
Adriaan Onno van den Santheuvel (1828
– 1887).
2. C.G. Visscher.
Cornelis Govert Visscher was kapiteinluitenant van de burgermilitie van de stad
Utrecht “Vaendel van Turkyen” (Patriotten), die op 9 mei 1787 sneuvelde tijdens het ‘Gevecht aan de Vaart’.
3. C.L. van Beijma.
Coert Lambertus van Beyma was ten tijde
van de schermutselingen tussen
Patriotten en Prinsgezinden (1780 –
1798) leider van de Friese patriotten.
4. P. Gevers.
Paulus Gevers (1741 – 1797), patriot en
lid van de vroedschap van Rotterdam.
5. C. de Gijselaar.
Cornelis de Gijselaar (1751 – 1815)
pensionaris van Dordrecht.
6. H. Hooft.
Patriot; burgemeester van Amsterdam.
7. J.A. Zoutman.
Johan Arnold Zoutman (1724 – 1793),
vlootvoogd (vice-admiraal) die het bevel
voerde bij de slag op de Doggersbank in
1781.
8. J. van Oldenbarneveld.
Johan van Oldenbarneveld (1549 – 1619)
raadspensionaris.
9. M.H. Tromp.
Maarten Harpertszoon Tromp (1598 –
1653) Luitenant-admiraal.
10. J. de Witt.
Johan de Witt (1625 – 1672) raadspensionaris van Holland.
11. Willem I.
Willem van Oranje (1533 – 1584)
12. P. Hijn.
Piet Hein (1577 – 1629) Luitenant-

Uitsnede van het portretje van Willem I.
Op latere versies ('staten') van de gravure is op
deze prominente plek Claudius Civilis afgebeeld.

admiraal.
13. C. de Witt.
Cornelis de Witt (1623 – 1672) vlootvoogd.
14. M. de Ruiter.
Michiel Adriaanszoon de Ruyter (1607 –
1676) Nederlands admiraal.
15. H. de Groot.
Hugo de Groot (1583 – 1645) Nederlands
rechtsgeleerde,
16. J.D. van de Cappellen.
Joan Derk van der Capellen tot den Pol
(1741 – 1784) patriot.
17. I. van Goudoever.
Isaac van Goudoever (1720 – 1793) kolonel
van de Amsterdamse schutterij.
18. P.L. van den Kasteele.Pieter
Leonard van den Kasteele (1748 – 1810)
Patriottisch gezinde Haarlemse regent, die
in 1787 betrokken was bij de aanhouding
van prinses Wilhelmina bij
Goejanverwellesluis.
19. A. van Rijssel.
20. N. van Foreest.
( 1756 – 1828) Alkmaarse officier, regent en
ambachtsheer van Petten, die zitting had in
de Nationale Vergadering van 1797 en het
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de slag bij Ter Heijde. Tromp zelf heeft die
overwinning niet kunnen ervaren; hij voer
op het schip de Brederode. Een scherpschutter vanaf het Engelse admiraalsschip
onder leiding van admiraal William Penn
doodde hem. Zijn vlaggenkapitein Egbert
Bartolomeusz Kortenaer nam het bevel
over.
6. 1572 De Watergeuzen veroveren
Den Briel. (1 april 1572)
7. 1568 Willem I trekt over de Maas.
(6 oktober 1568.)
Feitelijk begin van de 80-jarige oorlog.
Willem I (van Oranje) trekt met een eigen
leger vanuit Dillenburg bij Obbicht
Nederland binnen door de Maas over te
steken.
8. 0069 De Batavieren verslaan de
Romeinen.
Civilis besloot gebruik te maken van een
opstand die was uitgebroken onder de
Cananefaten gesteund door de ten noorden
van de Rijn levende Friezen. Onder leiding
van de Cananefaat Brinno verwoestten zij
twee Romeinse kampen en zetten openlijk
de jacht op Romeinen in. Civilis besloot
zich te verbinden aan de opstand.
De eerste slag vond plaats bij het huidige
Arnhem. Deze ging gelijk op tot de Tungri,
Germaanse hulptroepen in dienst van de

Vertegenwoordigend Lichaam van 1798.
21. Johannes Janse de Wilde;
Oranjeklant uit Kattenburg.
22. Abraham Valentijn;
Kapitein van de schutterij te Amsterdam
(zie slag bij Kattenburg).

Toelichting betreffende de medaillons:
(Van geheel links-onder; links-binnenonder; geheel rechts-onder; rechts-binnenonder, telkens naar boven)
1. 1787 Gevecht bij Ouderkerk aan den
Amstel.
2. 1787 Innemen van Kattenburg. (30 mei
1787)
In 1787 balanceerde ons land op het randje
van een burgeroorlog tussen politieke
vernieuwers (de patriotten) en aanhangers
van stadhouder Willem V. Toen het
Amsterdamse stadsbestuur in patriottische
handen was gekomen, werden de tegenstanders van het nieuwe bewind uit hun
huizen gejaagd en hun interieur belandde
op straat. Op Kattenburg, bolwerk van de
Oranjeklanten, werd wraak genomen door
de huisraad van de patriotten op straat te
smijten. Het werd een felle strijd. (De
Kattenburgers werden ook wel ‘Bijltjes’
genoemd. Op deze 30ste mei is de uitdrukking ‘Bijltjesdag’ ontstaan.)
3. 1787 Gevecht bij Jutphaas aan de
Vaart. (9 mei 1787)
Verwezen wordt naar diverse publicaties
van de Historische Kring Nieuwegein.
4. 1781 Slag op Doggersbank. (4de
Engelse oorlog; 5 augustus 1781)
5. 1653 Laatste zeeslag van M.H. Tromp.
(10 augustus 1653; Slag bij Ter Heijde)
Tijdens de zeeslag bij Nieuwpoort in juni
1653 versloegen de Britten de Nederlandse
vloot onder leiding van Tromp. Van toen af
begon een blokkade van de Nederlandse
kust. Op 10 augustus 1653 wist de vloot van
Tromp die blokkade te doorbreken tijdens

Uitsnede van de medaillon "Gevecht bij
Jutphaas aan de Vaart"
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werd.
In Vetera waren de soldaten inmiddels
gedwongen om zich te voeden met paarden,
muilezels en gras. Het was duidelijk dat de
zaak ten einde liep en in maart 70 werd de
overgave aangeboden. Het kamp werd
geplunderd en veel van de belegerden
werden omgebracht. Commandant Munius
Lupercus werd als geschenk naar de profetes Veleda gezonden. Het “geschenk”
bereikte haar echter nooit omdat Lupercus
werd omgebracht. Civilis zette nu zijn
hoofdkwartier op in Keulen.
De Bataven waren de machtigste stam van
Noordwest Europa geworden.
9. 1787 Gevecht bij Duyvendrecht.
10. 1787 Gevecht aan het Weesper tolhek.
11. 1787 Aanval op Weesp.
12. 1787 Gevecht bij Amstelveen.
13. 1781 Gevecht van J. Krul.
14. 1667 Slag op Chatham.(8 – 14 juni
1667)
15. 1666 Vierdaagsche slag van De Ruyter.
(11 – 14 juni 1666; zeeslag tijdens de
Tweede Engelse - Nederlandse Oorlog)
De Vierdaagse Zeeslag was een zeeslag
tijdens de Tweede Engels-Nederlandse
Oorlog. Het gevecht duurde van 11 juni tot
14 juni 1666, en werd uitgevochten tussen
de Vlaamse en Engelse kust. De slag is een
van de langste zeeslagen in de geschiedenis
en de enige overwinning die de
Nederlandse vloot tijdens die oorlog in een
echte zeeslag zou behalen.
De Engelse vloot bestond uit 56 schepen
onder het bevel van generaal George
Monck, de hertog van Albemarle, veel
minder schepen dan de 85 van de
Nederlandse vloot. De vloot van de
Republiek stond onder het bevel van
admiraal Michiel de Ruyter. De lange duur
van het gevecht werd veroorzaakt doordat
de Engelse vloot door een nieuw flottielje
versterkt werd.

Romeinen, overliepen naar de opstandelingen. De Romeinen verloren de strijd,
waarop bevelhebber Flaccus – door Tacitus
consequent neergezet als een volslagen
incompetente militair - besloot veel sterkere eenheden naar het gebied te sturen.
Vanuit Vetera (het huidige Xanten in
Duitsland) vertrokken twee legioenen met
hulptroepen: in totaal zo'n 6000 man. Bij
het huidige Nijmegen kwam het tot een
veldslag. Opnieuw werden de Romeinen
geconfronteerd met deserterende hulptroepen en zij werden nog eens verslagen. De
resten van het leger trokken zich weer
terug op Vetera.
Formeel was het Bataafse grondgebied nu
vrij en Civilis had een enorm prestige
gekregen. Bovendien waren de kansen op
daadwerkelijke onafhankelijkheid van de
Bataven reëel. Vespasianus had Civilis al
eerder gevraagd om een opstand te ontketenen om op die manier de macht van
Vitellius te verzwakken. Nu Civilis aan dit
verzoek had voldaan, verwachtten de
Bataven dat Vespasianus niet onwelwillend
zou staan tegenover een afscheiding van de
Bataven. Gezien de situatie op dat moment
had dat een juiste analyse kunnen zijn,
maar Civilis besloot Vetera aan te vallen. In
september 69 begon de belegering.
De Bataven en hun bondgenoten waren in
de meerderheid maar een eerste poging om
Vetera te bestormen mislukte. Ook een
poging om belegeringsgeschut te maken
mislukte – volgens Tacitus wegens gebrek
aan de nodige technische kennis. Toen
werd besloten de vesting uit te hongeren.
Civilis had echter een belangrijke tegenslag
toen Bataafse hulptroepen werden verslagen in de slag bij Krefeld (december, 69).
De Romeinen waren nu in staat om het
belegerde Vetera te hulp te komen. De
situatie veranderde echter toen generaal
Flaccus door zijn eigen soldaten vermoord
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kaperijen in Allerheiligenbaai, in september
1628 veroverde hij de zilvervloot in de Slag
in de baai van Matanzas (eiland Cuba). Een
andere vloot vertrok vanaf het huidige
Venezuela. De halve vloot vanuit
Venezuela was gewaarschuwd en bleef
buiten bereik. De buit bedroeg naast
177.000 pond zilver ook een groot aantal
parels en was in 1628 11 à 12 miljoen
toenmalige guldens waard. Een gigantisch
bedrag voor die tijd. Schattingen over de
huidige waarde van de buit lopen uiteen
van € 100 miljoen op basis van de huidige
zilverprijs en € 100 miljard op basis van wat
er in die tijd met het geld gedaan kon
worden. De stadhouder en vlootvoogd Piet
Hein kregen een fors aandeel in de buit.
(Een timmerman verdiende in die tijd zo'n
200 à 300 gulden per jaar.) De oorlog tegen
Spanje kon er een jaar mee betaald worden.

De slag werd beëindigd door de
Nederlanders omdat de Britten er in slaagden over hun zandbanken weg te vluchten.
16. 1627 Piet Hein verovert de Zilver
Vloot. (september 1628)
Piet Hein maakte namens de West-Indische
Compagnie (WIC) in 1626 een plan om de
zilvervloot te kapen, en de kostbaarheden
naar de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden te verschepen. De Republiek
was op dat moment verwikkeld in de
Tachtigjarige Oorlog met Spanje.
"Zeeroverij" in opdracht van een staat was
in die jaren heel gebruikelijk en legaal.
Eerder al, in 1624 probeerde Jacques
l'Hermite een zilvervloot te veroveren voor
de kust van Peru. Alhoewel de
Nederlanders goed geïnformeerd waren,
kwam hij enkele dagen te laat.
In 1627 pleegde Piet Hein twee kleinere

Even uw aandacht………..
Ansichtkaarten van Erfgoed Nieuwegein
Uit de collecties van Het Vreeswijks Museum, de Museumwerf Vreeswijk en de
Historische Kring Nieuwegein/Museum Warsenhoeck is een leuke set ansichtkaarten
samengesteld met foto's van vroeger en nu.
De set (á 7 kaarten) is te koop bij de drie musea en kost € 4,00.
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Huis de Wiers
Schets van een archeologisch onderzoek van een 17e eeuwse buitenplaats
door Bart Jan Damstra
In de periode 1996-1997 is in opdracht van de gemeente Nieuwegein en onder verantwoording van de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB),
archeologisch onderzoek verricht naar de resten van het Huis de Wiers. Het is daarmee het
eerste officiële Nieuwegeinse archeologische project.
Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van de projectarcheoloog René van der Mark.
Leden van de werkgroep Archeologie van de Historische Kring Nieuwegein verleenden
ondersteuning bij de uitvoering van het project. Dit gebeurde veelal in de weekenden.
Dit onderzoek heeft ons een beeld opgeleverd van het 17e eeuwse buiten, vanaf de bouw
tot het einde van de 19e eeuw. Deze jubileumuitgave van de 'Cronyck de Geyn' is een
goede aanleiding om een beeld te schetsen van een dergelijk onderzoek: van voorbereiding,
naar uitvoering tot het uiteindelijke resultaat.
de Wiers. Dit wordt in 1654 gerealiseerd in
de sobere classistische stijl. Kenmerkend
voor deze stijl is de strakke en sobere
evenwichtige indeling van gevels en raampartijen. De opzet bestaat uit een omgracht
huis met een hardstenen toegangstrap naar
een ruim bemeten met klinkers bestraat
voorplein en een poortgebouw (dat o.a. de
koetshuizen en paardenstallen bevat),
gericht op het oosten. Het wordt ontsloten
door oprijlaan de Wierselaan. Het degelijk
gebouwde huis meet 20,7 bij 13,8 m. en is
gedekt met een dubbel zadeldak. De buitenmuren zijn in het souterrain ongeveer
80 cm dik, de muurdikte van de opbouw
bedraagt zo’n 65 cm. De voorgevel (met
ingang) en de achtergevel (gelegen aan de
Vaartserijn) zijn niet gelijk aan elkaar.
Van de achtergevel is het middelste deel
(ongeveer een derde deel van de breedte)
hoger opgetrokken en gedekt met een
fronton. Het interieur is tot in de 18e eeuw
naar de dan heersende smaak aangepast en
verbeterd. De omvang van bijbehorende
landerijen en parken neemt in de loop van
de tijd gestaag toe. En hoewel de naam
anders doet vermoeden, staat het Huis nog
net in de Dijkveldse polder en is het gele-

Introductie van het Huis de Wiers
In de loop van de tijd is geregeld geschreven over Huis de Wiers, haar bewoners en
haar omgeving. Om context te kunnen
geven aan de schets van het onderzoek
volgt eerst een introductie. Eind 13e eeuw
duikt de naam van (omgrachte) hofstede de
Wiers (later genaamd ‘de Oude Wiers’1,
gesloopt in de jaren ’70) en ene Gerard van
Wiers (kanunnik van het kapittel van
St. Marie te Utrecht) voor het eerst op in de
geschreven bronnen. Deze hofstede is
vermoedelijk onderdeel van de vroegmiddeleeuwse hof van Vrieswijk en door
schenking in bezit gekomen van het kapittel van Oudmunster te Utrecht.
De opdrachtgever tot bouw van het Huis de
Wiers in de 17e eeuw, Willem Ploos van
Amstel, is kanunnik van dit kapittel. Hij
behoort tot de top van de Stichtse bestuurders en heeft vele voorname functies en is
bezitter van enige heerlijkheden waaronder
Oudegein. Hij heeft reeds een boerderij in
de Wiers in bezit, waarschijnlijk de latere
hofstede de Oude Wiers.
Hij geeft de architecten Ghijsbert Thoniszs.
van Vianen en Peter Jansz. van Cooten de
opdracht voor de bouw van het buiten Huis
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Afbeelding 1: Huis de Wiers, olieverfschilderij van Dirk Dalens II (1659-1688). Particulier bezit.

gen op de Wierse stroomrug.
Het Huis blijft ruim 200 jaar een woonbestemming houden. Bekende bewoners
zijn ondermeer de invloedrijke edelman
Joan Jacob van Westreenen, oudgouverneur-generaal van Suriname Jan
Gerhard Wichers, burgemeester Braber van
Vreeswijk en Ir. Frederik Willem Conrad
(grondlegger van het latere Rijkswaterstaat).
Vanwege financiële problemen van de
eigenaars zet eind 19e eeuw het verval van
Huis en landgoed in. Het krijgt dan een
industriële bestemming als fabriek en als
onderhoudswerkplaats. Op het souterrain
na wordt het gebouw in 1947 gesloopt2. Op
het restant wordt een fabriekshal gebouwd.
Gebouw en omgeving maken later deel uit
van de scheepswerf van Van Zutphen. Na
het afronden van het archeologisch onderzoek wordt ook deze hal gesloopt, waarbij
opnieuw alleen het souterrain overblijft.
Van Huis de Wiers zijn diverse tekeningen,
aquarellen, een schilderij en foto’s gemaakt.

Bekend is een 18e eeuws aquarel van het
Huis met theekoepel en Vaartse Rijn, met
zicht op het dorp Vreeswijk. Ook Jan de
Beijer vervaardigde in de 18e eeuw een ets.
Minder bekend is een olieverfschilderij van
Dirk Dales II, vervaardigd in de 17e eeuw
(afb. 1). Deze afbeeldingen laten Huis de
Wiers in volle glorie zien. Op latere foto’s
zien we een huis afgebeeld dat langzaam,
maar zeker in verval is geraakt (afb. 2).
Archeologisch- en bouwhistorisch onderzoek
Halverwege de jaren ’90 zijn de plannen
voor sanering van het terrein van Huis de
Wiers en de aanleg van een jachthaven in
een vergevorderd stadium. Dit vormt de
aanleiding voor een archeologisch- en
bouwhistorisch en bouwkundig onderzoek.
Doel is het in kaart brengen van de 17e
eeuwse aanleg rond het Huis, (zoals grachten, bijgebouwen en terreinen) en het
vaststellen van bewoning voor 1654 ter
plekke. Centraal stond de vraag of er nog
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1998 vind de oplevering plaats van de
eindrapportage van deze fase.
Fase 1b (vervolgonderzoek): het verder
blootleggen van het voorterrein, nader
onderzoek naar de oostelijke toegangsbrug
en het traceren van de kademuur van het
eiland waarop het Huis is gelegen, gaat van
start op 3 februari 1998. Het onderzoeksgebied omvat het Huis, het voorterrein en een
deel van het park voor het Huis, inclusief
de in de jaren ’30 gegraven insteekhaven en
de in de jaren ’60 gedempte omgrachting
(afb. 3). Bij de aanleg van de insteekhavenhaven is de bestaande gracht voor een deel
verbreed. Later blijkt de westzijde zwaar
verstoord te zijn bij de aanleg van de daar
gelegen hellingbaan. De overige zijden
worden in een vrijwel ongestoorde staat
aangetroffen. Enkele gedeelten aan de
oostzijde van het terrein konden niet of
nauwelijks worden onderzocht vanwege
aangrenzende achtertuinen of omdat het
destijds in gebruik was bij een derde.
Vooraf aan het onderzoek worden er op het
terrein van de voormalige werf al interessante vondsten gedaan. Zo worden de
hardstenen sluitstenen van het toegangshek
teruggevonden. Op 5 november 1997 vindt
de start van de eerste fase van het veldwerk
plaats met de aanleg van drie proefsleuven
op het voorterrein, ten oosten van het Huis.

Afbeelding 2: Huis de Wiers in verval, met
zicht op de westgevel. Gefotografeerd in 1911.
Foto collectie Het Utrechts Archief 3.

resten van de oude bewoning aanwezig
zouden zijn en zo ja, wat de omvang hiervan is en wat deze materiële cultuur zegt
over haar bewoners. Het onderzoek is
uitgevoerd onder bevoegdheid van de
toenmalige ROB (thans RCE ) in de persoon
van de provinciaal archeoloog Jeroen ter
Brugge. Bart Kluck (zelfstandig bouwhistoricus) heeft een adviserende rol bij het
bouwhistorisch onderzoek. Bij het veldwerk leverden leden van de Werkgroep
Archeologie van de Historisch Kring
Nieuwegein een bijdrage. Jacco Visser heeft
na afronding van het onderzoek als ontwikkelaar en architect invulling gegeven aan de
herinrichting van het terrein en de herbouw van het nieuwe Huis de Wiers.
Hierbij is gebruik gemaakt van de resultaten van het onderzoek.
Het onderzoek is uitgevoerd in opeenvolgende fasen:
Fase 1 (5 november – 16 december 1997):
de aanleg van een drietal (proef)sleuven ten
noorden, oosten en zuiden van het Huis, als
basis voor verder onderzoek. In januari

Afbeelding 3: Het onderzoeksgebied, uitgewerkt halverwege het onderzoek.
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Vervolgens worden de sleuven
systematisch onderzocht, dat wil
zeggen: uitgegraven, getroffeld,
getekend en gefotografeerd. Al
snel blijken op diverse plaatsen
moderne verstoringen aanwezig te
zijn, bijvoorbeeld als gevolg van
het aanleggen van kabels en
riolering of sloopwerkzaamheden.
Het terrein wordt vervolgens
gefaseerd onderzocht.
Resultaat
Afbeelding 4: Uitsnede kaart van de landerijen van het
Aan de noordzijde van het Huis,
Domkappitel. Huis, poortgebouw en grachtenstelsel zijn
waar de grachtvulling (ter plekke
duidelijk herkenbaar. Het noorden is onder. Het Utrechts
van de later aangelegde insteekha- Archief 4.
ven) zwaar verontreinigd blijkt,
tie is het opvallend dat aan deze kant
worden de 17e eeuwse stenen en 18e
eeuwse houten beschoeiing aangetroffen.
nauwelijks vondsten worden gedaan. Dit
wordt verklaard door het feit dat zich aan
De tussenruimte is gevuld met huishoudelijk afval van omstreeks 1800. Daarnaast
deze zijde van het Huis geen ramen of
wordt een concentratie 17e eeuws materiaal deuren bevonden. Overigens bevond zich
aangetroffen. Op de achtergrond is een
aan deze zijde de personeelsingang naar het
dichtgemetselde deuropening te zien
souterrain.
waarachter later een deur is aangetroffen.
Het voorplein
Deze deur gaf toegang tot de keuken en
spoelkeuken. De 17e en 18e eeuwse beHet grootste deel van het onderzoeksgebied
schoeiingen worden óók aan de zuidzijde
bevindt zich aan de oostzijde van het Huis.
van het Huis aangetroffen. In eerste instanHet gaat hierbij om het 28 bij 42 m. metende voorterrein, dat tot enkele meters
hoog intact blijkt te zijn (afb. 6). Dit
terrein is zo’n 1,5 m. opgehoogd ten
opzichte van het oorspronkelijke
maaiveld, onder andere met grond
afkomstig uit de grachten. Hierboven lag een laag schoon zand,
aangebracht tijdens de bouw in 1654
waarna een halfverharding van
grind volgde. Het voorplein tussen
het Huis en het poortgebouw was
voor het grootste deel voorzien van
grind, alleen centraal door het
midden lag een strook met klinkerbestrating (dit is af te leiden uit de
Afbeelding 6: Zicht op het voormalige voorterrein en
aangetroffen zoetwaterschelpjes).
poortgebouw, gezien richting het oosten vanaf Huis de
Ook worden een boenhuis met
Wiers. Foto collectie de Wiers – HKN/R. van der Mark
boenstoep en een 18e eeuwse
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Afbeelding 5: Opgraving van het
voorterrein en het eiland direct
rondom het Huis, waarbij de
oorspronkelijke bestrating van
ijsselsteentjes zichtbaar wordt
gemaakt.

zijn de restanten van de
toegangsbruggen en de
trappen van het voorterrein
naar het eiland waar het Huis
op is gelegen teruggevonden.
Op 13 december 1997 is een open dag
georganiseerd: het onderzoek mag rekenen
op de nodige belangstelling (afb. 8 en 9):

pompput aangetroffen. Van het poortgebouw kan aan de hand van de fundamenten
de functionele indeling worden herleid,
waaronder een oranjerie (stal), tuigkamer,
waskamer en woonkamer (afb. 3). Op afb. 9
is tevens een afvoergoot zichtbaar, vermoedelijk voor afvoer vanuit de stalgedeelten.
Om en nabij het poortgebouw zijn enkele
17e en 18e eeuwse vondsten gedaan. Na
blootlegging zijn de structuren van voorplein en poortgebouw duidelijk zichtbaar
en herkenbaar:

Resultaat en conclusie
Het souterrain is tijdens het onderzoek in
redelijk goede staat aangetroffen, met nog
vele originele kenmerken zoals (deels) in
het onderzoek naar voren is gekomen (afb.
7). Tevens heeft het vele vondsten en
andere aanwijzingen voor reconstructie

Het eiland rond Huis de Wiers en de droge
gracht
Het gehele eiland rond het Huis was bestraat met zogenaamde ijsselsteentjes (afb.
5), alleen aan de voorzijde bestond deze uit
een half verharding van grind. Uit de droge
gracht aan de voorzijde van het Huis kwam
een aantal bouwfragmenten tevoorschijn
tussen het puin, zoals profielstenen en
plavuizen. Deze zijn achtergelaten na de
sloop van het Huis in 1947. Bij aanleg van
de kademuur is blijkbaar gebruik gemaakt
van steunberen. Zowel aan de westzijde
(toegang tot Huis de Wiers) als de oostzijde
(toegang Wierselaan via het poortgebouw)
Afbeelding7: Impressie interieur souterrain
tijdens het onderzoek. Zichtbaar is een
lambrisering in Louis de XVe stijl. Foto’s
collectie de Wiers - HKN.
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Afbeelding 8 en 9: Belangstellenden op de open dag in 1997. Foto’s collectie de Wiers – HKN/R. van der Mark.

zogenaamde roemers (afb. 11) aangetroffen,
een 17e eeuwse spreeuwenpot, een grote
partij mineraalwaterkruiken en een 19e
eeuwse Engelse militaire insigne. Aan deze
voorwerpen, die met name in de noordelijke gracht zijn aangetroffen, is begin 2000
uitgebreid aandacht besteed in de 'Cronyck
de Geyn'. En niet zozeer een bodemvondst,
maar wel een bijzonder mooie vondst werd
aangetroffen in het souterrain. Hier werd
verborgen onder enkele kalklagen, een
kindertekening uit de 17e eeuw aangetroffen (afb. 10).

opgeleverd. Er zijn echter geen sporen of
resten van voorgangers van het 17e eeuwse
Huis gevonden, alle vondsten dateren dus
van na 1654. Een deel van deze vondsten
maakt deel uit van de vaste tentoonstelling
‘Een reis door de tijd’ in Museum
Warsenhoeck. Onder meer de gevelsteen
van boerderij de Nieuwe Wiers uit 1787,
maar o.a. ook bouwkundige voorwerpen,
scheepsbenodigdheden, hang- en sluitwerk,
aardewerk, bestek, serviesgoed, wijnflessen,
tegelwerk en schoeisel zijn daar tentoongesteld.
Enkele vondsten verdienen in het bijzonder
de aandacht. Zo zijn er fragmenten van

Conclusie van het onderzoek is dat het
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rol hebben gespeeld bij de herontwikkeling
en toekomstige invulling van het terrein.
Naast het Huis en de directe omgeving er
van zijn er binnen de wijken Vreeswijk en
Vreeswijk-Noord nog verschillende elementen bewaard gebleven van de buitenplaats de Wiers. Naast het souterrain, zijn
dit ook de terrein- en grachtenstructuur en
de Wierselaan. Het verdiend aanbeveling
de Wierselaan ook daadwerkelijk als ‘laan’
te laten fungeren. Het kan zo extra context
geven aan wat nog rest. De oorspronkelijke
situatie met landerijen en tuinen heeft ook
in een ander opzicht invloed gehad op de
ruimtelijke ontwikkeling, dit is bijvoorbeeld duidelijk herkenbaar in de groenstrook die parallel aan het Lekkanaal is
gelegen (afb. 4). Daarnaast is een belangrijke aanbeveling om een aantal kenmerkende
zaken te behouden / af te dekken, of juist te
accentueren in de nieuwe gebiedsinrichting, zoals de loop van de grachten. Deze
visie heeft een rol gespeeld in de afstemming met en de aanbevelingen aan de
architect en anderen. Met haar nieuwe
functie heeft het Huis (althans, het souterrain dat behouden bleef) een goede bestemming gekregen en is het toegankelijk
gemaakt. Het silhouet ervan zal de herkenbaarheid verbeteren, hoewel de afmetingen
van de omringende gebouwen geen recht
doen aan de oorspronkelijke
‘verhoudingen’.

Afbeelding 10: Bijzonder: een kindertekening
welke in het souterrain is aangetroffen. Foto
collectie de Wiers – HKN/R. van der Mark.

inderdaad een in de 17e eeuw gestichte
buitenplaats is, waarvan de structuur nog
grotendeels traceerbaar en deels intact is.
Ten westen van het Huis is de grond flink
verstoord, in het noorden en oosten is
slechts sprake van ophoging van het terrein.

Het nieuwe Huis de Wiers en haar plaats in
het huidige Vreeswijk en Vreeswijk-Noord.
De structuur is behouden in een ‘eigentijds
jasje’. De resultaten van het onderzoek,
gecombineerd met iconografische bronnen
(iconografie: beeldbeschrijving aan de hand van
schilderijen, prenten etc.; red.), hebben geresulteerd in een maquette van het Huis in zijn
17e eeuwse verschijningsvorm. Daarnaast
hebben de resultaten een inspiratiebron
gevormd voor de eigentijdse herbouw van
Huis de Wiers. Bij de herbouw, na ontwerp
van architect Jaco de Visser, bleef het oude
souterrain grotendeels behouden. Op deze
oude fundamenten verrees een nieuw Huis
de Wiers, waarbij de contouren van het
oude Huis het silhouet vormden. Dit is
eveneens gebeurd met het koetshuis.
Over de huidige verschijningsvorm van het
Huis de Wiers verschillen de meningen.
Waar iedereen het over eens kan zijn, is dat
het Huis en de directe omgeving er van,
weer herkenbaar zijn in het hedendaagse
stadsbeeld van Nieuwegein en dat de
cultuurhistorische waarden een belangrijke

Het gehele project is (als eerste archeologische project van de werkgroep) digitaal
uitgewerkt, waaronder de vondsten- en
afbeeldingendatabase en de diverse rapportages. In het museum bevindt zich een
maquette van het Huis de Wiers in zijn 17e
eeuwse verschijningsvorm. De hardstenen
sluitstenen van het toegangshek zijn ter
plekke aangetroffen en zijn nu te bewonderen bij de ingang van Museum
Warsenhoeck (zie ook afb. 12). De gedenksteen van de 1e steenlegging van de fa86

Afbeelding 11:
Terracotta bouwfragment, fragment
van een roemer
(drinkglas) en een
mineraalwaterkruik.

briekshal uit 1947 is te bewonderen in
Museum Vreeswijk.

Voetnoten
1 Uit onderzoek blijkt dat dergelijke
‘begraven hofsteden’ – een omgrachte hofstede
(we hebben vermoedelijk te maken met een
‘ministeriaal’ die een rol heeft gehad bij de
plaatselijke ontginningen en hier een versterkte boerderij in ‘zijn’ ontginning bewoonde) – in
de provincie Utrecht bijna allen dateren uit de
13e eeuw.
2 De gevelsteen bevindt zich in de collectie
van het Vreeswijks Museum.
3 Het Utrechts Archief, nr. 94289.
4 Archief van het Domkapittel. Toegang 216
inv.nr. 892-a

Tot slot
Over het Huis de Wiers en het onderzoek
in de jaren ’90 zijn diverse publicaties
verschenen. Over het Huis en haar bewoners in ‘Oud-Utrecht’ (1932). Specifieke
artikelen over het Huis en haar eerste
bewoner Ploos van Amstel in 'Cronyck de
Geyn' (1982, 1985). Over de onderzoekscampagne is gepubliceerd in de
Archeologische Kroniek Provincie
Utrecht 1996-1997 en in een reeks afleveringen van 'Cronyck de Geyn' in de
periode 1997-2002. Wat rest is de wens
om te komen tot een allesomvattende
publicatie, waarin achtergrond
(cultuurhistorisch kader), onderzoeksresultaat en visie duidelijk naar voren
komen.
Voor dit artikel is gebruik gemaakt van:
- Verslagen, (dag)rapporten, fotocollectie en
overige data van het archeologisch- en bouwkundig onderzoek (nog niet gepubliceerd);
- Mondelinge toelichting René van der Mark;
- Eerdere (vermelde) publicaties.

Afbeelding 12: Reconstructie van de toegangspartij, met het hekwerk (nog aanwezig bij het
huis ‘De Tolgaarder’ aan de Dorpsstraat 2,
Vreeswijk) en de sluitstenen met de tekst ’
T HUYS DE WIERS (deze bevinden zich bij de
ingang van Museum Warsenhoeck). Tekening
R. van der Mark.

Ter verduidelijking:
daar waar het woord 'Huis' is gebruikt, wordt
bedoeld 'Huis de Wiers''.
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VAN BOERDERIJ TOT MUSEUM
door Loes Slooten-Glimmerveen
Bij “35 jaar Historische Kring” kan het niet anders dan dat er aandacht besteed wordt aan
de boerderij aan de Doorslag. Sinds 24 april 1990 is op deze boerderij de Historische Kring
gevestigd en het door haar opgerichte Museum Warsenhoeck. Voor dit artikel grijp ik
terug op twee artikelen uit eerdere Cronycken en de dvd over de restauratie van de
boerderij. Daarnaast heb ik twee interviews afgenomen, met Wim Verweij, oud bewoner
van de boerderij en Piet Daalhuizen, die jarenlang voorzitter van de Historische Kring was
en nog altijd zeer actief en betrokken is.
Lek uitkomt.
De Geynse Dam heeft dan geen nut meer,
de tol verliest daardoor inkomsten en het
stadje Geyn raakt in verval of wordt
geplunderd.
In de zeventiende eeuw telt het stadje nog
maar zes huizen en een ervan is de
boerderij aan de Doorslag.
In 1748 lezen we in actes, dat Aelbert van
Vlooswijk de eigenaar van de boerderij is.
Daarom komt men tegenwoordig ook nog
wel de naam ‘Boerderij Vlooswijk’ tegen.
Bij een publieke verkoping in 1808 komt de
boerderij in het bezit van Jan Jacob de Geer,
de bewoner en eigenaar van het kasteel
Oudegein. Bij de verkoping wordt een
beschrijving van de boerderij gegeven, en
die is nog actueel: “Hofstede staande en
geleghen onder den Gerechte van het Geyn
aan den IJssel bestaande uit een huyzinge,
bakhuys, bergen, schuren, bepotingen en
beplantingen met 90 mergen land”. De
familie De Geer blijft eigenaar van de
boerderij totdat in de jaren zeventig van de
vorige eeuw grote delen van het landgoed
Oudegein aan de nieuwe gemeente

Beknopte historie 1
De boerderij is gelegen in het tegenwoordige stadspark Oudegein. Langs de westkant
van de boerderij stroomt de Doorslag.
Vooral in de vroege middeleeuwen is dat
een belangrijke vaarroute voor het
handelsverkeer van en naar de stad Utrecht,
dat eveneens gebruik maakt van de grote
rivieren. En de Hollandse IJssel staat dan
nog in directe open verbinding met de Lek
nabij het Klaphek (nu gemeente IJsselstein).
De boerderij staat op de plaats, waar
omstreeks de twaalfde eeuw bij het stadje
Geyn een dam in de IJssel ligt. Daar vindt
goederenoverslag plaats en er wordt tol
geheven. Het is niet bekend wat voor soort
bouwsel in die twaalfde eeuw nabij de
Geynse Dam staat. Wel genoot de tol de
bescherming van het 'Snoyen Toren', een
donjonachtig verdedigingswerk op de plek
van het huidige kasteel Oudegein.
Na de afdamming van de IJssel in 1285
verliest de vaarroute zijn belangrijkheid,
omdat de verbinding met de Lek is
verbroken en de stad Utrecht een nieuw
kanaal laat graven, dat bij Vreeswijk op de

Bij het ter perse gaan van deze Jubileum-Cronyck op 27 juni, bereikte ons het
droevige bericht dat in de nacht van 26 op 27 juni 2013 Wim Verweij in het Sint
Antonius Ziekenhuis is overleden als gevolg van verwondingen die hij enkele
dagen eerder opliep bij een val met zijn fiets. Wij wensen zijn vrouw en kinderen
en verdere familie heel veel sterkte toe.
Wim was lid van de Historische Kring Nieuwegein sinds de oprichting in 1978.
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familie als 4-jarig jongetje op de boerderij
Geinoord 12 komen wonen. Hij is geboren
in 1930 op een boerderij in Putten. Zijn
vader huurde daar een boerderij van de
kasteelheer van kasteel Oldenaller. Zijn
vader moest daar weg en kon de boerderij
Geinoord 12 op het landgoed Oudegein van
kasteelheer jonkheer mr. L.E. de Geer
huren.
Wim Verweij woont sinds 2011 met zijn
vrouw Truus in een aanleunwoning in
IJsselstein. Ik word zeer hartelijk en
enthousiast ontvangen. Truus is ook bij het
interview aanwezig en reageert mee bij de
beantwoording van vragen.
De boerderij heette “De Wit over het
water”, genoemd naar de familie De Wit die
voor de familie Verweij in de boerderij
woonde. Deze naam bleef in stand.
Boer Verweij had een gemengd bedrijf.
Landbouwgewassen die verbouwd werden
waren tarwe, haver, gerst en bieten. Voor
de veeteelt waren er koeien, schapen en
varkens; en paarden voor de machines. In
het begin was het land dat gehuurd werd
ongeveer 40 ha groot. (Onderdeel van het
huurcontract van J. Verweij sr. is dat hij
ieder jaar ongeveer 15 haantjes “kweekt”
voor jonkheer De Geer.) Later is het kleiner

Nieuwegein worden verkocht voor de
aanleg van een stadspark.
De boerderij verkeert omstreeks midden
jaren tachtig van de vorige eeuw in zodanig
slechte staat dat restauratie nodig is.
Voorafgaande aan de restauratie is
onderzoek verricht naar de ouderdom van
de bouwwerken. Het oudste gedeelte van
de boerderij schijnt de brandmuur te zijn,
die de scheiding vormt tussen het woonhuis
en het bedrijfsgedeelte. De ouderdom van
deze muur wordt geschat als 16 eeuws.
Het woongedeelte is vermoedelijk gebouwd
in het tweede kwart van de 17e eeuw. Het
bedrijfsgedeelte lijkt gebouwd te zijn in het
begin van de 19e eeuw. Er zijn overigens
sporen gevonden van eerdere bouwsels in
de oostmuur en de westelijke gevel van de
kelder. Ook is in het midden van de deel
een oude waterput gevonden van enkele
honderden jaren oud.
Op 18 augustus 1979 gaat in Nieuwegein de
kinderboerderij IJsselstee van start in het
park Oudegein. Dierenverblijven worden
ingericht in de bijgebouwen van het
historische pand, dat dan al toe is aan een
grondige restauratie.
Boerderij 1935-1979
Om een zo
levendig mogelijk
beeld te kunnen
schetsen van de
boerderij heb ik
op 5 april 2013
Wim Verweij
geïnterviewd.
Wim Verweij is
in 1935 met zijn
Boerderij “De Wit
over het water”.
Foto beschikbaar
gesteld door
W. Verweij
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Jonkheer L.E. de Geer met J. Verweij Sr.
omstreeks 1935.
Foto: collectie Historische Kring Nieuwegein;
inv. code FJ2095

toren van produkten van de veeteelt.
De familie Verweij sprak de kasteelheer en
zijn vrouw altijd aan met “meneer en
mevrouw”. Er was een goed contact met de
kasteelheer. De kasteelheer en zijn vrouw
kwamen op allerlei feesten van de familie
Verweij en later van Wim en Truus en bij
feesten van de familie De Geer werd de
familie Verweij ook uitgenodigd. Wim
Verweij vertelt dat zijn vader jonkheer De
Geer altijd aansprak met “jonker”.
De grens tussen de toenmalige gemeenten
Jutphaas en Vreeswijk werd gevormd door
de Schalkwijkse Wetering die tussen het
kasteel en de koetshuizen in stroomt en
doorgaat langs de boerderij en daar uitkomt
in de Doorslag. Toen de kasteelheer
burgemeester van Vreeswijk werd en
daarom in die gemeente woonachtig moest
zijn, heeft hij het op Vreeswijks grondgebied staande koetshuis laten verbouwen
tot woonhuis en is daar gaan wonen.

geworden toen de kasteelheer een boomgaard aanplantte. Toen mochten de koeien
in dat stuk land niet meer lopen. Aan het
eind van de boerderijperiode was het land
nog ongeveer 30 ha groot. Het werd begrensd
door de Doorslag, het Merwedekanaal en
richting Vreeswijk door de Wiersdijk.
Het stuk land ten noorden van de boerderij,
waar nu de speeltuin is, hoorde er ook bij.
Om dit deel te kunnen bereiken moest met
het vee worden rondgelopen langs het land
van de familie Noordhoek want het vee kon
niet over het bruggetje over de zijgracht.
De familie Noordhoek had een boerderij
vlak achter het kasteel Oudegein, gezien
vanaf de Doorslag.
Later werd de boerderij van de familie
Noordhoek verbouwd tot hofstede en
woonde de familie De Geer erin. Piet
Daalhuizen vertelt dat de oorspronkelijke
boerderij op deze plek gebouwd is in de 12e
eeuw naast de verdedigingstoren de “snoyen
toren”, nu kasteel Oudegein. De boerderij
voorzag de bemanning van de verdedigings-

De boerderij hoorde bij Jutphaas en het
grootste gedeelte van het land hoorde bij
Vreeswijk.
Zij was destijds via drie wegen bereikbaar.
De eerste weg was de Lange Laan, deze
loopt vanaf de Vreeswijksestraatweg vlak
voorbij de Persilfabriek recht naar het
kasteel toe. Dit was de meest officiële
toegangsweg naar het kasteel. Bij het begin
van de weg aan de Vreeswijksestraatweg
stond het toegangshek. Daarbij stond een
bordje met de volgende tekst:
“Schakel terug naar oude tijden, toen men

met een koets ging rijden,
herdenk het werk aan deze baan, rij
daardoor stapvoets aan.”
Dit toegangshek is verplaatst naar de
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De portierswoning bij de Lange Laan
van Oudegein met de familie Vermeulen omstreeks 1960 (het toegangshek was links van deze woning).
Foto: collectie Historische Kring
Nieuwegein; inv. code FJ2058

Geinbrug, waar nu nog de hoge
voetgangersbrug ligt achter
tuincentrum Baars.
De wegen moesten door de
verschillende gebruikers zelf
onderhouden worden. De Lange Laan werd
onderhouden door de kasteelheer. De
Fokkesteeg voor de helft door de familie
Noordhoek en voor de andere helft door de
familie Korver die een boerderij aan het
begin van de Fokkesteeg bij de
Jutphasestraatweg hadden. De families
Noordhoek en Verweij onderhielden ieder
de helft van de laan naar de Geinbrug.
De broer van Wim, Jan Verweij is ook nog
een aantal jaren boer geweest, eerst samen
met zijn vader en daarna alleen. Truus: “De
Lange Laan was echt voor meneer, daar
mocht je alleen lopen en fietsen. In ieder
geval mocht er geen vrachtverkeer

huidige ingang van het kasteelterrein
vlakbij tennisvereniging "Oudegein". Ook
het bordje is verplaatst en staat nu aan de
binnenzijde van het hek, maar is helaas van
buiten het hek niet (goed) leesbaar.
De Lange Laan is op dit moment een fietspad en loopt vanaf het Vreeswijkserijpad
(was dus vroeger de Vreeswijksestraatweg)
recht naar de Zuidstedeweg. En als je deze
een slagje naar het westen oversteekt kom
je in park Oudegein bij het tennispark
Oudegein en even verder stuit je tegen het
oude hek van het kasteel.
De tweede weg was de Fokkesteeg, ook dit
is nu een fietspad en verderop voetgangerspad, en loopt vanaf de
Jutphasestraatweg tot aan
de ‘s -Gravenhoutseweg.
Aan de overkant van deze
weg kan men met een
voetgangerstunnel onder
de trambaan door en staat
men voor het kasteel.
De derde weg liep over
het Geinoord naar de
Achterkant van de boerderij,
gezien vanaf de weg die
komt van de Geinbrug, met
de jongste zus van Wim
Verweij, Ans.
Foto beschikbaar gesteld
door W. Verweij
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De woonark in het zijgrachtje naast de boerderij.
Ansichtkaart beschikbaar
gesteld door W. Verweij

doorgaan, zoals een
tractor die melk kwam
halen.”
Wim ging in Jutphaas op
school en later is hij in
Utrecht naar school
geweest. Toen had zijn
vader een roeibootje
aangeschaft waarin ze
naar de overkant van de Doorslag konden
gaan. Daar konden ze op de bus stappen. Zo
hoefden Wim en zijn broers en zussen het
hele stuk naar de Geinbrug niet te lopen.
Wim: “Wij hebben 54 jaar aan de Doorslag
nr. 10 gewoond (vanaf 1957 toen we
trouwden), op het hoekje van de Randijk.
We hadden uitzicht op de boerderij. Wij
hadden een boomgaard met verschillende
soorten fruit en huurden dit stuk land van
mijn vader.
Mijn vader wilde na het stoppen als boer
(dit was in 1960 toen broer Jan trouwde)
een huisje bouwen op het land aan de
overkant van de Doorslag, grenzend aan de
Randijk. Dit was echter niet mogelijk
vanwege het bestemmingsplan van dit stuk
land. Maar in het zijgrachtje naast de
boerderij lag al een tijd een ark waar de
familie Meerveld, een zoon van een
buschauffeur, woonde. Deze familie kreeg
een huis in Vreeswijk en vertrok. In deze
ark mochten mijn ouders wonen zolang ze
leefden en daarna moest hij weg. En zo is
het ook gebeurd.”
Wim: “Toen wij in 1935 op de boerderij
kwamen wonen stond de schuur op
instorten. Jonkheer De Geer moest de
schuur slopen en een nieuwe schuur laten
bouwen. Dit heeft hij gedaan. Boven de
deur van de schuur staat het jaartal 1938

nog te lezen.”
“Toen we op de boerderij kwamen was er
geen elektrisch licht en ook geen waterleiding. We moesten water halen bij de
familie Van Rhenen (dhr. Van Rhenen was
tuinbaas bij jonkheer De Geer), die een
waterpomp hadden. Wij hadden wel een
pomp maar daar kwam bruinachtig water
uit. Dat was wel goed voor de koeien, maar
niet voor de mensen.
In de oorlog had mijn vader connecties met
een elektriciteitsmaatschappij. Hij heeft
gevraagd of er elektriciteit en water kon
komen vanaf de IJsselsteinseweg onder de
Doorslag door naar de boerderij. Dat was
mogelijk. Mijn vader is naar jonkheer De
Geer gegaan om te vragen of hij ook mee
wilde doen. Dat wilde hij niet. Mijn vader
heeft daarop zelf een kleinere buis door de
IJssel laten leggen. Toen jonkheer De Geer
dit zag had hij spijt, maar helaas: het was te
laat.
De eerste avond met electrisch licht was
het feest, vooral ook in de koeienschuur.
Vroeger hing er ergens een petroleumlampje en nu was de hele schuur verlicht.”
Ik vroeg aan dhr. Verweij hoe de onderhoudsstaat was van de boerderij toen ze er
kwamen wonen. Hij gaf aan dat deze niet zo
slecht was als later in de jaren ’80 maar dat
zijn vader wel veel heeft laten opknappen.
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boerderij.
Ergens in de 70-er jaren zijn de onderhandelingen van de gemeente Nieuwegein met
jonkheer De Geer begonnen. De gemeente
wilde de grond kopen voor de aanleg van
een park.
Jonkheer De Geer heeft het grootste
gedeelte van zijn land verkocht aan de
gemeente Nieuwegein.
De kasteelheer heeft er daarbij voor
gezorgd dat Jan Verweij, de broer van Wim,
beheerder werd op de kinderboerderij. Dat
is hij gebleven tot hij met pensioen ging.
Het kasteel en een stuk land om het kasteel
is eigendom gebleven van de familie De
Geer. Ter begrenzing van het land is een
gracht om het gebied heen gegraven. De
familie De Geer kreeg toestemming van de
gemeente Nieuwegein om vijf villa’s op het
land te laten bouwen voor familieleden, zo
vertelde Piet Daalhuizen mij. Op dit
moment woont de zoon van de jonkheer
mr. L.E. de Geer, jonkheer ir. L. de Geer,
nog op het landgoed.
Het gebied is niet toegankelijk voor
onbevoegden. Wim en Truus mogen er
echter altijd nog komen, wandelen en op
bezoek gaan bij de tuinbaas voor een kopje
thee. En hiervan maken zij ook geregeld
gebruik want hun binding met het gebied
voelen zij nog steeds.

“Er was een keer een verjaardagsfeest en
toen werd er een beetje gedanst en
gehuppeld, maar toen gingen we door de
vloer heen. Mijn vader heeft die kamer
toen helemaal laten restaureren.”
“Op de zolder bewoog de vloer en er zaten
gaatjes in van slijtage. Mijn ouders
luisterden altijd op dinsdagavond naar de
bonte dinsdagavondtrein op de radio. Wij
lagen dan al op bed op zolder. Door zo’n gat
in de vloer konen we in de woonkamer
kijken en we lagen met ons oor op het gat
en we luisterden mee.”
Ik vroeg aan dhr. Verweij hoe hij het vond
om in de boerderij te wonen.
“Ik wist niet beter. We kwamen uit Putten
en daar woonden we net als de familie
Noordhoek hier, achter het kasteel. Dus je
zag niets. Hier in Oudegein konden we op
de IJsselsteinseweg kijken over het water
heen. Je zag fietsers, bussen, etc. Dat was
een hele vooruitgang. Je zat wel overal ver
vanaf omdat de Hollandse IJssel ertussen
zat. Aan de andere kant van de Doorslag
aan de IJsselsteinseweg (nu Doorslag
genoemd) woonden we wat betreft
bereikbaarheid veel beter.”
“Mijn vader had al eerder telefoon dan
Truus en ik. Als er dan telefoon kwam voor
ons, zette mijn moeder een bezem tegen de
muur. Als ik (Truus) doorkreeg dat de
bezem er stond, dan spraken we elkaar over
de IJssel heen. Dan kwam er een brommer
langs en dan een auto, die ons gesprek
verstoorde.”
Tijdens de oorlog zijn er veel onderduikers
geweest op boerderij “De Wit over het
water” en mensen die om eten kwamen. Je
moest het landgoed weten te liggen, anders
was het nauwelijks zichtbaar. Dikwijls
bleven er mensen slapen, de mannen in de
schuur en de vrouwen in de stal. Aan het
einde van de oorlog was het hele kasteelterrein gevorderd door de SS; de families De
Geer en Van Rhenen sliepen op de

De restauratie van de boerderij 2
In 1986 wordt duidelijk dat plannen om de
boerderij af te breken niet doorgaan. Omdat
de boerderij zich al lange tijd in zeer slechte
staat bevindt, besluit de gemeente
Nieuwegein tot restauratie over te gaan. De
kosten hiervan worden geraamd op circa
twee miljoen gulden. Van midden
december 1987 tot het voorjaar van 1989
vindt de restauratie van de boerderij, dan al
‘Kinderboerderij’, plaats. Het project wordt
uitgevoerd door Aannemersbedrijf Van der
Louw en Van Wijk.
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Restauratie boerderij,
februari 1989. Foto
beschikbaar gesteld door
W. Verweij

wordt het gehele
gebouw inclusief de
gevels op een grote
betonnen plaat gezet.
Het beton wordt
daarbij onder de gevels
doorgestort.
Aan de oude spanten
worden nieuwe
onderstukken gezet.
De onderkant van de spanten is namelijk
beschadigd doordat de koeien hier in het
verleden altijd tegenaan hebben geschuurd.
Het dak wordt met riet afgedekt.
In de stal wordt de eerste etage gevormd
door de zogenaamde hildes, een ongeveer
2,5 meter brede galerij boven de vroegere
veestallen. Deze zullen nu gebruikt gaan
worden als expositieruimte. Op de begane
grond onder de hildes worden nieuwe
plavuizen gelegd. Voor de luchtverwarming
worden in de nok luchtkanalen geplaatst.
Al het schilderwerk wordt uitgevoerd in de
authentieke kleur. Het gehele gebouw
wordt beveiligd tegen blikseminslag.
Als de verbouwing klaar is wordt de stal
door de gemeente Nieuwegein aan de
Historische Kring overgedragen. De overdracht wordt gedaan door burgemeester H.
Flik van Nieuwegein in het bijzijn van een
groot aantal genodigden. De voorzitter van
de Historische Kring, destijds Piet
Daalhuizen, houdt een toespraak. Hij geeft
aan dat dit een bijzonder gedenkwaardige
dag voor de Historische Kring is die zeer
blij is met het gerestaureerde gebouw. De
Historische Kring zal het museum gaan
inrichten. “Een karakteristieke boerderij is
van de ondergang gered en heeft een mooie

Afgesproken is dat de woning na de
restauratie weer beschikbaar komt voor de
huidige bewoners, tevens beheerders van
de kinderboerderij. De bedrijfsruimte
wordt bestemd voor de Historische Kring
voor haar werkzaamheden en ten behoeve
van een Historisch Museum.
Voordat met gedeeltelijke sloop begonnen
wordt, worden er voorzieningen getroffen
om de gevels te ondersteunen. Anders zou
het hele bouwwerk instorten.
Zoveel mogelijk van het oorspronkelijke
materiaal wordt apart gelegd en zal later
opnieuw gebruikt worden. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de plavuizen uit de gang,
de nokvorsten van het dak en de spanten
van de dakconstructie.
De brandmuur, de scheiding tussen het
woon- en bedrijfsgedeelte is de oudste
muur van de boerderij, vermoedelijk 16e
eeuws. Deze muur is zo slecht dat hij in zijn
geheel gesloopt moet worden.
Tijdens de sloopwerkzaamheden wordt in
de voormalige stal een waterput ontdekt.
Na het leegzuigen daarvan is hij door leden
van de Historische Kring onderzocht.
Jammer genoeg heeft men geen opmerkelijke vondsten gedaan.
Om het grondwater geen kans meer te
geven in het metselwerk op te trekken,
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diensten en gebouwenbeheer, public
relations en fondsenwerving. De groep
heeft de wensen van de werkgroepen van
de verenigingen bekeken en de museumplannen uit de nota nader uitgewerkt.” 4
Piet geeft aan dat de toestemming voor het
oprichten van een historisch museum in de
boerderij met name te danken is aan de
inzet van burgemeester Flik.
Piet: “Het is overigens wel een unicum dat
een Historische Kring ook een museum
opricht. Vaak zijn het gescheiden
organisaties.”
Bij het verzamelen van gegevens voor dit
artikel heb ik in de Cronyck januari 1988
een oproep van Piet Daalhuizen gelezen
voor extra vrijwilligers. Ik vraag hem hoe
daarop gereageerd werd.
Piet geeft aan dat er zich een flink aantal
vrijwilligers meldde die wel mee wilden
helpen bouwen aan de inrichting van het
museum en ook voor de verschillende
werkgroepen kwamen vrijwilligers.
Piet Nieuwenhuizen was de grote “bouw-

bestemming gekregen. Een historisch
museum in een historische boerderij.” 3
Een Historisch Museum in Nieuwegein
In mijn interview met Piet Daalhuizen
vertelt hij dat het bestuur van de
Historische Kring vanaf de oprichting van
de Kring in 1978 de wens had om een
historisch museum te realiseren. “We zijn
op zoek geweest naar andere accommodaties zoals het oude Raadhuis van Vreeswijk.
We hebben vanaf het begin tijdelijke
tentoonstellingen georganiseerd.”
Piet vertelt dat in 1986 duidelijk werd dat
de plannen van de gemeente Nieuwegein
om de boerderij aan de Doorslag af te
breken, niet door zouden gaan. Er zou een
restauratie gaan plaatsvinden.
De Historische Kring heeft overigens waar
mogelijk, actie gevoerd tegen het plan om de
boerderij af te breken; hetzelfde geldt voor
meer historische plekken in Nieuwegein.
In de Cronyck 1989-2 staat op pagina 66
het volgende beschreven: “Als het
gerestaureerde pand is opgeleverd, gaat het
inrichtingswerk van de Historische Kring
Nieuwegein beginnen. De basis daarvoor is
al gelegd in januari 1986 toen een
werkgroep van de Historische Kring in
opdracht van het bestuur een studie
verrichtte naar realiseringsmogelijkheden
van een museum in de boerderij. De nota
‘Historisch Museum Nieuwegein’ is aan het
gemeentebestuur aangeboden en die heeft
vanaf het voorjaar 1986 de basis gevormd
voor het overleg over de realisering van het
museum. Bij de start van de restauratie is
door de Historische Kring Nieuwegein een
‘Realisatiewerkgroep’ ingesteld, samengesteld uit deskundigen op gebieden als
bouwkunde, financiën, juridische en
bestuurlijke aangelegenheden, interne
Burgemeester Flik bij de opening van het museum.
Foto: collectie Historische Kring Nieuwegein
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heer” van het museum. Hij was reeds zeer
nauw betrokken bij de restauratie om aan te
geven waar rekening mee gehouden moest
worden ten behoeve van het museum.
Nieuwenhuizen was een gepensioneerd
directeur van “Van der Meer meubelen”,
verantwoordelijk voor de inrichting van
showrooms. Hij wist precies wat hij wilde.
Piet Daalhuizen: “Hij heeft zelf alle vitrines
ontworpen zodat wij alleen maar wat hout
hoefden te bestellen. De vrijwilligers gingen
het hout schuren, lakken, in elkaar zetten.
Zo is het hele museum tot stand gekomen.”
Ook werden vele materialen voor het
museum aangeleverd, zoals boeken en
foto’s.
Met de gemeente was de afspraak gemaakt
dat de inrichting van het museum zonder
subsidies van de gemeente moest plaatsvinden. Het gebouw, de huur, energie en
verwarming werden gesubsidieerd door de
gemeente en dat is nog steeds het geval.
Indertijd heeft de hele inrichting van het
museum ongeveer 60.000 gulden gekost.
Dit bedrag is met allerlei acties en verzoeken
aan fondsen bij elkaar gebracht.
Op 24 april 1990 werd het historisch
museum officieel geopend door burgemeester Flik. Het bord waarop deze datum
geschilderd staat, is het museum aangeboden door schildersbedrijf Henny van der
Hijden; dit bedrijf is nu nog gevestigd op
Plettenburg/De Wiers.

stelling over de sluizen van Vreeswijk tot
stand gekomen. Uit het Centraal Museum
kwam een maquette van de Oude Sluis, die
met een paar vrachtwagens naar
Nieuwegein vervoerd is.
Piet: “Op deze manier bouwden we toen
zonder lange planning vooruit 3 à 4
exposities per jaar op; het onderwerp was
afhankelijk van de belangstelling en relaties
van betrokkenen. De huidige werkgroep
heeft nu een plan klaar liggen voor
exposities voor de komende 5 jaar.”
Ik vraag Piet naar de oorsprong van de
naam van het museum.
“Aanvankelijk heette het ‘Historisch
Museum Nieuwegein’. Jan van Egdom, één
van de mensen van de werkgroep
Historisch Onderzoek toen, kwam in het
Rijksprentenkabinet in Den Haag actes
tegen over het gebied waarop de boerderij
staat. Daar stond de boerderij aangegeven
als ‘op den Warsenhoeck’. Het ging om een
acte uit 1603".
Dat heeft uiteindelijk geleid tot het besluit
om de naam te wijzigen in 'Museum
Warsenhoeck'.
Zo is het huidige museum tot stand
gekomen en kijk ik daarin met nog meer
respect rond, wetende met hoeveel handen,
liefde en inzet eraan gewerkt is.
Voetnoten
1

Uit Cronyck de Geyn april 1989, artikel “van
boerderij tot museum” geschreven door Piet
Daalhuizen en Ton Hofstee.

In de eerste jaren van haar bestaan bestond
er nog geen expositiewerkgroep die
plannen maakte voor exposities. Als het
bestuur van de Historische Kring bijeen was
kwam dan spontaan het idee op dat er wel
weer een nieuwe expositie moest komen.
Nieuwenhuizen reed dan naar het Centraal
Museum in Utrecht en kwam terug met een
auto vol materiaal voor een nieuwe
expositie. Zo is bijvoorbeeld een tentoon-

2

Informatie gehaald van dvd “Van boerderij
naar Museum”
3

De laatste tekst op de dvd “van boerderij naar
museum”
4

Uit artikel “Van boerderij tot museum” van
Piet Daalhuizen en Ton Hofstee, Cronyck de
Geyn 1989-2
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Even uw aandacht………..
'Verleden herleeft'
Deze tentoonstelling geeft een overzicht van bijzondere momenten uit de 35 jarige
geschiedenis van de Historische Kring Nieuwegein. Zij loopt nog t/m 29 december a.s.
Zie ook het artikel in deze Cronyck. In dit kader is op de Hooizolder ook de expositie met
schilderijen van 'niet meer bestaande objecten' te bekijken. Deze expositie is verzorgd
door Iris Creutzburg en haar cursisten van KAN, zij loopt eveneens t/m 29 december a.s.

Stadswandeling in Vianen
Bij deze uitgave van de Cronyck is een uitnodiging gevoegd voor deelname aan een stadswandeling door historisch Vianen op zaterdag 16 november a.s. Deelname is gratis.

Uitgave postzegels
Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan heeft de Kring een eigen postzegel uitgegeven.
Een velletje van 10 stuks kost € 7,50. Zij zijn verkrijgbaar aan de balie van het museum.
Bestellen via mail kan ook. (zie de website: Homepagina en daar 'collectoritem' aanklikken. Bij toezending per post bedragen de verzendkosten € 2,00.
Het verschuldigde bedrag (incl. verzendkosten) dient te worden overgemaakt op
rek.nr. 44 19 85 9 t.n.v. Historische Kring Nieuwegein.
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Redactioneel:
'Vrijwilligers, de fundamenten van de Historische Kring'
Voor dit artikel heeft een van de redactieleden een gesprek gevoerd met Huub van Baal
en Bets Rijdes. Huub is ondermeer belast met het werven van vrijwilligers die op diverse
plekken binnen de vereniging kunnen worden geplaatst. Bets stuurt onder andere de
vrijwilligers aan die in het museum de bezoekers ontvangen en daar rondleidingen
verzorgen.
Duidelijk wordt dat binnen de diverse werkgroepen zeker nog plaats is voor
geïnteresseerden. Bovendien komen volgend jaar een aantal plekken vrij.
Heeft het artikel uw interesse gewekt? Schroom niet, maar neem contact op
met Huub van Baal !!
Dat er nog altijd veel vragen en onduidelijkheden zijn over gebeurtenissen die zich
tijdens de Tweede Wereldoorlog in Jutphaas en Vreeswijk hebben afgespeeld en wel
speciaal met betrekking tot oorlogsslachtoffers uit die periode, blijkt uit de bijdrage van
Piet Daalhuizen: 'Slachtoffers van oorlogsgeweld'.
Denkt u over informatie te beschikken waarvan u denkt dat die (nog) niet bekend is?
Laat hem dat weten.
De rubriek 'Zoals het was ……..' , verzorgd door Joop Terpstra, is haast niet meer weg te
denken. Ditmaal heeft hij een aantal oude ansichtkaarten en foto's opgezocht van ' oude
wijken' die nu onder die 'oude' naam bekend zijn als hedendaagse wijken in
Nieuwegein, zoals Galecop, Plettenburg en Vreeswijk.
In de nummers 1 (januari) en 2 (april) van de Cronyck-uitgaven van dit jaar heeft Bart Jan
Damstra geschreven over 'Bezitsverhouding op het grondgebied van Nieuwegein' .
In deze Cronyck sluit hij die reeks af met de subtitel 'Aanvulling op de zoektocht naar

een verklaring van de bezitsverhoudingen'.
Sedert begin van dit jaar is Ton Wollenberg binnen de Kring actief als coördinator van de
Werkgroep Kunstexposities. Hij verzorgt ondermeer het aantrekken en samenstellen van
kunstexposities op de Hooizolder. Ook maakt hij deel uit van de Werkgroep Publicaties.
Van zijn hand zult u regelmatig een bijdrage tegenkomen betreffende 'Kunst op de
Hooizolder'.
Zijn eerste bijdrage luidt: 'Kunst: een kwestie van inzicht'.
In het artikel 'Exposities 35 jaar HKN' geeft Cees Brugman een indruk van de
overzichtstentoonstelling 'Verleden herleeft' op de begane grond en de
fototentoonstelling op de 'Hildes'.
De Redactie
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Bezitsverhouding op het grondgebied van het huidige
Nieuwegein vanaf de vroege middeleeuwen
3e en afsluitende deel:

Aanvulling op de zoektocht naar een verklaring van de bezitsverhoudingen
door Bart Jan Damstra
Inleiding
De Cronyck de Geyn van 2010 bevat een tweetal artikelen over oude gemeentegrenzen in
en rond Nieuwegein van de hand van Ben Huiskamp 1. Zijn ‘oproep’ om op ontdekkingstocht te gaan is mede aanleiding geweest om verder in te gaan op de ontstaanswijze en
eigendomsverhoudingen binnen de grenzen van de gerechten waaruit de latere gemeenten
Jutphaas en Vreeswijk en het huidige Nieuwegein zijn ontstaan. In dit afsluitende deel
wordt een aanvullende schets gemaakt van de eerder uiteengezette situatie. De bedoeling
hiervan is om het beeld completer te maken bij de centrale vraag hoe de bezitsverhoudingen zijn geweest binnen het ‘Nieuwegeinse’ grondgebied in de loop van de tijd. In het
bijzonder worden de ontwikkelingen in het Gein, het waterbeheer en de verdere gang van
zaken ná de 17e eeuw toegelicht.

Het Gein

de hoge jurisdictie komen in handen van
de stad. De stadsstichting komt echter niet
echt van de grond: de gebruikelijke bevestiging van de stadsrechtelijke privileges
door de nieuwe bisschoppen ontbreekt. In
1475 blijkt men niet vermogend genoeg
voor het opbrengen van verplichte financiële bijdragen. Vervolgens wordt in 1476
aangekaart dat er niet voldoende burgers
(poorters) beschikbaar zijn ten behoeve
van de schepenbank, waardoor men tevens
mensen uit omliggende kerspelen kan
benoemen4. Er is in de bronnen dan ook
veelvuldig sprake van een ‘dorp’.

Met betrekking tot bestuur en rechtspraak
wijkt de situatie van het Gein enigszins af
van de gerechten in het Vreeswijkse en
Jutphase territoir. Bestuurlijk gezien is er
namelijk een wezenlijk onderscheid tussen
een stad en een dorp. Een onderscheid dat
overigens tot in de 19ᵉ eeuw gehandhaafd
blijft2 . In de periode vóór de 19e eeuw
houdt het stadsrecht vooral in dat men
beschikt over een eigen stadsbestuur en
een eigen (stedelijke) rechtspraak. Het
stadsrecht staat hierbij boven het landrecht.
Het stadsrecht is vaak een bevestiging van
een reeds ontstane situatie; het is een
schriftelijke bevestiging van verleende
rechten.

Machtige buren hebben invloed en rechten
in het territoir van het Gein. In de periode
voor de toekenning van de privileges, zo
omstreeks 1290, blijkt de heer van Voorne
vele bezittingen en rechten in het Gein te
hebben, die hij ondermeer verpandt aan de
heer van Vianen5. En als gevolg van geldgebrek van de bisschop van Utrecht wordt
het huis Oudegein in 1329 voor een periode van vijf jaar verpand aan de graaf van

Het stadsrecht van het Gein is ontleend
aan het Utrechtse stadsrecht. Het Gein, dat
in 1295 op initiatief van de landsheer
stadrechten ontvangt3, wordt vanaf dat
moment bestuurd door een college van
schout en schepenen, als vervanger van het
burenrecht. De criminele rechtspraak en
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Holland. Geldgebrek dat mede ontstaat
door strijd tegen diezelfde graaf van
Holland.

zitting van het Geinse Gerecht
(‘dorpsgerecht’ genoemd!) beschreven.
Het heeft betrekking op een machtiging
die een jaar eerder plaats vond. Er is in het
Gein geen recht- of schepenhuis, de
rechtshandeling in 1344 vindt plaats op
een plein of op straat bij het huis van
Agnes, de weduwe van Nicolaas Noddaert.
Onder de getuigen zijn in 1344 nog drie
andere inwoners van het Gein, namelijk
Martin vanden Gein, Dirk Moelnaer en
Heynriék, de zoon van Verwonnen. Uit
een rechtshandeling uit 1530 van schout
en schepenen van het Gein kan worden
afgeleid dat in de openlucht recht wordt
gesproken, aan de westzijde van de kerk
aan de overzijde van de Doorslag. Het Gein
blijft dus in de praktijk een dorp en wordt

Het Gein, eigenlijk al stad af in de periode
direct volgend op de schriftelijke verlening
van de rechten, heeft tot 1637 de status
van hoge heerlijkheid (overigens net als
Vreeswijk)6. In het artikel ‘Het Gein,

nieuwe gegevens uit de Middeleeuwen' 7,
is melding gemaakt van een document uit
1344 waarin de bestuurlijke toestand wordt
belicht. O.a. schout Bernard, genaamd
Snoye van de Oudegein, en de schepenen
Johan, de zoon van Henrik Verwonnen,
genaamd Molenaar, Arnold van Remmerten
en Henrick, de zoon van Gerard Graaf
worden hierin genoemd. Er wordt een

Afbeelding 1: De oorkonde waarin stadsrechten worden verleend aan het Gein, 1295
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zelden ‘stad’ genoemd. Het is een zelfstandig rechtsgebied en een zelfstandige parochie. Na 1380 is het Gein nauwelijks meer
als rechtsgebied te beschouwen. Het
‘verhaal’ van het Gein is al eens als volgt
samengevat: Hollandse, economische en

gebied dat wordt beschermd en beheerst
door dijken en overige waterwerken. Dit
heet het ‘omslaan’ van de kosten. Midden
14e eeuw is de hele regio voorzien van
dijken, al dan niet verlegd of aangepast als
de situatie hier om vraagt. Omstreeks deze
tijd ontstijgt het bestuur van de waterschappen het lokale niveau en gaan de
waterschappen regionaal aangestuurd
worden. Rechtspraak en bestuur zijn in
handen van een bestuurscollege onder
leiding van een dijkgraaf (overigens een
Utrechtse ‘uitvinding’), waarin de heemraden zijn ondergebracht.
Afhankelijk van de omstandigheden, zoals
bodemgesteldheid en aanwezigheid van
afwateringsmogelijkheden, ontstaan naast
de grotere georganiseerde verbanden, in de
13ᵉ eeuw lokale waterschappen waarvan de
grenzen vaak de parochie- of gerechtsgrens
overschrijden. In dit kader ontstaat het
begrip ‘polder’: een bedijkt gebied waar de
waterhuishouding beheerst kan worden.
Ook hier hebben de zogenaamde
‘landgenoten’ (buren die tevens eigenaar
zijn) een rol; afhankelijk van de omvang
van hun land hebben de bewoners stemrecht9. Een dergelijke polder overschrijdt
in veel gevallen de bestaande gerechtsgrenzen. Het (bestuur van het) waterschap
staat dan echt los van de gerechtsbesturen.
Voor bemaling en afwatering is niet de
ontginningseenheid van belang, maar het
gebied dat is afgesloten door kaden en/of
waterkeringen en waar het waterpeil mede
beheerst kan worden door een molen. In
Jutphaas vallen de waterschappen vrijwel
samen met de gerechtsgrenzen. Vanwege
afwateringsproblemen krijgen enkele
gerechten toestemming om af te mogen
wateren op de Vecht. Hiervoor wordt de
Heycop of Lange Vliet aangelegd, dit
wordt tevens de naam van het waterschap,
namelijk: ‘Waterschap van Heycop,
genaamd de Lange Vliet’. De polders

waterstaatkundige tegenkrachten maakten
de groei en bloei van Het Gein telkens
onmogelijk 8.
Waterbeheer(sing)
Waar de aanleg van dijken en andere
waterkeringen eerst nog op zich laten
wachten, is het in de loop van de 12e eeuw
wel zover. Vermoedelijk om bewoning en
gebruik van de grond mogelijk te (blijven)
maken, worden dan de eerste dijken
aangelegd. Naast aanleg is ook een gestructureerd onderhoud van belang. Op lokaal
niveau hebben de bewoners gezamenlijke
belangen, waarvan de waterstaatszorg een
belangrijk onderdeel was. Deze ontwikkeling vereist een nieuwe vorm van bestuur
en gezag; er ontstaat een nieuw bestuurslichaam, namelijk een heemraad. Deze
heemraden zijn verantwoordelijk voor de
inning van gelden en gerechtelijke naleving van regels. Op hoger niveau volgen in
de loop van de 12e eeuw grotere waterwerken. Buurtschappen gaan samenwerken
aan een gemeenschappelijk doel. In deze
periode ontstaat in Holland en Utrecht het
‘waterschap’. Een ‘waterschap’ is een
organisatie waarbij tevens rechtspraak met
betrekking tot waterstaatkundige aspecten
plaatsvindt; dit gebeurt door de zogenaamde ‘schouw’. De ontwikkeling van het
‘waterschap’ valt samen met de grootscheepse ontginningen en maakt die
ontginningen mede mogelijk.
Het Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams,
dat voor ‘Nieuwegein’ van belang is,
ontstaat in het eerste kwart van de 12e
eeuw. Het waterschap belast de kosten
door aan de bewoners van het gehele
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Nedereind en Galecop maken deel uit van
dit waterschap. Deze polders zijn ontstaan
in 1385. In 1461 vindt de oprichting van
het Waterschap Laag-Raven en Kleine
Koppel plaats. Aan de Vaartse Rijn bevinden
zich diverse kleine waterschappen, zoals
Overeind, Klein-Vuilkop, De Geer en De
Wiers. De Vaartse Rijn vervult een centrale
positie voor het uitslaan van het overtollige
polderwater. Er bevinden zich daarvoor
molens langs de Vaartse Rijn of langs
andere, aansluitende gegraven waterlopen.
In de loop van de tijd worden polders
samengevoegd tot steeds grotere bemalingeenheden en waterschappen.

Van waterschap tot waterstaat
Landelijk worden vanaf omstreeks 1400 de
eerste molens gebouwd; de eerste molen op
‘Nieuwegeins’ grondgebied wordt halverwege de 15e eeuw gebouwd in Laag-Raven.
In de 16e en 17e eeuw beschikken vrijwel
alle Nederlandse polders over een molen.
Gezien het feit dat het ‘Nieuwegeinse’
grondgebied voor het grootste deel bestaat
uit (hoger gelegen) kleigronden blijkt de
bouw van molens minder noodzakelijk dan
elders. Daarnaast is ook de organisatie rond
het beheer van grote waterwegen als de
Lek, de Vaartse Rijn en de Doorslag van
groot belang. In de 16e eeuw wordt de
organisatie van de hoogheemraadschappen
anders ingericht. Het bestuur bestaat
voortaan uit een dijkgraaf, de vertegenwoordiger van de landheer, in onze regio
de Staten van Utrecht en een aantal hoogheemraden. De hoogheemraden worden
benoemd door de belanghebbenden: de stad
Utrecht, de Staten van Utrecht, de kapittelkerken, abdijen en kloosters en de
Ridderschap. (Vanaf 1815 is het benoemingsrecht gelegen bij de koning.)
Er volgen meer belangrijke ontwikkelingen.
Vanaf 1754 is sprake van een gezamenlijke
inspecteur-generaal. Vijftig jaar later, in

1798, wordt de eerste president van de
nieuwe Rijkswaterstaat benoemd. Tot dat
jaar is ‘de waterstaat’ niet landelijk geregeld, maar is gebaseerd op onderhandelingen tussen gewesten, heerlijkheden en
steden (de term polderen doet zijn naam
eer aan!). In 1798 treedt een rivierenbeleid
in werking 11.
‘Nieuwegein’ omvat omstreeks 1815 12 de
volgende polders: Wierse polder, Zandvelder
polder en Klein Vuilcopper polder in
Vreeswijk. De in Jutphaas gelegen polders
zijn: Over- en Nedereindse polder, polder
het Gein en polder Oost- en Westraven.
Deze laatste polder behoort vanaf 1954
geheel tot het grondgebied van de gemeente Utrecht.
In 1832 is in Vreeswijk sprake van de
waterschappen De Wiers, Zandveld, Klein
Vuylcop, Oudegein en Bossenwaard
(buitendijks langs de Lek) en in Jutphaas van
de waterschappen Overeind, Nedereind,
Geer (tussen Overeind en Vreeswijk), het
Gein, Hoog-Raven, Laag-Raven en de
Kleine Koppel en West-Raven.

Grondbezit anno 1832
Het zogenaamde haardstedenregister geeft
informatie over de bezitsverhoudingen van
de 16e tot de 18e eeuw. Het kadaster van
1832 13 geeft een beeld van de toenmalige
(nieuwe) eigendomsverhoudingen. In
Vreeswijk zijn veertien kavels grond in het
bezit van de Hervormde kerk. In Jutphaas
bezit de Katholieke kerk zes kavels. Bij
elkaar nog geen kwart procent van de totale
oppervlakte. Ook de gemeente Utrecht, de
polderbesturen en andere overheden
bezitten grond. Grootste particuliere grondbezitter in Vreeswijk is A. Braber, oudburgemeester en bewoner van Huis de Wiers.
Hij bezit 130 van de 815 hectaren die de
gemeente Vreeswijk groot is; dit is zo’n
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Anno nu

Afbeelding 2: Wipwatermolen (Overeind?) Jutphaas 10

vijftien procent van alle grond. Op de
tweede plaats staat W.C.P. de Geer met 92
hectaren. Verder bezit het Rijk zo’n 49
hectaren.
In Jutphaas, dat in 1832 met een oppervlakte van 2597 hectaren drie keer zo groot is
als Vreeswijk, zijn de verhoudingen anders.
De Utrechtse kapittelkerken (die in 1811
zijn opgeheven) bezitten hier nog slechts
zes kavels. De Katholieke en de Hervormde
kerk hebben een kleine 30 kavels in bezit.
Opvallend is hier het vele grondbezit van
de Utrechtse Katholieke kerk. De grootste
eigenaar met een oppervlakte van 120
hectaren – dat is bijna vijf procent van de
totale oppervlakte van Jutphaas – is echter
de Ridderlijke Duitsche Orde in de
protestantse Balije Utrecht. En evenals in
Vreeswijk is de familie De Geer ook hier
goed vertegenwoordigd.

Een onlangs in Elsevier verschenen
artikel over grondeigendom14 leert
ons dat de grond in Nieuwegein
grotendeels in handen is van particulieren en bedrijven. De hoofdwegen
(A2, A27 en A12) en het AmsterdamRijnkanaal zijn in bezit van de Rijksoverheid. Projectontwikkelaars en
beleggers zijn een opvallende categorie, zij bezitten de nog niet bebouwde
gebieden in Laagraven en grotendeels
ook het voormalige Nieuwegeinse
grondgebied in de polder Rijnenburg
(nu gemeente Utrecht). Zij hebben
een rol in toekomstige groei en/of
woningbouw of spelen daarop in.
De Nieuwegeinse kerken hebben,
buiten de grond waar de kerkgebouwen op staan, bijna geen grond meer
in bezit. En hoewel de aartsbisschop
zijn zetel heeft in de stad Utrecht,
bezit de Katholieke kerk nauwelijks
nog grond in de provincie Utrecht.

Tot slot
Deze serie artikelen belicht mede een
onderwerp waar de Werkgroep
Cultuurhistorie van de Historische Kring
Nieuwegein zich in de brede zin voor inzet.
Er is gepoogd een beeld te schetsen van de
bezitsverhoudingen in Nieuwegein en de
plaats die cultuurhistorische elementen
hierin hebben. Alle feiten, inzichten,
weetjes die betrekking hebben op het
cultuurhistorische aspect van Nieuwegein
kunnen bijdragen aan onze kennis hierover.
Aanvullingen, opmerkingen en suggesties
zijn dan ook van harte welkom!
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Voetnoten
1. Oude gemeentegrenzen in en rond Nieuwegein, in Cronyck de Geyn januari 2010,
p. 4-13 en april 2010, p. 23-31.
2. Het onderscheid tussen stad en dorp wordt
opgeheven met de invoering van de Gemeentewet van Thorbecke in 1851. Vanaf dat jaar is
sprake van gemeenten. Zie ondermeer:
Repertorium van de stadsrechten van
Nederland.
3. Op initiatief van bisschop Jan II van Sierck
van Utrecht, om strategische redenen. De
(stichtings)oorkonde bevat het jaartal 1294.
Deze oorkonde is echter opgesteld in de
zogenaamde ‘paasstijl’, wat inhoudt dat het
jaar begint/eindigt tijdens de paasperiode.
1294 moeten we in dit geval lezen als 1295.
De ‘hooftvaart’ of ‘moederstad’ is Utrecht. Zie
o.a.: Repertorium van de stadsrechten van
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Nederland; overigens wordt in dit werk ook
een definitie en betekenis van de ‘stad’ nader
uitgewerkt.
De bisschop schrijft vanwege het voorgaande
dat ‘onse recht aldair thants stille staen ende
neder moet liggen, in hynder ende achterdeel
van onsen ondersaten’, en dat ‘onse voirvadere, bisscope tUtrecht, hem [onser stadt int
Geyn] stat- ende scepenrecht gegunt ende
gegeven hebben’. Repertorium van de stadsrechten van Nederland, p. 105.
Zie vorige deel van deze serie.
Dan vindt overdracht plaats aan Adriaan
Ploos van Amstel. NB: Hij is tevens opdrachtgever voor de bouw van Huis de Wiers te
Vreeswijk.
W. B. Heins en C.A. van Kalveen in: Het

Gein, nieuwe gegevens uit de Middeleeuwen
in Cronyck de Geyn oktober 1996 p. 63-76.
Opvallend is echter een oorkonde uit 1364 (de
Dom, inv.nr. 3392) waarin de schepenbaken
van o.a. het Gein de bevoegdheid ontvangen
voor criminele rechtspraak, zie Dekker (1983)
p. 393.
8. W.B. Heins en C.A. van Kalveen in: Het Gein,
nieuwe gegevens uit de Middeleeuwen in
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9. Een voorbeeld uit het archief van het
Domkapittel (inv.nr 4020) van 23 mei 1521:
Octrooi, door het Hof van Utrecht verleend
aan de kapittels van de Dom, Oudmunster,
St. Pieter en St. Jan en de landgenoten van
Wierserbroek, om enige artikelen te mogen
toevoegen aan de ordonnantie op het onderhouden van Wierserbroek.
10.Tekening afkomstig uit een Utrechts
Vastenavondgeschrift uit het midden van de
16ᵉ eeuw (vandaar de carnavalskleding). Deze
wipwatermolen stond mogelijk in het
Overeind van Jutphaas.
11.Heezik, A van. Strijd om de rivieren - 200
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13.Zie literatuuropgave voor de publicatie
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14.Wiersma, J. e.a. Van wie is Nederland?
Elsevier, 7 januari 2012, p. 27.
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Voor u gelezen in ……………..
het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad
van 8 december 1863
In de bijdrage van Ben Remie worden feestelijkheden beschreven die op 17 en 30
november 1863 in Jutphaas hebben plaatsgevonden, binnenkort dus bijna 150 jaar
geleden. Nieuwsgierig naar het waarom van de feesten is de redactie op zoek gegaan
(via http://kb.nl/) en heeft in de editie van zaterdag 28 november 1863 van het genoemde
dagblad, daarover ondermeer het volgende gevonden:

'Een kort geschiedkundig overzigt wenschen wij te wijden aan 't geen dien gedenkwaardigen 28. Nov. voor 50 jaren (1813, red.), voorafging, om daarna in het volle bewustzijn
van het gewigt en de gevolgen van dien dag, ons te verheugen in de blijken van openbare
feestviering, die ten voorbeeld mogen strekken, na weder vijftig jaren, aan Utrechts
burgeren, bij het eeuwfeest onzer bevrijding!
Een gouden tijdvak van zelfstandigheid en onafhankelijkheid spreekt tot den Nederlander
uit de cijfers, die op alle feestvierende plaatsen van ons Vaderland, in glansrijk licht, de
grond-idee vertegenwoordigen onzer Novemberfeesten.'
'1813, 't jaar, dat de onderdrukking en de vrijheid beiden heeft gekend! De nacht van het
despotisme en het vriendelijk licht dat de levenskracht van ons volk heeft opgewekt,
gekoesterd en versterkt!. Den 28. Nov. werd ten 2 uur bij trommelslag bekend gemaakt, dat
Frankrijk was afgezworen, en dat men zich onder 't bestuur stelde van Willem van Oranje)
1863, 't jubileum der dankbaarheid voor datzelfde beweldadigde volk, voor het vorstenhuis zijner keuze tevens!'
Na deze toelichting volgt nu de bijdrage van Ben Remie:

vele woningen de nationale en oranjevaan.
Om 10 uur kwam de schooljeugd in de
dorpsschool bijeen, alwaar ook tegen 11
ure de burgemeester, de leden van den
raad en de leden der plaats. komm. v. h.
nat. gedenkteeken met hunne dames zich
vereenigden. Onder het zingen van de
vaderlandsche en andere gelegenheidliederen, met begeleiding van piano, door
een der ingezetenen hiertoe welwillend
afgestaan en bespeeld, werden de kinderen onthaald op chokolade en krentenbrood, en werd aan elk hunner de feestplaat met bijbehoorende boekjes uitgereikt,

'Wij hebben gezegd, van de feesten hier
ter stede gevierd, te zullen afstappen; men
zal het dus begrijpen, dat we niet terug
komen op bijzonderheden, die ons nog
zijn medegedeeld, maar zóó laat dat we er
geen gebruik van konden maken, toen het
daartoe tijd was. Van later in de provincie
nog plaats gehad hebbende feestelijkheden, laten wij nog de vermelding van
Jutphaas volgen, waarmede wij thans ook
de opgaaf der festiviteiten in de provincie
wenschen te besluiten.
Uit Jutphaas wordt vermeld: Reeds vroeg
op den 17. Nov. wapperde ook hier uit
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welke plaat door den onderwijzer op eene
bevattelijke wijze voor hen werd uitgelegd. Vervolgens trokken de kinderen,
voorafgegaan door het gemeentebestuur
en de leden der pl. komm., met vlaggen,
en allen met oranje versierd, onder vrolijk
gejuich en gezang in optogt door de kom
van het dorp. Hierna noodigde de burgemeester de leden van den raad en der pl.
komm., benevens de onderwijzers tot eene
bijeenkomst uit, en werd menige toast
gedronken op vaderland en vorst, den
burgemeester en de gemeente Jutphaas. De
volgende dagen bleven bijna overal de
vlaggen uitgestoken, en tegen den 28. nov.
werd het gansche dorp allengskens in
sierlijken feestdosch getooid, door het
oprigten van eerepoorten, en het aanbrengen van groen aan de huizen, of in slingers
langs de boomen. Na het feest op 28 Nov.
te Utrecht, werd besloten den Kozakkendag op 30 Nov. te vieren. Eene kommissie
van acht ingezetenen vereenigde zich om
de feestelijkheden te leiden. Nauwelijks
was de maandagmorgen aangebroken, of
kanonschoten kondigden den feestdag
aan. Tegen 9 ure vereenigden zich de
deelnemers aan eenen feestelijken optogt
op den huize Zwanenburg, en stelden zich
omstreeks 10 ure in beweging, als volgt:
Een kozak te paard, twee vaandeldragers
te paard met de nationale en oranjevaan,
burgers te voet met geweren, muziek en
zangerskoor, de ambachtsgilden, de
werklieden van de stoomoliefabriek, de
hoepmakers der twee hoepelfabrieken, de
deelnemers aan de volksvermaken (allen
te voet, en tusschen elke afdeeling 4 man
te paard), eindelijk eene eerewacht van 44
ruiters, waaronder enkele gekostumeerden,
begeleidende een met groen en vlaggen
versierde boerenwagen met 2 paarden,
waarop een der oudste ingezetenen den

soevereinen vorst Willem I, te Scheveningen
aankomende, voorstelde, en aan beide
zijden van den wagen een lakei te voet. De
optogt, uit bijna 150 personen bestaande,
begaf zich het eerst naar den Doorslag, om
den burgemeester, welke te Vreeswijk
woont, feestelijk in te halen; nadat de
oudste wethouder dezen met eene korte
toespraak verwelkomd had, trok de stoet
verder, en wel over de oude Ridderhofstad
Oudegein. Voor het slot gekomen werden
feestkommissie en deelnemers aan den
optogt feestelijk onthaald. Na een half uur
toevens toog de trein weder voort. Bij
afwezen van den ambachtsheer van
Jutphaas had de togt naar diens huize de
Geer niet plaats, en trok men nu het dorp
door in verschillende rigtingen, om ten
één ure uit een te gaan. Op dat uur had
eene uitdeeling van brood en kaas plaats
onder de bedeelden en verdere armen.
Van half 2 tot 5 ure werden volksvermaken
gehouden, bestaande in mastklimmen,
tonrijden, zakloopen enz. Langzamerhand
werden de illuminatiën onstoken, en
weldra was bijna elke woning in de kom
van het dorp verlicht. Des avonds bragt de
feestkommissie serenades aan eenigen der
geachtste ingezetenen en notabelen. Ten
½ 10 ure werd het vuurwerk afgestoken
over het gemeentehuis, aan den overkant
van den Rijn, hetwelk algemeen voldeed,
zoo door de afwisseling van stukken, als
de schoone terugkaatsing in het water. Na
afloop hiervan bragt de feestkommissie,
onder voorlichting van bengaalsch vuur,
nog eene serenade aan den burgemeester,
welke zich met zijne familie op het gemeentehuis bevond. Onder begunstiging
van fraai , hoewel koud weder, liep deze
feestdag in ongestoorde vreugde en eensgezindheid af.'
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Verleden herleeft
door Cees Brugman

Ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van onze Historische Kring heeft de Werkgroep
Exposities in ons Museum Warsenhoeck een grote tentoonstelling ingericht onder de
titel ‘Verleden herleeft' . Zij geeft een overzicht van de werkzaamheden van de diverse
werkgroepen.
Zo wordt uitgebreid aandacht geschonken aan o.m. de uitgave van het allereerste boek
'Van Ridderhofstad tot Buitenplaats' in 1979, maar ook aan andere door de Kring uitgegeven boeken en een aantal edities van de Cronyck; en als curiositeit : het eerste kasboek en
het eerste financiële overzicht (d.d. 8-8-1978) van de Kring liggen 'ter inzage'.
In de loop van de jaren zijn zeer veel exposities georganiseerd, te veel om hier te noemen.
Er zijn een aantal erg succesvolle onder. Een kleine greep daaruit: 'Circus Crone' met een
volledig circus in miniatuur (2006), 'Historie van de Persil Fabriek in onze gemeente' (2008), 'Roerige Tijden' met o.a. het wassenbeeld van Keizer Napoleon (ook
2008), '100 jaar Sint Antonius Ziekenhuis' (2010).
Het was niet mogelijk om alle exposities, zelfs in kleinere opzet, nu nogmaals te presenteren. De Werkgroep Exposities heeft daarom een selectie gemaakt en contact gezocht met
exposanten 'van toen' , met de vraag of zij mogelijk van hun exposities nog voorwerpen
ter beschikking konden en wilden stellen. Daarop is enthousiast gereageerd. Zo kan nu
met plezier worden teruggekeken naar o.a. : 'Oude ambachten' (1993), 'Van Vélocipède
tot vouwfiets' (2009), 'Verzamelingen verzameld' (modelbouw, 2012), 'Wonen in het
klein' (poppenhuizen, 2010) en….. nog veel meer.
Ook is instrumentarium opgesteld dat door de Werkgroep Cultuurhistorie bij opgravingen
is gebruikt; evenals gereedschappen die worden gebruikt door de rietdekker bij het
dekken van bijv. het dak van ons Museum.
Daarnaast is op de Hildes de foto-expositie 'Verdwenen Monumenten' te zien. Deze is
ingericht door Otto Pijpker en Joop Terpstra. Onder dezelfde titel worden op de
Hooizolder schilderijen geëxposeerd die zijn gemaakt door Iris Creutzburg en haar
cursisten van Kunstenaars Atelier Nieuwegein (KAN).
Gedurende de tentoonstellingsperiode zullen op gezette tijden demonstraties worden
verzorgd door ambachtslieden die eerder aan manifestaties van de Kring deelnamen:
een rietvlechter, boekbinder, (hoef)smid en een zeilmaker. De tijdstippen waarop
demonstraties plaatsvinden worden nader bekend gemaakt via de website en in de pers.
De vrijwilligers nodigen u van harte uit om eens een kijkje te komen nemen.
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Jutphaas…….. zoals het was
door Joop Terpstra
Ditmaal kijken we terug naar 'Oude wijken'. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw was
het Plettenburg nog een puur landelijke omgeving. Het was grotendeels een particuliere
weg en de
verschillende
boeren die er
langs woonden
moesten
erfdienstbaarheid
gedogen voor
andere bewoners.
Toch kon het
gebeuren dat bij
conflicten boze
mensen het stukje
weg omploegden……!!
Op deze
afbeelding ziet u
Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code DJ0181
links de fruitschuur van de familie Heijkamp en rechts een woonark. Omdat ander grondgebruik
(industriegebied) het nodig maakte, verhuisde de familie in april 1979.
Discussies rond boren naar schaliegas zijn anno 2013 actueel! Echter, in het gebied
Galecop, even ten noorden van de historische boerderij Vee & Bouwlust (thans boerderij
Bos genoemd), stond in het begin van de jaren zeventig van de 20 ste eeuw al een
boortoren. Er werd
gezocht naar gas en
olie. De ‘gasbel’ en
het ‘olieveld’
bleken evenwel te
klein om winstgevend te exploiteren……..

Foto: collectie
Historische Kring
Nieuwegein;
inv. code DJ0829
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Vreeswijk........ zoals het was

De afdruk van deze ansichtkaart is beslist niet de mooiste van het historische Vreeswijk.
Het is een foto uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. Aardig is om de toelichting bij
deze afbeelding te lezen, zoals Ben Remie die neerschreef in zijn boekje “De eerste
ansichten van Vreeswijk”:

'Een centraal punt in het dorpsleven van Vreeswijk was de sigarenwinkel van Kobus van
Leusden. Mededelingen over het voetballen en andere lokale evenementen hingen bij
Kobus aangeplakt. En voordat de televisie de mensen van de straat hield, groepten hier
velen samen om
de laatste
dorpsroddels uit
te wisselen.'

Foto : collectie
Historische Kring
Nieuwegein;
inv. code FT1525

In 1905 werd onderstaande foto van de Lekstraat gemaakt vanuit het oosten. Geheel links
het café van
Cees Pauw. In
dat pand was
daarvoor de
zeilmakerij
van Koekman
gevestigd
(thans aan de
Handelskade).
Foto: collectie
Historische
Kring
Nieuwegein;
inv. code
ANS1071
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Slachtoffers van oorlogsgeweld
door Piet Daalhuizen

bieden over bepaalde gebeurtenissen als
mensen in verband met nadere onderzoeken daaraan behoefte hebben.
Zo hebben zich de laatste maanden twee
personen gemeld, die ieder afzonderlijk
hebben verklaard dat bij het schietincident van 7 mei 1945 in de dorpskern
van Jutphaas méér doden zijn gevallen dan
tot nu toe wordt aangenomen. Die meldingen hebben er overigens al toe geleid
dat binnen de Historische Kring wordt
overwogen nader archiefonderzoek te
verrichten naar dit incident, met name in
Duitse archieven.

De achterliggende jaren is meerdere keren
bij de Historische Kring Nieuwegein
informatie opgevraagd over slachtoffers
van oorlogsgeweld en afkomstig uit
Jutphaas, Vreeswijk en Hoograven (in die
tijd nog deel uitmakend van de gemeente
Jutphaas). Het gaat vooral om de Tweede
Wereldoorlog.
In het archief van de Kring is informatie
over de Tweede Wereldoorlog op diverse
plaatsen aanwezig. Bovendien is
informatie te vinden in meerdere
artikelen die sinds 1979 zijn verschenen in
de Cronyck de Geyn.
De verwachting is dat ook in de toekomst
vragen om informatie zullen blijven
binnenkomen over slachtoffers, maar ook
over de gebeurtenissen waarbij zij om het
leven zijn gekomen. Daarom is in het door
Jozef Reintjes beheerde archief van de
Kring nu een dossier geopend waarin
informatie als hiervoor bedoeld bijeen is
gebracht en waarin nieuwe informatie kan
worden toegevoegd.
Naast het kunnen voldoen aan vragen om
informatie, kan het dossier zodoende
gemakkelijker dan voorheen inzicht

Het zal duidelijk zijn, dat we graag
spreken met mensen die menen nog over
informatie te beschikken die niet algemeen is bekend is. Denkt u daarover te
beschikken stuur dan een mail naar
museum@museumwarsenhoeck.nl of
neem contact op met Piet Daalhuizen
(030-6038633).
Op de pagina hiernaast een overzicht van
mensen waarover informatie in het dossier is opgenomen.
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Jutphaas
Slachtoffers schietincident 7 mei 1945,
dorpskern Jutphaas
Th. Hanselaar (Theo)
A. Kros (Aart)
J. Streefkerk (Jan)
F.A. Luiten (Frans)
W. Spies (Willem)
Market Garden september 1944, Jutphaas
W.C.T. Jankowski (Tadeusz) (Poolse vlieger)
J. Hoveling (Jopie)
Overige Jutphase slachtoffers
J.J.H. van Ee (Johan)
Th.P.J. van Genderen (Thijmen)
L.C. Kerkhof (Bertus)
R.B. Nichting (Rieneke)

Vreeswijk
Market Garden: F. H. Hooper (Frederic) (Engelse korporaal)
Scheepvaart: J. Bokstein (Johannes)
Dwangarbeid: W. J.G. van Rossum (Wim)
Ned. Indië: Hendrik Johannes van Amstel (Hennie)

Hoograven (tot 1954 deel uitmakend van de gemeente Jutphaas)
De volgende informatie is verkregen van de Historische Kring Tolsteeg-Hoograven
Joodse oorlogsslachtoffers
Lothar Gold
Sibilla Goldsmit
Nathan Herschel
Frederika van Praag
Rosette Elisabeth Tobar
Levie Schreeuwer
Mozes Schreeuwer
Gerda Davidsohn
Simon Meyer
Benjamin Meyer
Nico van Zwaanenburgh
Sara Goldsmid
Siegfried van Zwaanenburgh
Nathan Schreeuwer
Reina Polak
Mirjam Schreeuwer
Maurits Schreeuwer
Cornelis Martinus de Vreede
Marinus Dikken
Maurits Levie Turksma
Arend Joosten
Louis Bouman
Julius Gold
Raphael Goldsmid
Philip Joosten
Klaas de Nooyer
Abraham Nagtegaal
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Kunst:
een kwestie van inzicht
door Ton Wollenberg

De mens is een vreemd wezen, het kan zich
binden aan wat hij of zij mooi vindt en is in
staat dit ook als zodanig uit te dragen. Dit
o.a. onderscheidt ons van de dieren. Maar
zodra zich binnen dit visuele patroon
veranderingen aandienen, doen we een
stapje terug, verschuilen we ons achter
datgene wat we kennen, maar verstoppen
ons voor het nieuwe. Zo ook in de kunst,
-zeker ook- is beter gezegd.
Elke definitie van kunst is cultuurspecifiek
en tijdgebonden. Van vrijwel elke cultuur
zijn voorwerpen bekend die zich onderscheiden van ‘gewone’ objecten doordat er in het
algemeen een hogere esthetische waarde aan
wordt toegeschreven. Dergelijke objecten
hebben soms de esthetische, ceremoniële of
religieuze of propagandistische functies, en
soms niet. Ook binnen eenzelfde cultuur
kunnen opvattingen over kunst evolueren: er
ontstaan nieuwe genres en er ontwikkelen
zich andere kunstvormen, waardoor het idee
over de functie en de aard van kunst verandert. Tot in het begin van de 19e eeuw was
het publiek gewend geraakt aan een bepaalde
sfeerweergave binnen de schilderkunst,
waarbij de licht-donkercontrasten sterker
werden uitgebeeld dan ze in werkelijkheid
vaak waren, het zogenaamde clair-obscur.
De lichtbronnen zelf waren meestal niet
duidelijk plaatsbaar; het zou de zon kunnen
zijn, een kaarsvlam, een open haardvuur of
een combinatie er van. Ook al lijken schilderijen in clair-obscur realistisch geschilderd,
ze zijn het over het algemeen niet. De
schilder gebruikt het licht en donker om de
nadruk te leggen op vooral de lichte delen,
waarbij de donkere schaduwen naar de
achtergrond worden gedrongen. Hiermee
wordt een dramatisch effect bereikt, waarmee driedimensionale vormen worden
geaccentueerd. Meesters van het clair-obscur

waren bijvoorbeeld Rembrandt van Rijn,
maar ook zijn voorganger Caravaggio. Deze
techniek is ontstaan in de Renaissance, doch
ook in de Barok werd het systematisch
toegepast.
Kunst is van alle tijden
Kunst met de bedoeling en betekenis zoals
we die tegenwoordig kennen is pas ontstaan
in de periode van de Renaissance (letterlijk:
wedergeboorte, dit is een periode in de
Europese cultuurgeschiedenis die volgde op
de middeleeuwen). Voor die tijd werd kunst
niet gezien als een individuele expressie
maar als een middel om vorm te geven aan
religieuze symbolen en vertellingen. Kunstenaars zoals beeldhouwers, kunstschilders en
houtsnijders, werden tot het einde van de
middeleeuwen gezien als een bijzondere elite
onder de ambachtslieden. Zij werkten
meestal in opdracht van de kerkelijke machthebbers of rijke families en maakten bijvoorbeeld een beeldhouwwerk of plafondschildering. Het signeren van een kunstwerk als
bevestiging van het individuele kunstenaarschap zoals we dat nu kennen, was in die tijd
ongebruikelijk. De oudste vormen van kunst
dateren van 22.000 v.Chr. en hadden waar112

schijnlijk een sterk religieuze of symbolische
betekenis en werden bijvoorbeeld gebruikt
binnen de context van een ritueel.
Kunst versus kunst
In de periode voorafgaand aan dit artikel ben
ik doende geweest de kunstenaar uit Nieuwegein en/of directe omgeving, vanuit
historisch oogpunt te ontdekken. Grote
namen zoals die voortkwamen uit de Haagse
en/of de Amsterdamse school zijn er in deze
omgeving niet geweest. Toch moest er ergens
iets te vinden zijn getuige de vele oude
bouwwerken in het nu en verleden.

'In gedachten verplaatste ik me
naar de tijd en omstandigheid'
Tot op een dag dat ik door ons eigen Museum
Warsenhoeck wandelde en mijn aandacht
getrokken werd door een aantal gebruiksvoorwerpen uit voor ons, lang vervlogen
tijden. In gedachten verplaatste ik me naar
de tijd en omstandigheid waaruit deze
voorwerpen voort kwamen. Het merendeel
van de collectie is anoniem, maar geeft wel
een beeld weer waar ik naar zoek.
Kunst als ambacht
Een vroege betekenis van het woord 'kunst'
is kunde of ambacht. Mandenmaken kán
bijvoorbeeld een kunst zijn, maar ook een
ambacht. Als de mandenmaker slechts de
bedoeling heeft een mand te maken die groot
genoeg is om een paar kilo aardappelen te
bevatten, kan niet gezegd worden dat hij een
kunstenaar is. Hij is dan wellicht een bekwaam ambachtsman. Maar als hij daarnaast
aan die mand een zo fraai mogelijke, unieke
vorm tracht te geven, dan is het vrijwel
zeker dat men met een kunstenaar te doen
heeft en dat zijn manier van vlechten tot de
kunsten gerekend kan worden.
Tegenwoordig kennen we kunst in veel
verschillende vormen: fotografie, film,
muziek, culinair, verlichting, architectuur en
zelfs bepaalde websites kunnen tegenwoordig kunst genoemd worden.

Volkskunst
Volkskunst is kunst die gemaakt is door al
dan niet anonieme personen, zonder een
artistieke bedoeling. Naast de grote kunststromingen zijn er in alle landen en in alle
tijden ook steeds gewone mensen bezig
geweest met kunst. Deze kunst heeft niet het
commerciële of artistieke niveau van de
grote meesters, maar de intentie is eerlijk en
plichtbewust. Volkskunst is doorgaans
minder technisch en soberder uitgewerkt.
Ook binnen ons museum en wel op de
Hooizolder hebben we van tijd tot tijd te
maken met de (volks)kunst. De scheidslijn
tussen de werkelijke kunst en volkskunst is
soms moeilijk te trekken.
Devotie in de volkskunst
We kennen vanuit de vroegere tijden verschillende uitingen tot verering van goden.
Deze adoratie bracht de mens tot vele kunstuitingen.
In het katholieke volksgeloof werden op de
ons eigen wijze verschillende heiligen en
religieuze zaken uitgebeeld met de beperkte
middelen die men voorhanden had. In het
beste geval was dit hout, metaal of aardewerk, maar vaker moest men zijn toevlucht
nemen tot alternatieve materialen, zoals:
(oud) glas, papier, was, stukjes stof, wol,
steentjes of zelfs been en deeg, die werden
bewerkt..... Met deze eenvoudige materialen
werden vaak schitterende voorwerpen
vervaardigd die getuigden van een eerlijke
devotie.
Voorbeeld hiervan is het vermoedelijk 12ᵉ
eeuws aardewerk beeldje wat gevonden is
tijdens dijkverzwaring van de Lekdijk.
Waarschijnlijk is het een voorstelling van
een heilige en mogelijk afkomstig uit een
klooster.
Zo is en blijft kunst een kwestie van inzicht.
Toelichting bij de afbeelding:

Collectie Historische Kring Nieuwegein;
inv code Arch 505 / 505a
Een van de voorwerpen uit de collectie van ons
museum. Een 4 cm hoog aardewerk beeldje uit
vermoedelijk de 12e eeuw. Gevonden tijdens
dijkverzwaring van de Lekdijk.
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Vrijwilligers, de fundamenten van de Historische Kring
Inleiding
Eigenlijk hebben de Historische Kring Nieuwegein en Museum Warsenhoeck een tekort
aan vrijwilligers, maar met een aantal van tussen 50 en 60 ingevulde functies lijken we in
een riante positie te verkeren. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat een flink
aantal vrijwilligers twee of meer functies invullen.
De redactie van de Cronyck sprak er over met Huub van Baal, binnen de vereniging verantwoordelijk voor de werving, en met Bets Rijdes, die de grootste groep vrijwilligers
aanstuurt: de gastdames en –heren van het museum.
Vrijwilligers werven vergt beleid!
Vanaf 2007 is Huub betrokken bij activiteiten van de Historische Kring. Hij diende
voor de vereniging de “minister van buitenlandse zaken” te worden, die de contacten
met de buitenwacht gestalte moest geven.
Een van de andere taken die hem werd
toebedeeld, was de werving van vrijwilligers. Huub geeft aan, dat het in zijn ogen
van groot belang is dat een vrijwilligersbeleid op papier wordt gezet voordat met de
werving van allerlei functionarissen wordt
begonnen. Het is overigens een van de
vereisten met
betrekking tot het verkrijgen van een
museumregistratie, dat het vrijwilligersbeleid in de basis- en meerjarenplanning
wordt opgenomen.
In de beleidsplannen zijn enkele elementen
bijzonder belangrijk:
 Hoe ga je binnen de vereniging als vrijwilligers met elkaar om, maar vooral ook
wat daarbij of daarin niet thuishoort;
 De werkwijze bij de werving van vrijwilligers: steeds gericht op persoonlijke
benadering.

een vacaturebank, al of niet op het internet.
We moeten op zoek naar mensen die een
band voelen met de historie, in het bijzonder voor die van Jutphaas, Vreeswijk en
Nieuwegein! Het is voor alles de kunst om
mensen enthousiast te maken voor de
activiteiten van de Historische Kring in de
vereniging of in het museum. En vervolgens zullen betrokken personen zelf wel
aangeven wat ze plezierige bezigheden
vinden en wat ze kunnen. En…….. we
moeten vrijwilligers blijven werven, anders
stokt het in de doorstroming en dan gaan
we de boot missen.

Er kan geworven worden via netwerken

(Zo zou iedere lezer van deze Cronyck eens
om zich heen kunnen kijken !) , maar er
zijn ook mogelijkheden voor gericht zoeken
in de breedte. Daarbij kun je gebruik maken
van bijvoorbeeld een vrijwilligersmarkt of

Welke vrijwilligers?
De vraag is aan Huub voorgelegd op welke
plaatsen in de vereniging nieuwe vrijwilligers geplaatst kunnen worden.
Los van het feit of mensen taken vervullen
overdag of in de avond, c.q. de weekenden
(alles is mogelijk) zijn daarvan een aantal
voorbeelden te geven:
 De Werkgroep Publicaties wil gaan
verjongen en ziet het takenpakket groeien. De groep, die momenteel 7 leden telt,
geeft de Cronyck de Geyn uit en er wordt
verwacht dat ook andere publicaties,
bijvoorbeeld boeken, met enige regelmaat het licht gaan zien. De groep behoort ook de PR te verzorgen en brochures uit te geven. Er wordt een bijdrage
verwacht aan het marketingbeleid en de

114

werving van sponsors. Verder verzorgt
de groep lezingen en excursies en is
verantwoordelijk voor het opstellen en
(mede) uitvoeren van het jaarprogramma
van de vereniging. Kortom: Er is behoefte
aan auteurs en organisatoren, maar ook
aan mensen die mogelijkheden hebben
om onderzoek in de verenigingsbibliotheek of externe archieven te verrichten.
Het streven is om voor alle werkzaamheden meer dan één persoon beschikbaar
te hebben. Waar nodig kunnen cursussen
worden gevolgd.
 Bij de Werkgroep Exposities zijn
mogelijkheden om meer mensen in te
zetten bij de voorbereidingen en opbouw
van exposities.
 Een bijzondere doelgroep voor het
museum zijn de kinderen en daarom
wordt ook versterking gezocht voor de
Werkgroep Educatie, die moet kunnen
gaan samenwerken met scholen en de
Provinciale stichting Kunst Centraal.
 Ten aanzien van het beheer van het
museum, met betrekking tot collecties en
archieven, kunnen mensen aan het werk.
 In het museum zijn momenteel voor de
openingstijden en voor bijzondere
bijeenkomsten 24 gastdames en –heren
beschikbaar. Zij vervullen een keer per
vier weken een ‘dienst’. Hun taken
bestaan uit het ontvangen van bezoekers
in het museum met daarbij de afrekening
van de entreegelden en vooral gastvrijheid ‘uitstralen’ en daarmee de bezoekers
het gevoel geven dat zij welkom zijn.
Veel informatie is aanwezig bij de
exposities en de meeste bezoekers
kunnen dan ook zelf hun weg vinden.
Een onderlinge band tussen vrijwilligers
Vooral als er weer nieuwe thema-exposities
in het museum worden geopend, staan de
gastdames en –heren voor de taak zichzelf
hiervoor te oriënteren. Bets Rijdes geeft aan
dat bij haar werkzaamheden om deze groep

vrijwilligers aan te sturen, het voor haar
belangrijk is om te pogen een onderlinge
band op te bouwen. Dat is geen eenvoudige
opgave bij mensen die elkaar in principe
slechts één keer in de vier weken functioneel ontmoeten.
Bij de ‘gewone’ diensten werken de gastdames en –heren in groepjes van twee
personen en daar groeit door de samenwerking tussen velen wel een onderlinge
band. Anders is het bij mensen die worden
aangezocht bij bijzondere activiteiten en bij
extra openingsuren; daar ontmoeten mensen elkaar vaak voor het eerst.
Toch wordt er volgens Bets stelselmatig
gewerkt aan het creëren van vormen van
saamhorigheid. Bij de nieuwe themaexposities worden voor de gastdames en
–heren informatiebijeenkomsten georganiseerd. Daar wordt niet alleen over nieuwe
exposities de nodige informatie verschaft,
maar door een leuke sfeer te creëren groeien dergelijke bijeenkomsten wel uit tot een
nuttige en gezellige gedachtewisseling.
Ongeveer de helft van de gastdames en
–heren bezoeken deze bijeenkomsten, maar
dat kan dus beter!
Bets wijst er op, dat een belangrijke bijeenkomst om de saamhorigheid binnen het
vrijwilligerscorps te vergroten de Jaarlijkse
Vrijwilligersmiddag is. Daar geeft het
bestuur ondermeer informatie over de gang
van zaken binnen de vereniging, en met
een muziekje, een drankje en een hapje
wordt het vooral gezellig gemaakt. De laatst
gehouden bijeenkomst trok meer dan 40
belangstellenden!
Een ander aspect bij het vrijwilligersgebeuren is de inzet van scholieren en
studenten in het museum in het kader van
hun maatschappelijke stages. Heel veel
scholieren en studenten hebben de afgelopen jaren daarvoor hun weg naar Museum
Warsenhoeck gevonden, maar een onder-
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werp van discussie is nog wel hoe we
daarmee als museumorganisatie moeten
omgaan: Hoe we jongeren mogelijk bij het
museum betrokken kunnen houden.

meedenken over mogelijke onderwerpen voor exposities en de planning
daarvan voor komende jaren.

Het moge duidelijk zijn: De Historische
Kring Nieuwegein en Museum
Warsenhoeck hebben vrijwilligers nodig.
Wil je zelf aan het werk of ken je mensen
die hiervoor wellicht interesse hebben?
Stuur dan een mail naar Huub van Baal:
huub.van.baal@planet.nl ,
of bel hem: 030-6046718.

Tenslotte
Tijdens de gedachtewisseling aan het einde
van ons gesprek zijn ook enkele aardige
suggesties over tafel gekomen, die het nader
uitwerken waard zijn:
 Een brainstormsessie met de gastdames
en –heren over het omgaan met de
maatschappelijke stagiaires;
 Gastdames en –heren tijdens een
speciaal belegde bijeenkomst laten

Help ons de fundamenten te
verstevigen!

Rectificatie bij artikel 'Tempel voor Nederland' Cronyck nr. 3, juli 2013, p. 76
In het in de aanhef genoemde artikel is een storende fout geconstateerd door een van onze
lezers. Bij de ‘Toelichting betreffende de portretjes’ is onder nummer 1 vermeld:
“A.O. van den Santheuvel. Adriaan Onno van den Santheuvel (1828 – 1887).”
De tekst gaat over de kopergravure die in 1794 is gemaakt en daarop kan dus nimmer een
afbeelding staan van iemand die 34 jaar later is geboren!
De juiste beschrijving luidt:
A.D. v.d. Santheuvel
Antonius Diedericus van den Santheuvel, geboren omstreeks 1749.
We hebben nog niet kunnen achterhalen welke ‘rol’ Antonius heeft gespeeld bij de totstandkoming van de eenheidsstaat Nederland. Op het internet wordt wel een boekwerk te
koop aangeboden waarin mogelijk informatie is te vinden, maar de vraagprijs is € 800,00!
Bekend is dat A.D. van den Santheuvel omstreeks 1780 – 1790 lid was van de schutterij te
Leiden in de rang van kolonel. Op 3 december 1785
werd hij benoemd als Raad (adviserend lid) van de
Vroedschap van de stad Leiden.
Bij het zoekwerk zijn we ook tot de ontdekking
gekomen dat de maker van ‘onze’ gravure, J.G. Visser,
voor het portret wellicht gebruik heeft gemaakt van
een bestaand portret van A.D. van den Santheuvel.
Die gravure berust in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Ze is gemaakt door Abraham Jacobsz. Hulk in 1787:

Zie de afbeelding hiernaast.

116

Tempel voor Nederland
Het verhaal van een bijzondere gravure
door Piet Daalhuizen
Inleiding
In de 35 jaar van haar bestaan heeft de Historische Kring Nieuwegein een aantal imposante collecties
opgebouwd, waaronder de foto- , dia- en ansichtkaartencollectie (alle drie inmiddels gedigitaliseerd) en de
verzameling gravures en etsen. Daarnaast zijn er kleinere aantallen van schilderstukken en aquarellen. Het
betreft merendeels historische afbeeldingen en afbeeldingen van historische elementen, die betrekking
hebben op het grondgebied van het huidige Nieuwegein.
Voor vele duizenden foto’s zorgde met name Han ter Maat. Otto Pijpker was de drijvende kracht achter het
opzetten van de collectie van circa 60 historische gravures en etsen.
De gravure “Tempel voor Nederland” is een bijzonder stuk binnen de verzamelingen. De gravure is
omstreeks 1990 door de Historische Kring Nieuwegein verworven via een antiquariaat in Lisse. De reden
voor de aanschaf ervan is dat er beeltenissen op staan van het ‘Gevecht aan de Vaart’, dat plaatsvond op 9
mei 1787. Deze bijzondere gravure geldt als een voorbeeld van het voortdurende zoeken naar zichtbare
elementen uit de historie van Nieuwegein.
De afbeeldingen op deze ‘zinneprent’, (= symbolische en realistische weergave van bepaalde
gebeurtenissen), hebben betrekking op de totstandkoming van de Nederlandse eenheidsstaat.
In het kader van het 35 jarig bestaan van de vereniging is dit een goede gelegenheid om de prent nader te
beschrijven.

Algemene beschrijving:
De tekenaar van de 'zinneprent' is Jan Gerritz. Visser (1755 – 1821), hij is tevens de maker van de gravure.
Over hem is verder weinig bekend.
De drukker/uitgever is Banse & Co, H.A., destijds gevestigd in Amsterdam aan de Stilsteeg.
De prent is een zinnebeeldige voorstelling; in het midden zittend de Hollandse Maagd, met rechts de
gehelmde god Hermes. Links een zuster met een lang kruis en de bijbel; links op de achtergrond een
geblinddoekte figuur en rechts daarvan Mozes, die wijst op de tafelen der wet. Hieromheen de rij medaillons
(zie hiervoor) met portretten van staatslieden. Daarboven een architraaf (= onderste dragende
balkconstructie) met het opschrift “Tempel voor Nederland”. Op de architraaf een medaillon met een leeuw
en daaromheen zwaarden en speren. In de rand van het medaillon staat de tekst “De 7. Ver. Provinciën
1579”.
Aan de zijkanten oorlogstaferelen uit de vaderlandse geschiedenis (zie hierna). Op de voorgrond Batavieren,
de man links met een keeshond en rechts een met een leeuw.
Midden voor engeltjes en vrouwen met bloemkransen en de attributen het anker, het zinnebeeld van de
hoop, en de ooievaar, de geluksbrenger.

Informatie over de gravure met de verklarende teksten:

De hierna weergegeven tekst is, met uitzondering van de beschrijvingen bij de portretjes en de medaillons,
getranscribeerd vanaf de kopergravure die van de beschrijving gemaakt is; hiervan is in augustus 2012 een
kopie verkregen van het Historisch Museum Deventer (Invoercode nr. 2853A).
De prent waarover deze ‘verklaaring’ handelt, staat bij hetzelfde museum geregistreerd onder nr. 2853.
Anders dan de zinneprent zelf, zijn de beschrijving en de gravure daarvan vermoedelijk gemaakt door Anna
Cornelia (of Catharina) Brouwer die werkte voor de uitgever H. Banse uit de Stilsteeg in Amsterdam. Zij is
waarschijnlijk de dochter van Cornelis Brouwer, die plaatsnijder in Amsterdam was. Zij maakte gravures in
de periode van 1793 – 1801.
Van de zinneprent en van de ‘Verklaaring’ zijn meerdere vormen bekend.

Het belangrijkste verschil in de diverse prenten betreft het portret bovenaan in het midden. Visser tekende
als de ‘grondlegger’ van de eenheidsstaat Nederland Willem van Oranje. In het patriottische ‘kamp’ is hem
dat waarschijnlijk niet in dank afgenomen. Op latere gravures zien we dan ook dat Willem van Oranje plaats
heeft moeten maken voor Claudius Civilis (ook genoemd Gaius Julius Civilis), de Bataafse leider die in het
jaar 69 in opstand kwam tegen de Romeinen. Hij maakte daarbij handig gebruik van een opstand die al was
uitgebroken onder de Cananefaten en de ten noorden van de Rijn levende Friezen. Onder andere bij
Nijmegen werden Romeinse legioenen verslagen.

Anna Cornelia Brouwer geeft de volgende verklaring van de prent, die we letterlijk overnemen van haar
kopergravure uit 1794:

VERKLAARING VAN DEN TEMPEL VOOR NEDERLAND,
Geinventeerd getekend en gegraveerd, door den Heer J.G. Visser 1794.
Slechts eene oppervlakkige beschouwing van dit Tafereel overtuigt reeds dat het een meesterstuk van
onvergelijkelijk kunstvermogen genoemd mag worden, en dringt men den Tempel in, beschouwt men alle
daszelfs cieraadjes met een meer aandachtig en kundig oog, dan, zeker zal niemand weigeren te bekennen,
dat dit stuk eene plaats in de schoonste prentverzamelingen waardig is.
Het eerst dat de aandacht tot zig trekt, is eene overheerlijke en allerrijkst doorwrochte uitbeelding van de
edele Vrijheid; de begunstigende Godinne van Nederland, die haaren tempel op dien bodem gebouwd, en zo
danig in ciment gelegd heeft, dat men denzelven wel kan doen waggelen; dat men wel eenige zijner pijlaren
uit hunnen stand kan rukken, maar het gebouw zelf nooit heeft kunnen doen nederstorten –
Daar nu de Vrijheid zonder Godsdienst niet bestaat, naamlijk de waan, de Nederlandsche Vrijheid; en niet
alleenlijk niet bestaat, maar zelfs haaren steun en vastigheid in den Godsdienst vindt, is dezelve in het
tafereel ter rechterzijde van de edele Vrijheid geplaatst: achter het beeld van den Godsdienst ziet men de
Gerechtigheid, en de Wetten, zekerlijk eene groepeering welke het hart van ieder Patriot moet treffen; want
immers bestaat de waare Nederlandsche Vrijheid, in naar uitspraak van de striktste gerechtigheid
gehandhaafd te worden bij ’s Lands wetten, die in haaren aart allen loflijk zijn en op ’s volks geluk
uitloopen; gedogende geene overheersching of misbruik van de natuurlijke rechten van den mensch, voor
het behoud of genot van welken, onze voorvaderen hun helden bloed niet gespaard hebben, gelijk de
dappere BATAVIEREN hun daarin voorgegaan zijn: uit een besef daar van is ook een gewapend BATAVIER
ter linkerzijde van de Vrijheid geplaatst, en haare hand op zijne schouder gelegd, als zeide zij: “Hij heeft
mijn troon in Nederland helpen vestigen; hij was van natuur mijn zoon; op zijn aart, die nooit “geheel zal
verbasteren, maar waarvan tot in den laatsten Nederlander nog speuren gevonden zullen worden, grond ik
mijn vertrouwen.”
Zeer eigenaardig heeft de schrandere vervaardiger op de trappen van den TEMPEL VOOR NEDERLAND
eene uitbeelding van de ingeschapene zucht van het menschdom tot vrijheid geplaatst; onder de
uitbeeldende cieraadjen vindt men een vogeltjen in een kooitjen, zijnde deszelfs verlangen om uit die kerker
ontslagen en weder in zijne natuurlijke vrijheid hersteld te worden, onvoorbeeldig schoon vertoond.
Voor den troon staan, door kindertjens uitgebeeld, de Kunsten en Wetenschappen, die door de Vrijheid
begunstigd altoos in Nederland gebloeid hebben, en haare tijdperken van verdrukking berekenen bij de
verdrukkingen, die het Vaderland somtijds van de Heerschzucht heeft moeten lijden; bij deze kunsten en
wetenschappen zijn gevoegd de Land- en Vee-bouw, de Visscherij en de Koophandel, allen en voornaamlijk
de laatste, (de Koophandel,) waarop trouwens ook alle anderen betrekking hebben, bronnen van bestaan en
welvaart voor de Nederlanders. –
alle de gemelde kindertjens, offeren aan de Vrijheid, als aan de beschermgodinne van Nederland, zonder
welke geheel de Republiek ten gronde moet gaan; en met welke zij in den luisterrijksten bloei deelt.

De DANKBAARHEID ééne dier Vaderlandsche deugden, welken den patriot zo glansrijk doet uitmunten,
ligt geknield voor de voeten van den Batavier boven gemeld; geevende te kennen, dat de waare Vaderlander
nooit het bloed, geplengd voor zijne Vrijheid, vergeet; neen maar altoos dankbaar is voor het geschenk ’t
welk hem tegen zo duuren prijs is aangebragt – die dankbaarheid, altoos zo levendig in zijn hart, is ook de
oorzaak dat hij geene inbreuk op zijne rechten en vrijheid kan gedogen, en daarin tekort gedaan wordende,
tegen een geheel gewapend wereld-deel zoude optrekken om zijne schat te verdedigen, en zo hij al, aan
banden geslagen, zijn hart desaangaande geene voldoening, kan doen erlangen, nooit zal hij zijnen belaager
eerbiedigen, maar hem wenschende van den troon bonzen – ten bewijze van het gelukkig gevolg van Vrij te
zijn, is boven in het tafereel de Overvloed geplaatst, die haaren altoos vollen hoorn over Nederland uitstort.
Terzijde van de troon, waarop de edele Batavische Vrijheid zo luisterrijk praalt, zijn twee Colommen, waar
aan onder het verhemelte, in eene bevallige schikking een twee-en-twintigtal portraiten van de beroemdste
Nederlandsche mannen.
Dit middenstuk is geplaatst in een open Tempel, ter wederzijde ziet men twee colommen, waarin, in
ovaalen, Zestien aanmerkelijke Nederlandsche gebeurtenissen geplaatst zijn.
Op de lijst van het middenstuk ziet men het wapen der zeven vereenigde Provinciën, en ter wederzijde van
het zelve een trophé, zamengesteld uit Oud Hollandsche wapenen, standaarden, vandels, vlaggen, en allerlei
oorlogstuig.
Ter wederzijde op den voorgrond, ziet men in een trotsche houding nog een BATAVIER in volle
wapenrusting; naast den eersten ligt een hond, waartoe de inventeur een Keeshond, om den zonderlingen
getrouwen aart van den zelven, verkozen heeft, want het oogmerk is om de getrouwheid der Batavieren en
van hunne nakomelingen, als die den edelen aart van hunnen voorvaderen niet verzaaken, uit te duiden; de
andere Batavier voert een Kat op zijn schild; zinspeelende op den alouden naam (Katten,) onzer
voorouderen, naast hem ligt een Leeuw, het zinnebeeldige van welken algemeen genoeg bekend is.
De beide voorgemelde onvoorbeeldig schoone en zeer natuurlijke afbeeldingen der Batavieren vertoonen
naar alle vereischten hunne rijzige gestalte; grove en sterk gespierde leden, bestaanbaar zowel voor de
ongemakken der lucht als die van den oorlog; op dat sterk gespierde ligchaam, ziet men een hoofd, versierd
met kronkelende hairlokken, verschrikkelijk door twee groote oogen, en forse knevels van eene
aanmerkelijke zwaarte, en niet minder achtbaar door een langen baard; tot de uitbeelding dezer zo
beroemde helden, helpt niet weinig het beestevel waarmede zij gewoon waren zig te omhangen, en waarvan
de kop, dat is het vel van de kop des diers, hun tot eene soort van muts of helm verstrekte; men voege bij
deeze eigenaartige kentekenen ook het teenen gevlochten schild, welks hoogte genomen werd naar die des
helds, ten minsten altoos zo hoog, dat hij met zijn hoofd op den rand van het zelve leunende stond te
slaapen, eene gewoonte zeker die geene zwakheid aanduidt.
In ’t verschiet ziet men een vlakke Hollandsche Landstreek, waarin Paarden, Runderen, een ploegende
Boer, enz. verder Dorpen en Duinen – ter andere zijde Visschers, die hunnen korven van den zeestrand over
hooge duinen herwaards aanbrengen: verder in het zelfde zijtafreeltjen een open Zee, voorzien van een
vloot Koopvaardijschepen, die onder Vrijgeleiden naar de Vaderlandsche kusten stevenen. –
Zie daar derhalven eene Zamenstelling welke met recht den naam van TEMPEL VOOR NEDERLAND mag
draagen.

Toelichting betreffende de portretjes:
(Van links-onder tot rechts-onder / schrijfwijze van de namen als op de gravure).
1.

A.O. van den Santheuvel.
Adriaan Onno van den Santheuvel (1828 – 1887).

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.

C.G. Visscher.
Cornelis Govert Visscher was kapitein-luitenant van de burgermilitie van de stad Utrecht “Vaendel van
Turkyen” (Patriotten), die op 9 mei 1787 sneuvelde tijdens het ‘Gevecht aan de Vaart’.
C.L. van Beijma.
Coert Lambertus van Beyma was ten tijde van de schermutselingen tussen Patriotten en Prinsgezinden
(1780 – 1798) leider van de Friese patriotten.
P. Gevers.
Paulus Gevers (1741 – 1797), patriot en lid van de vroedschap van Rotterdam.
C. de Gijselaar.
Cornelis de Gijselaar (1751 – 1815) pensionaris van Dordrecht.
H. Hooft.
Patriot; burgemeester van Amsterdam.
J.A. Zoutman.
Johan Arnold Zoutman (1724 – 1793), vlootvoogd (vice-admiraal) die het bevel voerde bij de slag op de
Doggersbank in 1781.
J. van Oldenbarneveld.
Johan van Oldenbarneveld (1549 – 1619) raadspensionaris.
M.H. Tromp.
Maarten Harpertszoon Tromp (1598 – 1653) Luitenant-admiraal.
J. de Witt.
Johan de Witt (1625 – 1672) raadspensionaris van Holland.
Willem I.
Willem van Oranje (1533 – 1584)
P. Hijn.
Piet Hein (1577 – 1629) Luitenant-admiraal.
C. de Witt.
Cornelis de Witt (1623 – 1672) vlootvoogd.
M. de Ruiter.
Michiel Adriaanszoon de Ruyter (1607 – 1676) Nederlands admiraal.
H. de Groot.
Hugo de Groot (1583 – 1645) Nederlands rechtsgeleerde,
J.D. van de Cappellen.
Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741 – 1784) patriot.
I. van Goudoever.
Isaac van Goudoever (1720 – 1793) kolonel van de Amsterdamse schutterij.
P.L. van den Kasteele.
Pieter Leonard van den Kasteele (1748 – 1810) Patriottisch gezinde Haarlemse regent, die in 1787
betrokken was bij de aanhouding van prinses Wilhelmina bij Goejanverwellesluis.
A. van Rijssel.
N. van Foreest.
( 1756 – 1828) Alkmaarse officier, regent en ambachtsheer van Petten, die zitting had in de Nationale
Vergadering van 1797 en het Vertegenwoordigend Lichaam van 1798.
Johannes Janse de Wilde; Oranjeklant uit Kattenburg.
Abraham Valentijn; Kapitein van de schutterij te Amsterdam (zie slag bij Kattenburg).

Toelichting betreffende de medaillons:

(Van geheel links-onder; links-binnen-onder; geheel rechts-onder; rechts-binnen-onder, telkens naar
boven)
1.
2.

1787 Gevecht bij Ouderkerk aan den Amstel.
1787 Innemen van Kattenburg. (30 mei 1787)
In 1787 balanceerde ons land op het randje van een burgeroorlog tussen politieke vernieuwers (de

patriotten) en aanhangers van stadhouder Willem V. Toen het Amsterdamse stadsbestuur in
patriottische handen was gekomen, werden de tegenstanders van het nieuwe bewind uit hun huizen
gejaagd en hun interieurbelandde op straat. Op Kattenburg, bolwerk van de Oranjeklanten, werd wraak
genomen door de huisraad van de patriotten op straat te smijten. Het werd een felle strijd. (De

Kattenburgers werden ook wel ‘Bijltjes’ genoemd. Op deze 30ste mei is de uitdrukking ‘Bijltjesdag’
ontstaan.)

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

1787 Gevecht bij Jutphaas aan de Vaart. (9 mei 1787)
Verwezen wordt naar diverse publicaties van de Historische Kring Nieuwegein.
1781 Slag op Doggersbank. (4de Engelse oorlog; 5 augustus 1781)
1653 Laatste zeeslag van M.H. Tromp. (10 augustus 1653; Slag bij Ter Heijde)
Tijdens de zeeslag bij Nieuwpoort in juni 1653 versloegen de Britten de Nederlandse vloot onder
leiding van Tromp. Van toen af begon een blokkade van de Nederlandse kust. Op 10 augustus 1653 wist
de vloot van Tromp die blokkade te doorbreken tijdens de slag bij Ter Heijde. Tromp zelf heeft die
overwinning niet kunnen ervaren; hij voer op het schip de Brederode. Een scherpschutter vanaf het
Engelse admiraalsschip onder leiding van admiraal William Penn doodde hem. Zijn vlaggenkapitein
Egbert Bartolomeusz Kortenaer nam het bevel over.
1572 De Watergeuzen veroveren Den Briel. (1 april 1572)
1568 Willem I trekt over de Maas. (6 oktober 1568.)
Feitelijk begin van de 80-jarige oorlog. Willem I (van Oranje) trekt met een eigen leger vanuit
Dillenburg bij Obbicht Nederland binnen door de Maas over te steken.
69 De Batavieren verslaan de Romeinen.
Civilis besloot gebruik te maken van een opstand die was uitgebroken onder de Cananefaten gesteund
door de ten noorden van de Rijn levende Friezen. Onder leiding van de Cananefaat Brinno verwoestten
zij twee Romeinse kampen en zetten openlijk de jacht op Romeinen in. Civilis besloot zich te verbinden
aan de opstand.
De eerste slag vond plaats bij het huidige Arnhem. Deze ging gelijk op tot de Tungri, Germaanse
hulptroepen in dienst van de Romeinen, overliepen naar de opstandelingen. De Romeinen verloren de
strijd, waarop bevelhebber Flaccus – door Tacitus consequent neergezet als een volslagen incompetente
militair - besloot veel sterkere eenheden naar het gebied te sturen. Vanuit Vetera (het huidige Xanten
in Duitsland) vertrokken twee legioenen met hulptroepen: in totaal zo'n 6000 man. Bij het huidige
Nijmegen kwam het tot een veldslag. Opnieuw werden de Romeinen geconfronteerd met deserterende
hulptroepen en zij werden nog eens verslagen. De resten van het leger trokken zich weer terug op
Vetera.
Formeel was het Bataafse grondgebied nu vrij en Civilis had een enorm prestige gekregen. Bovendien
waren de kansen op daadwerkelijke onafhankelijkheid van de Bataven reëel. Vespasianus had Civilis al
eerder gevraagd om een opstand te ontketenen om op die manier de macht van Vitellius te verzwakken.
Nu Civilis aan dit verzoek had voldaan, verwachtten de Bataven dat Vespasianus niet onwelwillend zou
staan tegenover een afscheiding van de Bataven. Gezien de situatie op dat moment had dat een juiste
analyse kunnen zijn, maar Civilis besloot Vetera aan te vallen. In september 69 begon de belegering.
De Bataven en hun bondgenoten waren in de meerderheid maar een eerste poging om Vetera te
bestormen mislukte. Ook een poging om belegeringsgeschut te maken mislukte – volgens Tacitus
wegens gebrek aan de nodige technische kennis. Toen werd besloten de vesting uit te hongeren. Civilis
had echter een belangrijke tegenslag toen Bataafse hulptroepen werden verslagen in de slag bij Krefeld
(december, 69). De Romeinen waren nu in staat om het belegerde Vetera te hulp te komen. De situatie
veranderde echter toen generaal Flaccus door zijn eigen soldaten vermoord werd.
In Vetera waren de soldaten inmiddels gedwongen om zich te voeden met paarden, muilezels en gras.
Het was duidelijk dat de zaak ten einde liep en in maart 70 werd de overgave aangeboden. Het kamp
werd geplunderd en veel van de belegerden werden omgebracht. Commandant Munius Lupercus werd
als geschenk naar de profetes Veleda gezonden. Het “geschenk” bereikte haar echter nooit omdat
Lupercus werd omgebracht. Civilis zette nu zijn hoofdkwartier op in Keulen.
De Bataven waren de machtigste stam van Noordwest Europa geworden.
1787 Gevecht bij Duyvendrecht.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

1787 Gevecht aan het Weesper tolhek.
1787 Aanval op Weesp.
1787 Gevecht bij Amstelveen.
1781 Gevecht van J. Krul.
1667 Slag op Chattam.(8 – 14 juni 1667)
1666 Vierdaagsche slag van De Ruyter. (11 – 14 juni 1666; zeeslag tijdens de Tweede Engelse Nederlandse Oorlog)
De Vierdaagse Zeeslag was een zeeslag tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog. Het gevecht
duurde van 11 juni tot 14 juni 1666, en werd uitgevochten tussen de Vlaamse en Engelse kust. De slag is
een van de langste zeeslagen in de geschiedenis en de enige overwinning die de Nederlandse vloot
tijdens die oorlog in een echte zeeslag zou behalen.
De Engelse vloot bestond uit 56 schepen onder het bevel van generaal George Monck, de hertog van
Albemarle, veel minder schepen dan de 85 van de Nederlandse vloot. De vloot van de Republiek stond
onder het bevel van admiraal Michiel de Ruyter. De lange duur van het gevecht werd veroorzaakt
doordat de Engelse vloot door een nieuw flottielje versterkt werd.
De slag werd beëindigd door de Nederlanders omdat de Britten er in slaagden over hun zandbanken
weg te vluchten.
16. 1627 Piet Hein verovert de Zilver Vloot. (september 1628)
Piet Hein maakte namens de West-Indische Compagnie (WIC) in 1626 een plan om de zilvervloot te
kapen, en de kostbaarheden naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden te verschepen. De
Republiek was op dat moment verwikkeld in de Tachtigjarige Oorlog met Spanje. "Zeeroverij" in
opdracht van een staat was in die jaren heel gebruikelijk en legaal. Eerder al, in 1624 probeerde Jacques
l'Hermite een zilvervloot te veroveren voor de kust van Peru. Alhoewel de Nederlanders goed
geïnformeerd waren, kwam hij enkele dagen te laat.
In 1627 pleegde Piet Hein twee kleinere kaperijen in Allerheiligenbaai, in september 1628veroverde hij
de zilvervloot in de Slag in de baai van Matanzas (eiland Cuba). Een andere vloot vertrok vanaf het
huidige Venezuela. De halve vloot vanuit Venezuela was gewaarschuwd, en bleef buiten bereik. De buit
bedroeg naast 177.000 pond zilver ook een groot aantal parels en was in 1628 11 à 12 miljoen
toenmalige gulden waard. Een gigantisch bedrag voor die tijd. Schattingen over de huidige waarde van
de buit lopen uiteen van € 100 miljoen op basis van de huidige zilverprijs en € 100 miljard op basis van
wat er in die tijd met het geld gedaan kon worden. De stadhouder en vlootvoogd Piet Hein kregen een
fors aandeel in de buit. (Een timmerman verdiende in die tijd zo'n 200 à 300 gulden per jaar.) De oorlog
tegen Spanje kon er een jaar mee betaald worden.

