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Even uw aandacht………..
Tegelijk met deze Cronyck ontvangt u in een aparte enveloppe de volgende informatie:
▪ Een kaart met het jaarprogramma 2014 van onze vereniging.
▪ Een acceptgiro voor de contributie 2014.
▪ De agenda voor de jaarvergadering van 24 maart 2014.
▪ Een brochure over deelname aan de dagexcursie aan Leiden op 5 april 2014.
De Hollandse Waterlinie
Maandag 17 februari a.s. verzorgt de heer K. Schipper in De Bron, Buizerdlaan, een
lezing over de Hollandse Waterlinie. Hij heeft zich verdiept in de historie van deze
Waterlinie en weet daarover boeiend te vertellen.
'Winters vermaak'
Vanaf 12 januari t/m 27 april a.s. loopt deze expositie in ons Museum. Er is van allerlei te
zien wat met de winter heeft te maken: vele soorten schaatsen, sleetjes, maar ook allerlei
andere 'winterse' voorwerpen die met 'winters vermaak' van doen hebben.
'Nieuwegein getekend'
In het vroege voorjaar van 2014 exposeert op de Hooizolder Kim Houtzager. Zij woont
en werkt in onze stad en maakt de ups en downs ervan dagelijks mee. Let op de aankondiging in de plaatselijke pers of raadpleeg onze website voor de exacte looptijd van
deze expositie (www.museumwarsenhoeck.nl).
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Redactioneel:
Een bewogen jaar!
Met deze koptekst opent onze voorzitter Harry ten Hove, zijn inmiddels gebruikelijke
Nieuwjaarsbijdrage. Hij kijkt daarin terug op wat in het achterliggende lustrumjaar 2013
met en binnen de Historische Kring Nieuwegein is gebeurd. En natuurlijk laat hij zijn licht
schijnen over wat komen gaat: dit jaar en de jaren daarna.
Deze Cronyck is de eerste van inmiddels de 36ᵉ jaargang. Naast de bijdrage van onze voorzitter, ook dit keer met een aantal interessante artikelen.

Johan Grapendaal, anoniem beroemd humorist
Voor oud-Jutphasers, maar wellicht ook voor oud-Vreeswijkers zal de naam Grapendaal
niet onbekend zijn. De heer Grapendaal is van omstreeks 1900 tot zijn pensionering in
1932, 'verbonden geweest aan de brug over den Vaartschen Rijn'. Hij woonde naast de
brug, in het nu nog bestaande rechter huis.
In het augustusnummer 2013 van het Tijdschrift Oud-Utrecht heeft Niels Bokhove in een
artikel kort beschreven hoe Johan Grapendaal betrokken is geraakt bij een Utrechtse 'Dada
-happening'. Vervolgens heeft hij het leven en werken van Grapendaal gevolgd vanaf de
geboorte in 1863 tot zijn overlijden in 1944.
Daarvoor heeft hij ondermeer informatie ingewonnen bij de Historische Kring Nieuwegein.
Niels Bokhove heeft toestemming gegeven het door hem voor onze Kring bewerkte artikel
in de Cronyck te plaatsen.

Vreeswijk, een beeld van een schippersdorp rond 1935
In juli 2013 heeft Loes Slooten-Glimmerveen de in 1927 geboren Vreeswijker Arie van
Heiningen geïnterviewd. Loes is met Van Heiningen 'aan de wandel gegaan' vanaf zijn
geboortehuis in de buurt 'Het Klaphek' nabij de Lekdijk, naar de lagere school in Vreeswijk.
Zij schetsen in deze bijdrage een beeld van hoe het toen was en hoe Van Heiningen die tijd
heeft beleefd. Wandel aan de hand van dit interview de route eens na en ontdek hoeveel
herkenbaars nu, bijna tachtig jaar later, er nog is.
De heer Van Heiningen is echter nog niet uitverteld, er komt nog een vervolg!

Vreeswijk …….. de Prinses Beatrixsluis!
De vaste bijdrage Joop Terpstra beperkt zich ditmaal tot deze Vreeswijkse sluis en sluit
daarmee aan bij de foto die wordt geplaatst op de omslag van de in 2014 te verschijnen
uitgaven van de Cronyck. Terpstra heeft weer een aantal bijzondere afbeeldingen gevonden
en voorzien van de nodige uitleg.

Kunst: emotie of gevoel
In de vorige Cronyck heeft u een bijdrage kunnen lezen van Ton Wollenberg (Coördinator
van de Werkgroep Kunstexposities). In deze bijdrage vraagt hij zich af of 'emotie of gevoel'
bij kunst de juiste definitie is.

De Programmakaart
De activiteiten en de exposities die op de kaart staan behoeven eigenlijk geen nadere
toelichting. Noteer de data in uw agenda. Te zijner tijd volgt nadere informatie over de
afzonderlijke activiteiten in een brochure of in de Cronyck en op de website
www.museumwarsenhoeck.nl
De redactie wenst u ook dit jaar weer veel leesplezier.
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Een bewogen jaar
Het lustrumjaar 2013 was een bewogen jaar voor onze vereniging. Op zaterdag 2 februari
2013 mocht uw voorzitter samen met Piet Daalhuizen de Nieuwegein Award 2012 in de
categorie “Kunst en Cultuur” voor de Historische Kring Nieuwegein in ontvangst nemen.
Na enig inventief timmerwerk van de Maandagmorgengroep siert het bijbehorende
beeldje de entree van Museum Warsenhoeck.
In mei werd door cultuurwethouder Hans Reusch de Archeologische Waardenkaart van
Nieuwegein aangeboden aan de HKN, als blijk van waardering voor onze grote langjarige
inzet voor het cultuurbehoud. Het bleek zijn persoonlijke exemplaar te zijn, wat hij dus
ook meteen weer meenam naar het Stadshuis. Inmiddels hebben we uiteraard een eigen
kopie gekregen.
Hoewel wij als vereniging niet als actiegroep willen opereren, hebben we ons toch
genoodzaakt gezien om dit jaar 2 keer vanuit cultuurhistorisch oogpunt onwenselijke
ontwikkelingen langs de Nedereindseweg schriftelijk bij de gemeente aan te kaarten.
Boerderij IJsselstee, waarin Museum Warsenhoeck is gevestigd, kreeg van het Landschap
Erfgoed Utrecht en de Boerderijen Stichting Utrecht in het kader van “herbestemming
van een oude boerderij” de nominatie voor de titel “Utrechtse Boerderij van het jaar”.
Heel eervol, al bleef het bij de nominatie.
Samen met Het Utrechts Archief ontstond het idee voor een cursus archiefonderzoek,
gericht op het Nieuwegeinse. De cursus werd twee keer gegeven, telkens drie avonden
lang, maar te kort voor de twee groepen van telkens 16 personen uit de drie Erfgoedinstellingen en ook van daarbuiten. We hopen dat dit zijn neerslag zal vinden in een
toename van het aantal artikelen in Cronyck de Geyn.
De lustrumtocht naar Den Bosch, met Bossche Bol en rondvaart over de Binnendieze, was
zeer geslaagd. De drie wisselexposities over muziekinstrumenten, de Oranjes en het
herlevende verleden hebt u natuurlijk allemaal bezocht. Vanzelfsprekend hebt u ook de 4
afleveringen van de Cronyck gelezen. Het tot stand komen daarvan is echter minder
vanzelfsprekend. Daar wordt elk keer weer door verschillende vrijwilligers behoorlijk wat
tijd in gestoken.
Erg veel tijd is ook geïnvesteerd in het verkrijgen van de officiële erkenning als Museum
door het Museumregister Nederland, terwijl ook de organisatie van het symposium ter
gelegenheid van ons 7e lustrum de nodige tijd opeiste. Deze laatste 2 zaken kwamen
prachtig samen op 28 september: bij aanvang van het symposium kon uw voorzitter
mededelen dat het felbegeerde schildje “Geregistreerd Museum” de dag ervoor was
ontvangen. Alleen al daarom kon de feestelijke dag bijna niet meer stuk. De verhalen van
de 6 sprekers ontlokten de bezoekers reacties als “ik had niet gedacht dat er zo veel
geschiedenis in Nieuwegein was” en leidden tot spontane dankbriefjes voor het
interessante symposium. Chapeau voor de organisatoren en de sprekers!
De vreugde die ochtend -van het symposium- werd voor het bestuur getemperd door de
kort daarvoor bekend geworden cijfers van de gemeentebegroting: per 2016 een korting
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van € 50.000,- op de 3 Erfgoedinstellingen (3 E’s), die juist begin september een intentieverklaring tot nadere samenwerking hadden ondertekend. De vorige taakstelling van
€ 15.000,-, slechts 2 jaar geleden, hadden we in gezamenlijk overleg voor onze rekening
genomen maar nog niet eens verwerkt. Ditmaal kwamen we tot de conclusie dat een zo
grote korting onmogelijk op te hoesten was, en dat vertelden de 3 E’s ook tijdens een
hoorzitting van de raad. Tien tot twintig jaar geleden deed ik (als gemeenteraadslid, om
iets gedaan te krijgen) op maandagavond wel eens de ronde langs de politieke fracties, die
traditioneel op die avond vergaderen. Eerst was dat in het gemeentehuis op Raadstede 1
en later in “de Lens” aan de Martinbaan. Om nu in het nieuwe Stadshuis op het Stadsplein
- in een andere hoedanigheid - bij de raadsfracties informatie te geven over wat de
Historische Kring/Museum Warsenhoeck voor Nieuwegein betekent in de hoop de
bezuiniging van tafel te krijgen was weer een andere ervaring. De inzet van de 3 E’s heeft
een prima resultaat gehad! De Raad heeft de voorgestelde bezuiniging via een amendement uit de meerjarenbegroting gehaald.
Terwijl ik dit voorwoord schrijf wordt er hard gewerkt aan een inspirerend programma
voor 2014, dat u samen met de 1e Cronyck van jaargang 36 zal ontvangen.
We zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers, inclusief gastvrouwen en gastheren,
om ook komend jaar weer allerlei activiteiten te kunnen organiseren en Museum
Warsenhoeck regelmatig open te kunnen houden.
Veranderde regelgeving van de Belastingen voor ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instelling) zorgt ervoor dat volgend jaar meer gegevens dan voorheen over het reilen en zeilen
van onze vereniging op onze website www.museumwarsenhoeck.nl te vinden moeten
zijn. Daar wordt momenteel ook hard aan gewerkt.
We hopen u ook komend jaar weer vaak te zien!
Harry ten Hove, voorzitter

Ook dit jaar een nieuwe foto op de omslag
Op verzoek van de redactie heeft onze 'huisfotograaf' Peter Stennekes dit keer de
Prinses Beatrixsluis gefotografeerd. Het sluizencomplex is uit vele, zeg maar gerust alle,
richtingen door hem op de foto gezet. Het was een zodanig groot aantal foto's dat hij het
de redactie daardoor erg moeilijk heeft gemaakt om daaruit een goede keuze te doen.
Uiteindelijk is de keus gevallen op de foto die nu op de omslag staat.
In de bijdrage van Joop Terpstra 'Vreeswijk…….. de Prinses Beatrixsluis!' (met vele
'oude' afbeeldingen) leest u in het kort over de historie en de toekomstige uitbreiding
van het sluizencomplex.
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Johan Grapendaal, anoniem beroemd humorist
Stond ooit met Theo van Doesburg en Kurt Schwitters op het podium
door Niels Bokhove
Amper had hij in de gaten waarin hij verzeild was geraakt begin 1923 in het Utrechtse
Gebouw voor Kunsten & Wetenschappen: een zogenaamde dada-soirée met een drietal
mensen op het podium die rare teksten, gedichten en muziek ten gehore brachten voor een
wel erg luidruchtig publiek. Een zekere Kurt Schwitters uit Duitsland uitte dierengeluiden
en declameerde poëzie op een idiote manier, Theo van Doesburg was iets minder vreemd
en zijn vrouw Nelly speelde wat vreemde pianostukken. En hij, in zwart pak en hoge hoed,
werd op een gegeven moment de zaal in en het podium op gestuurd met een soort kapstok,
behangen met allerlei rotzooi, en daar moest hij ook al een vreemde tekst voorlezen. Een
tekst, waarvan hijzelf eigenlijk niks begreep.
Die soirée én het drietal optreders werd wereldberoemd, maar hijzelf raakte totaal in
vergetelheid. Schwitters noemde veel later dankzij deze interruptie Utrecht ‘de enige stad,
die de Dadaïsten een echte “Dada”-ontvangst had bereid’.1
Die Utrechtse soirée maakte deel uit van een serie avonden in geheel Nederland, die al
gauw de naam ‘dada-veldtocht’ kreeg. De aftrap was op 10 januari 1923 in de Haagse
Kunstkring, daarna volgden onder andere Haarlem en Amsterdam en weer Den Haag en
toen was op 29 januari Utrecht aan de beurt.2
Op deze plaats wil ik het nu niet uitvoerig over dada en die Utrechtse ‘happening’ hebben,
maar wel over de man die was ingehuurd om de interruptie met de opgetuigde kapstok te
volvoeren. Wie was die man, die anoniem beroemd werd? Laat ik eerst vertellen, hoe hij
aan deze schnabbel gekomen is.
schreef voor het katholieke Het Centrum,
publiceerde gedichten en artikelen in
enkele tijdschriften en zou vier jaar later
debuteren met de dichtbundel Het
Roosvenster.

Hulde aan Schwitters
In Utrecht woonden en werkten een paar
bewonderaars van Schwitters en Van
Doesburg: journalisten Cor Schilp en Cor Vos
(vader van tekenaar Peter Vos), architect
Willem Maas en journalist/dichter/
kunstcriticus Jan Engelman. Zij troffen
elkaar geregeld in het Utrechtse circuit,
meestal bij een goed glas. Schilp (18921990) werkte voor het Utrechtsch Dagblad,
de door vrienden ‘Foeks’ genoemde Vos
(1891-1955) voor de Utrechtsche Courant,
Maas (1897-1950) zou het jaar erop het
ontwerp voor het pand van boekhandeluitgeverij Kemink aan de Domstraat (nu
Catch) maken en Engelman (1900-1972)

Dit viertal wilde hulde brengen aan hun
held Kurt Schwitters. Vermoedelijk onder
leiding van Maas werd die dag bij Vos thuis
op Vismarkt 11, boven slagerij W.T. van
Rijn, een oude staande kapstok of zoiets vol
gehangen met onder andere varkensbotten
van de benedenbuurman. Bovendien
schreven de vier vrienden een speciale tekst
die bij de aanbieding van dit huldeblijk
uitgesproken moest worden. Maar zij
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zouden niet zelf het huldeblijk tijdens de
voorstelling die avond aanbieden en de
tekst uitspreken, nee, dat wilden ze uitbesteden aan iemand die gewend was om
op podia te staan: een humorist.

al vroeg een goed schaatser: als 23-jarige
won hij de hoofdprijs bij een wedstrijd in
Beverwijk. Twee jaar later trouwde hij met
Elisabeth Los uit deze plaats (misschien
leerden ze elkaar wel kennen, toen zij hem
vol bewondering zag finishen). Met dat
schaatsen zou hij tot rond de eeuwwisseling
doorgaan.

Humorist
Volgens één bron zou het een
‘bruiloftsconferencier uit Jutphaas’ geweest
zijn.3 Op zich een summier houvast. Maar
uitgaande van de trefwoorden ‘humorist’ en
‘Jutphaas’ leverde naarstig speurwerk
slechts één kandidaat op: een zekere Johan
Grapendaal uit die plaats. De eerlijkheid
gebiedt om al op deze plaats te erkennen
dat ik geen enkel hard en concreet bewijs
heb gevonden dat Grapendaal als de humorist van die avond ondubbelzinnig bevestigt, maar alles wijst wel in die richting.
Een sterke aanwijzing is met name dat
volgens een chroniqueur in ‘die dagen’, nl.
de tijd waarin er nog geen cabarets waren,
zijn ‘naam menigmaal op de feestprogramma’s prijkte en die bij het Utrechtse
uitgaande publiek zeer geliefd was.’4 Dat dit
klopt, zullen we verderop nog zien. Bij
uitsluiting - zoals dat heet - durf ik de
conclusie aan dat Grapendaal de gezochte
acteur is.5 Wie was die ‘kleine’ Johan
Grapendaal, anoniem beroemd geworden
tussen de ‘grote’ Schwitters en Van
Doesburg? En hoe kwam het Utrechtse
viertal juist bij hem terecht? Op zoek naar
het verhaal over hem kwam langzamerhand flink wat materiaal boven water.6

In 1891 verhuisden de Grapendaals naar het
Utrechtse, namelijk de gemeente Oudenrijn
(tot 1954 zelfstandig, nu ongeveer het
zuidelijk deel van Leidsche Rijn en een
stukje rond Den Hommel), waar hij werkte
als koetsier. Niet alleen schaatsen, ook
fietsen werd een hobby van hem: in 1893
kreeg hij in Lisse een prijs in de
‘pijpenwedstrijd’. Kennelijk was hij snel
ingeburgerd in deze regio, want al eind
december 1894 werd hij ‘herkozen’ als

Johan Grapendaal werd op 3 februari 1866
geboren, niet in Jutphaas, maar helemaal in
Wijk aan Zee. Zijn vader was vermoedelijk
een W. Grapendaal, wethouder in die plaats
en ook enthousiast paardensporter. Over
zijn jeugd kwam ik weinig te weten, in
Beverwijk was hij werkzaam als palfrenier,
dus koetsbediende en/of stalknecht (ook
iets in de hippische sfeer). Hij toonde zich

Grapendaal als wielrenner (proeffoto; archief Jan
Willem Grapendaal)
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ruimschoots vertegenwoordigd.’ Eind dat
jaar verscheen hij weer op het podium voor
zijn eigen club, nu met collegae, ‘waarlijk
met zulk een stel komieken kan men het
best stellen.’ 1895-96 zou het begin van zijn
humoristencarrière markeren.

voorzitter van de Utrechtsche Wielrijders
Club ‘De Zwaluw’. Intussen had hij in
Utrecht aan enkele wielerwedstrijden
deelgenomen, waarbij hij een keer
gesolliciteerd had om een lantaarnpaal en
een hond mede te nemen’. Hij zou aan dat
soort wedstrijden meedoen tot minstens
1901 - bedenk: het is de glorietijd van Jaap
Eden! -, toen hij de eerste premie van de
schaatsclub ‘Vooruit’ won op het natuurijs
in het Utrechtse Wilhelminapark.

Na al ongeveer een jaar in Utrecht gewoond
te hebben startte hij medio 1896 een winkel
in zijn huis: hij werd ‘depothouder Simplex
rijwielen’, dus opnieuw iets in de vervoersbranche.8 En toen de winter naderde, zette
hij ook zijn ervaring als schaatser in.

Het verblijf in Oudenrijn was van korte
duur, want in mei 1895 verhuisde
Grapendaal naar Lijnmarkt 14 in Utrecht,
schuin tegenover de Boterstraat. Of hij van
hieruit zijn koetsiersbaan voortzette - of
iets anders deed - is onduidelijk. Opnieuw
nam hij deel aan wielerwedstrijden elders
in het land. Eind 1895 werd hij weer herkozen als voorzitter van De Zwaluw.

Vanaf toen namen zijn optredens een grote
vlucht, niet alleen in Utrecht zelf maar ook
ver daarbuiten. Al in februari 1897 nam hij
deel aan een declamatiewedstrijd in
Eindhoven, waar hij niet in de prijzen viel,
maar twee maanden later reeds won hij in
de sectie ‘luim’ een ‘kunstvoorwerp’ bij de
Rederijkerskamer ‘Kunstliefde’ van de
Utrechtse afdeling van de Nederlandsche
Vereeniging van Spoorwegambtenaren.

‘Luim’
Het was mede dankzij die bestuursfunctie
dat hij een derde talent bij zichzelf ontdekte: die van humorist op ‘bruiloften en
partijen’. Bij zijn eigen fietsclub werd hij
een keer gevraagd om op een feestavondje
wat voor te dragen en dat viel kennelijk zo
in de smaak dat hij daarmee verder zou
gaan.7 Zijn - voor zover achterhaalbaar eerste in een krant aangekondigd optreden
geldt een feestavond van de Volksbond, afd.
Utrecht, in de grote zaal van Tivoli in
december 1895: ‘Door den Heer Grapendaal
worden welwillend voordrachten ten beste
gegeven’. Kort daarna al, in maart 1896,
trad hij op voor de Utrechtsche WielrijdersSociëteit (een fietsclubkoepel?): ‘Al wat
deze “Sociëteit” doet, loopt geregeld goed
van stapel. Zoo ook deze feestavond, die
opgeluisterd werd door welwillende medewerking van den heer J. Grapendaal. In
zijne voordrachten en in die van de leden
der “Sociëteit” was het komische element

Advertentie UN, 10-7-1896(97?)

Advertentie UN, 4-12-1896
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Waarom is niet duidelijk, maar vermoedelijk in november 1897 verhuisde hij met
zijn winkel naar om de hoek, naar
Zadelstraat 21. De krant maakte er melding
van: ‘De etalage is in een woord fraai te
noemen, het drapeeren en de versiering
met bloemen getuigt van goeden smaak.
Maar bovenal zijn het de fonkelnieuwe
rijwielen die als het ware den kijkers tot
koopen uitlokken. Wij wenschen den heer
Grapendaal succes!’.9 Hij vulde deze
‘reclame’ aan met een eigen advertentie,
waaruit ook meteen zijn schaatsliefde
bleek. In een advertentie kort daarna ligt
weer de nadruk op zijn schaatsliefde, en
bovendien was hij ook de verhuur
ingegaan.

UN, 10-1-1898

Kanaalstraat 79bis, de volgende maand al
werd verhuisd naar de benedenwoning.

Reeds een halfjaar na deze verhuizing
betrok het gezin een woning op

Grapendaal timmerde ook op andere manieren aan de weg. Medio februari 1898
bood hij de Amsterdamse firma NECEC
gelegenheid om haar racefietsen te showen,
waaronder een ‘Racequintuplette’, bestemd
voor de Brusselsche baan, zijnde deze
machine de eerste voor 5 personen, geheel
op Hollandsche fabriek gebouwd.’ In aprilmei maakte hij bekend dat hij het alleenverkooprecht had verworven voor het
‘Wereldberoemde Royal Enfield Cycles
1898 model’, een motorfiets uit Engeland.
En op 1 augustus deed hij weer van zich
spreken: ‘Gisteravond kon men onzen
stadgenoot, de heer Joh. Grapendaal door
de stad zien fietsen op een motor-safety,
een door een benzinemotor gedreven
rijwiel op twee wielen. Het rijwiel had heel
veel bekijks.’ En de volgende dag reed hij
op zijn ‘stoomros’ tijdens een tocht van ‘De
Zwaluw’: ‘Het gangetje dat laatstgenoemde
met dat moderne paard maakte was den
trappers wel wat te vlug. Hij bleef voortdurend allen vooruit.’ Dat zullen zijn clubgenoten niet zo leuk en sportief hebben
gevonden. Maar Grapendaal was kennelijk

Zadelstraat, 1901-03
Grapendaals zaak is onder de pijl
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een gedreven man
en ook iemand die
graag wilde opvallen, zich wilde
laten zien, a.h.w.
een podium voor
zichzelf wilde
creëren.
Maar misschien
waren die straatoptredens bittere
noodzaak om zijn
winkel in stand te
houden; zo ja, dan
tevergeefs, want
De rechter van de twee huizen was dat van Grapendaal (staat er nog), rechts
begin november
‘zijn’ Rijnhuizerbrug. Ca. 1915. (Archief Historische Kring Nieuwegein)
1898 werd
Het is misschien ook daarom dat hij de
Grapendaal failliet verklaard, een situatie
die in maart daaropvolgend beëindigd
volgende maand, in april 1899, naar
werd. Het is denkbaar dat hij te weinig
Riemstraat 48 verhuisde. We weten dit niet
aandacht aan zijn winkel en te veel aan de
zeker, maar duidelijk is wel dat het doek
kennelijk was gevallen over de fietswinkel,
sport en aan zijn optredens had besteed.
want op 28 juli dat jaar schreef hij zich uit
naar Jutphaas, waar hij een betrekking als
brugknecht bij Rijkswaterstaat had weten
te bemachtigen en al snel opklom tot
brugwachter. Tot aan zijn pensioen zou hij
de draaibrug over de Keulse Vaart (later
Merwedekanaal), de Rijnhuizerbrug tussen
de Overeindseweg (nu Rond het Fort) en de
Dorpsstraat (sinds 1971 Herenstraat),
bedienen. In de rechter van de twee (nog
steeds bestaande) woningen bij de brug, op
Overeindseweg 2, zou hij voortaan wonen.
En van daaruit zou hij in zijn vrije tijd het
humoristenberoep in praktisch heel
Nederland uitoefenen.
Humorist voor wie?
Als je alle krantenberichten over
Grapendaals activiteiten sinds 1896 overziet, dan valt op dat zijn podiumoptredens
qua aantal en frequentie die op schaats of
fiets al spoedig danig gingen overvleugelen.

Grapendaal als brugwachter (proeffoto; archief
Jan Willem Grapendaal)
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Het is natuurlijk ondoenlijk om al die
optredens hier op te sommen. Laat ik
volstaan met de vermelding van een paar
opdrachtgevers in de jaren tot aan zijn dada
-optreden: natuurlijk zijn eigen club ‘De
Zwaluw’ en de Utrechtse Wielrijdersclub
‘De Arend’ en andere sportverenigingen
zoals de Utrechtsche Gymnastiek
Vereeniging Door Oefening Ontwikkeling
(D.O.O.), maar al snel ook allerlei culturele
genootschappen, waaronder natuurlijk
amateurtoneelgezelschappen, en ideële als
de Vereeniging ‘De Dageraad’- bevorderde
‘het vrije, onafhankelijke denken tot zedelijke en verstandelijke ontwikkeling van
den Mensch’ -, daarnaast vakbondachtige
organisaties als de Nederlandsche Bond van
Boekverkoopersbedienden en de Vereeniging
van Stadstimmerlieden, hobbyclubs als de
Pluimveevereeniging ‘Elinkwijk’.
In Jutphaas zelf werd hij geëngageerd door
de Wilhelminabond en het fanfarecorps
‘Cornelis Galesloot’. Bovendien droeg hij
belangeloos bij aan een benefietavond voor
een plaatsgenote met zeven kinderen, die
plotseling weduwe was geworden. Het
getuigt van zijn politieke interesse dat op
een avond eind 1899 (de tijd van de Boerenoorlog) van de Nederlandsche Bond van
Boekverkoopersbedienden, afd. Utrecht,
wordt meegedeeld dat ‘de heer Grapendaal
een geheel nieuw nummer over de
Transvaalsche questie in studie heeft genomen en daar eerstdaags denkt te debuteeren’. Vermoedelijk is dat niet gelukt,
want op een avond drie maanden later van
de Zuid-Afrikaansche Vereeniging in Jutphaas
bracht hij de… ‘De Pinkpillendokter’ (over
zijn repertoire zal ik het verderop hebben).
Maar ook in Hilversum, Maarssen, De
Meern, Amersfoort, Soest, Houten en
helemaal in Kaatsheuvel wilden ze hem
zien en horen. De ‘bekende leuke
Hollandsche coupletzanger’, de
‘Hollandsche Karakterkomiek’, de

‘Hollandsche humorist’ ontving vele loftuitingen in de pers: ‘de rechte man om je te
doen lachen, of je wil of niet’. En ook het
katholieke volksdeel was ingenomen met
hem: ‘Ons volk in zijn geheel is wars van
schunnigheden, waarmee nog altijd een
bedenkelijk soort van humoristen in café’s
en ook duurdere en dáárom deftigen gelegenheden, fijne Dames en Heeren moeten
dienen! Maar Grapendaal en Co. zijn met
hunne komische, humoristische voordrachten beslist voor katholieke vereenigingen
aan te bevelen.’
Humorist waar?
De locaties waar Grapendaal optrad waren
zeer divers: in Utrecht natuurlijk de grote die 2000 mensen kon herbergen! - en kleine
zaal van Tivoli aan de Kruisstraat, gebouw
‘De Nijverheid’ op de hoek van de Steenweg
en de Donkerstraat (later Cabaret
‘Modern’), ‘Buitenlust’ aan de Maliebaan, in
café’s als Lietze (naast de Domtoren), Paul
Eger (Neude), Beckers (hoek Oudegracht/
Zwaansteeg) en Fissenthaler, en ook al in
het Gebouw voor K&W aan de Mariaplaats.
In Jutphaas - waar hij lid was van de toneelvereniging ‘St. Cecilia’10 - op een schoolspeelplaats of in een schoolzolder, in een
gymnastieklokaal, zaal ‘De Tunnel’ en in
hotel-café ‘De Roskam’ (zie verder in de
bijlage). Bovendien overal in de provincie
Utrecht. En daarbuiten ook in allerlei café’s
en hotels, sociëteiten, vakbondszalen,
concertgebouwen en patronaatsgebouwen.
Wedstrijden
Van groot belang voor de bekendheid en
het succes van artiesten als Grapendaal en
dús voor dit soort uitkopen (= contract met
een schouwburg om daar een optreden te
verzorgen) waren de voordrachtwedstrijden
- wat zijn repertoire betreft de afdeling
‘luim’ - overal in den lande. Al sinds 1897 toen hij bij de Koninklijke Harmonie
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‘Apollo’s Lust’ in Eindhoven de tweede prijs
behaalde - nam hij daaraan deel. Als lid van
de Jutphase toneelvereniging ‘St. Cecilia’
ging dat misschien ook makkelijker, misschien was zo’n lidmaatschap zelfs verplicht. Hoe het ook zij, aan zo’n wedstrijd
dankte hij zijn doorbraak, en die kwam in
1910. Er bestaat een foto van hem, waarop
hij te zien is behangen met vele metalen
lauwerkransjes en medailles en met een
sjerp waarop ‘Kampioen van Nederland’.
Die sjerp is bewaard gebleven en daarop
blijkt het jaartal 1910 te staan. In dit jaar
nam hij begin oktober deel aan een nationale wedstrijd bij de Rotterdamse toneelvereniging ‘Thalia II’ en sleepte hier in
eerste instantie in de afdeling komische soli
de 1e prijs b in de wacht. Daarna volgde de
kampioenstrijd, waarbij Grapendaal won.11
De basis voor een glanzende carrière was
gelegd.
Er volgde nog een aantal andere landelijke
wedstrijden in Amersfoort, Deventer,
Schiedam en Tilburg, maar die in Groningen
eind februari 1914 had opvallende gevolgen. Ten behoeve van de Joodsche Vacantiekolonie “Groningen” was een benefietwedstrijd georganiseerd en hier behaalde hij de
eerste prijs bij de komische soli, een zilveren medaille van de Commissaris der
Koningin. Zijn lokale roem was meteen
gevestigd en er volgde een kleine zegetocht
van de ‘Kampioen der Nederlandsche
Humoristen’ in Groningen. Een speciaal
optreden op 24 maart in het Apollo-Theater
eind die maand, aangekondigd in herhaalde
advertenties: ‘Zelden was publiek en jury
eenstemmiger in de uitspraak. De heer
Grapendaal was een ontdekking, een echte
natuurhumorist, zooals men zelden ziet.’ En
nog was het niet genoeg, de volgende avond
kon de Groninger hem ‘extra’ zien in CaféRestaurant ‘De Kroon’. Begin april was hij
weer te bewonderen als speciale gast bij een
wedstrijd van gezelschap ‘Joost van den

Grapendaal met sjerp van 1910, lauwerkransjes
en medailles en pruik (Archief Historische
Kring Nieuwegein)

Vondel’ en tenslotte anderhalve week
later opnieuw in het Apollo-Theater. Hij
kon niet meer stuk in Stad.
En zo is er sprake van een bijna continue
stroom van optredens van Grapendaal tot
aan 1923. Hij werd duidelijk een graag
geziene gast. Bijna continu, want tussen
eind 1916 en begin 1920 komt zijn naam
opvallend genoeg niet voor in de dagbladpers. Wat hiervan de oorzaak is, daar
kunnen we slechts naar gissen.
Repertoire
In de aanloop naar Grapendaals befaamde
rol in de dada-avond in 1923 is het interessant om na te gaan hoe zijn repertoire
er zo ongeveer uitzag. In zijn begintijd
11

vallen twee bronnen voor zijn teksten
meteen op: Abraham de Winter en Eliza
Laurillard, beiden in hun tijd befaamde
auteurs van voordrachtteksten. Met de
Bredanaar De Winter (1841-1920) begon de
moderne kleinkunst, en hij was bovendien
de eerste die vanaf het podium met de
politiek spotte - een Wim Kan avant la
lettre.12 Hij publiceerde diverse tekstbundels, waaruit Grapendaal dankbaar tot 1912
putte: ‘Een slachtoffer der wetenschap’,
‘Sport, kunst en wetenschap ‘, ‘De schoolmeester van Bawel’, het straatlied ‘Dokter
C.K.’, ‘Driekske de Schareslieper’,
‘Apen’ (waarin hij allerlei apen opsomt
onder verwijzing naar Darwins evolutietheorie) en ‘Onbeschaafde negers’ (een
kritiek op het neerkijken op Afrikanen). De
Winters ‘De Spoorwegconducteur’ bracht
hij zelfs nog in 1933. Van dichter-dominee
Laurillard (1830-1908) gebruikte hij teksten
alleen in de eerste paar jaar: ‘Op en achter
het tooneel’ en ‘Een vers dat als een nachtkaars uitgaat’ uit de bundel Ernstig en los.
Eenmaal deed hij ook het nog immer
bekende ‘De zelfmoordenaar’ van Piet
Paaltjens (pseudoniem van dichter-dominee
Francois HaverSchmidt, 1835-1894 ),
daarnaast ook ‘De Pinkpillendokter’ (over
neppillen).
Ruwweg rond 1910 schakelde hij gaandeweg over op een ander repertoire. In die
tijd ontdekte hij het werk van Albert Bol
(pseudoniem van Albert Bolhuis)13 en
bracht diens ‘Hannes Pimpelmees op
audiëntie’ en ‘Hannes aan de Table d’Hôte’.
In de jaren twintig kwamen daar teksten bij
als ‘Jongens ik blijf vrijgezel’ van S. de Haas
en ‘Oude Sientje’ van Justus van Mourik.

soirée heb ik geen documenten kunnen
vinden. Maar ongetwijfeld kenden met
name de journalisten Schilp en Vos, die
overal in de stad hun verslagen moesten
maken, hem van zijn vele optredens in
Utrecht, met name in Tivoli aan de
Kruisstraat.
Hoe verliep Grapendaals optreden tijdens
die avond volgens de kranten?14 Ongetwijfeld wachtte hij, ‘met hooge zijden op en in
rokcostuum’ of smoking en met ‘witte
garen handschoenen’, in een van de ruimtes
rond de grote zaal op een teken om de zaal
binnen te komen. (Wat vermoedelijk
niemand wist is dat hij onder die hoge hoed
een pruik op had. Want hij had van zichzelf
een kaal hoofd, die pruik zat erop gelijmd.
In het dagelijks leven droeg hij gewoonlijk
een pet, op zondag speelden zijn kinderen
met die pruik.15)
Vlak voor de pauze wordt Grapendaal
onder luid geschreeuw van het publiek
door de linkertoneeldeuren het podium op
geloodst, vergezeld van de reeds vermelde
’versierde’ kapstok. In zijn hand houdt hij
vermoedelijk een dik boek (een bijbel?).
Het viertal had hem instructies meegegeven: ‘hij moest zich door niets laten afschrikken of afleiden; aan welk programmanummer men ook bezig was, hij moest
onderbreken, zijn eigenaardige lauwer
neerplanten en ‘unverfroren’ zijn tekst
afdraaien.’
Hij gaat zitten, uit enige kreten, wijst
daarbij naar Schwitters en leest de meegegeven tekst voor. Schwitters is eerst verbluft - hij verstaat het Nederlands niet -,
maar heeft er al gauw wel schik in en ‘doet
mee’, Van Doesburg ‘blijkt de situatie niet
goed te begrijpen en lijkt den voorlezer te
verzoeken heen te gaan.’ Maar als
Grapendaal klaar is en alweer verdwenen,
geeft hij zich gewonnen en zegt, dat
‘Utrecht de eerste plaats is, waar het publiek zelf Dada maakt’. Hij wil ‘nu het werk

Dada
En zo stond Grapendaal nog geen jaar later,
op die 29ste januari 1923, weer in K & W.
Over wanneer en hoe Grapendaal betrokken raakte bij de befaamde Utrechtse dada12

aan het publiek overlaten’ en met zijn twee
collegae ‘toeschouwers’ zijn, en neemt met
zijn vrouw en Schwitters rustig plaats op
hun stoelen op het podium. Er gebeurt
echter niets meer, het ‘huldeblijk’ is immers
gepresenteerd. (Schwitters meende zich
acht jaar later te herinneren, dat Van
Doesburg de humorist in de orkestbak
geduwd heeft, maar geen van de krantenverslagen rept daarvan.) Meteen stormen
studenten vanaf het balkon naar beneden
en maken zich meester van de kapstok en
de rest en slepen dat het balkon op. Iemand
van het viertal, vrijwel zeker Cor Schilp,
loopt naar het podium en maakt Van
Doesburg duidelijk dat ‘het intermezzo van
de meest onschuldige bedoelingen uitging,
maar wat ongelukkig werd uitgevoerd’,
waarna hij het podium opklimt en namens
de optreders de zaal meedeelt ‘dat men
bereid is de séance voort te zetten, als
iedereen weer zijn plaats inneemt.’

Leven na Dada
Hoe verging het Grapendaal na deze voor
hem relatief onbelangrijke, maar ongetwijfeld ongebruikelijke en vast ook onbevredigende schnabbel? Zijn optredens gingen
door, zij het in het eerstvolgende jaar voor
zover bekend alleen een paar in Jutphaas en
Utrecht (opnieuw in K&W), dus naar het
schijnt minder frequent. Raadselachtig is
het dat hij op 30 april 1924 failliet wordt
verklaard en wel expliciet als
‘brugwachter’, terwijl hij toch in overheidsdienst was. Hij kon dus kennelijk als
‘natuurlijk persoon’ zijn rekeningen niet
meer betalen; wat daarvan de achtergrond
is geweest, is onbekend. Gelukkig werd
bijna twee maanden later het faillissement
weer beëindigd. Hij deed in de herfst weer
mee aan een wedstrijd in Rotterdam en
won hier de eerste prijs en de juryprijs voor
‘zang en uitspraak’. En hij trad naast de nu
nog bekende Hens Clinge Doorenbos
(‘Clinge’) op in de cabaretzaal van het
Jaarbeursrestaurant voor de Utrechtse
afdeling van de Algemene Nederlandse
Politiebond, ‘met een ietwat ander genre
[dan Clinge], doch niettemin met een
repertoire dat hoogelijk werd gewaardeerd.’
Wat lichtjes suggereert dit dat Clinge meer
werd gewaardeerd. Interessant is zijn
verschijning in de in 1912 geopende
Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder,
mogelijk aangehoord door de krankzinnige
en feitelijk doodgezwegen broer van Louis
Couperus, want die werd hier al jaren, tot
zijn dood in 1928, verpleegd.17

Vele jaren later schamperde Schilp
- nogal laatdunkend - over de ‘ongelukkige’
uitvoering door Grapendaal: ‘Van de opzet
en bedoeling heeft deze eenvoudige van
geest waarschijnlijk niets begrepen, maar
hij liet zich willig als handlanger gebruiken.’ Ze hadden hem overschat en tegelijk
het effect van hun interruptie op de optreders onderschat. Hoe Grapendaal zelf zijn
optreden ervaren heeft, weten we niet.
Later datzelfde jaar verscheen er in
Schwitters’ tijdschrift Merz een beschouwing van hemzelf over het creëren van een
‘Gesamtkunstwerk’ tijdens een optreden
van hem en interactie met het publiek. In
deze beschouwing, in de vorm van een
dialoog tussen hemzelf en een roerig publiek,
komt ook de eventuele rol van een
‘Variétéhumorist’ aan de orde.16 Je zou zweren
dat hij hierbij aan de Utrechtse uitvoering
en dus aan Grapendaal heeft gedacht…

In en kort na 1925 kon Grapendaal twee
jubilea vieren: in dat jaar zelf herdacht hij
dat hij 25 jaar lang ‘verbonden is geweest
aan de brug over den Vaartschen Rijn’,
zoals een krant dat formuleerde, die meteen
ook zijn werk als humorist nog eens onder
de aandacht bracht, en twee jaar nadien
vierde hij zowel zijn 30-jarig humoristen13

chen werd en dat
niemand aanstoot
kon geven'. Een jaar
later volgde er weer
een tik, nu na een
optreden voor de
Utrechtsche Muzieken Tooneelvereeniging ‘Semper Melior’
in Hotel De l’Europe:
hij ‘kon met zijn lang
niet onaardige liedjes
en vroolijke anecdotes het gewenschte
succes nauwelijks
bereiken.’20 Op de
achtergrond van deze
reacties speelde vermoedelijk mee dat in de
jaren twintig, in navolging van met name
Berlijn, het cabaret als uitgaansgelegenheid
zijn intree in Nederland had gedaan en dat
men uitgekeken raakte op een gaandeweg
ouderwets aandoende vorm van vermaak

Dorpsstraat ca. 1925; inzet: echtpaar Grapendaal
(Archief Historische Kring Nieuwegein)

bestaan als zijn 40-jarig huwelijk.18 Sindsdien lijkt de frequentie van zijn optredens
weer enigszins aan te trekken; we zien hem
tot 1932 dan in Jutphaas en Utrecht (een
paar keer weer K&W) en ook in Vreeswijk,
en verder in Hilversum, Loenen, Zeist en
Bussum.
Uit die periode stamt ook de enige
overgeleverde tekst van Grapendaal
zelf. Met de jaarwisseling 1928-29 zou
de tractortram, die hij dagelijks vanuit
zijn huis aan de overkant over de
Herenstraat had zien rijden, worden
vervangen door een autobus. Uit
treurnis maakte hij het gedicht hiernaast, dat zowaar in twee kranten
verscheen19.
Vanaf ongeveer 1930 lijkt Grapendaals
succes te minderen. Een optreden voor
een muziekvereniging in Kaatsheuvel
in de herfst van dat jaar leverde hem
een, voor zover valt na te gaan, eerste
negatieve recensie op: 'toegegeven, hij
wist er aardig de stemming in te brengen. Mag hij al niet onder de moderne
gerekend worden, toch gaf hij goed
komisch werk waarmede danig gela14

als de humorist. In Utrecht doken algauw
populaire gelegenheden als Cabaret Dancing
‘La Gaîté’, tussen Domplein en Vismarkt
met dagelijks ‘soirée artistique’, en het reeds
genoemde Cabaret ‘Modern’ op. In ‘La
Gaîté’ trad bijvoorbeeld in 1927 de dansgroep ‘The American Beauties’ onder
leiding van Estelle Reed, de latere partner
van schrijver Cola Debrot (o.m. Antilliaanse
diplomaat, arts en schrijver, 1902-1981), op;
in ‘Modern’ kon men nog in de jaren
twintig Pisuisse zien en horen. Heel andere
programma’s dus dan dat van Grapendaal.21
Grapendaal ging begin 1932 met pensioen
bij Rijkswaterstaat. In de krant stond te
lezen: ‘Met pensioen gaan beteekent meestal een wegzakken in de vergetelheid. Met
den heer Grapendaal zal dit niet zoo zijn”,
waarbij zijn 151 medailles en lauwerkransen werden gememoreerd (en ook nog zijn
tientallen schaats- en wielrenmedailles).22
Maar dat was toch wat al te optimistisch.
Als humorist probeerde hij nog een paar
jaar tegen de nieuwe stroom in te roeien en
had nog optredens in Jutphaas en Tilburg.
In mei 1933 vierde hij zijn veertigjarig
jubileum als humorist (kennelijk had hij
zijn start intussen vier jaar vervroegd en in
1893 gedateerd!) en viel hem een serenade
ten deel van de Jutphase verenigingen,
waarvoor hij vaak opgetreden had en die in
een lange stoet trokken langs zijn huis aan
de Wilhelminastraat 17, waar hij inmiddels
was gaan wonen.23 Later dat jaar was hij
nog te bewonderen bij een St. Nicolaasfeest
van een straatvereniging in gebouw De
Tunnel aan de Westerkade te Utrecht.
Vijf jaar later, op 18 mei 1938, vlamde hij,
‘bekend humorist in Waterstaatskringen’,
in Hotel Noord-Brabant nog één keer met
een ‘zeer gewaardeerd optreden’ bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de
personeelsvereniging “Eendracht maakt

Graf van echtpaar Grapendaal

macht” van zijn ex-werkgever.24 Toen werd
het stil.
In 1942 vierde het echtpaar Grapendaal nog
hun 55-jarig huwelijk. ‘Dat zij nog lang
gespaard mogen blijven’, zo wensten hun
kinderen25, maar op 4 november 1944
overleed de humorist-in-ruste op 78-jarige
leeftijd. Hij werd begraven op de zeer oude
algemene begraafplaats aan het Kerkveld in
Jutphaas, waar hij nog altijd ligt met zijn
drie jaar later gestorven vrouw.26

Foto van medailles en lauwerkransjes
(proeffoto’s; archief Jan Willem Grapendaal)
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C. Schilp, ‘Dada in Utrecht’, Maatstaf 46 (1956) 7/8, 537-40, hier 540.
Ter viering van het 90-jarig bestaan van de Vereniging Oud-Utrecht werd op 20 oktober 2013
een zo getrouw mogelijke, door mij gemaakte reconstructie van deze dada-soirée van eveneens
90 jaar geleden uitgevoerd in het Gebouw voor K & W in Utrecht. Een korte versie van onderhavig artikel verscheen in de aanloop naar deze uitvoering in Oud Utrecht 86 (2013) 4, p. 126-132.
Volgens J. Juffermans, Met stille trom. Beeldende kunst en Utrecht sinds 1900. Herz. en uitgebr.
uitg. (Utrecht 1996), 53. In de eerste uitg. (Utrecht 1976), 53, luidde het nog: ‘een derderangs
bruiloftsconferencier uit Jutphaas’, in de derde, geheel herz. en weer uitgebr. uitg., getiteld
Magisch Utrecht. Beeldende kunst in de Domstad in de 20e eeuw (Utrecht 2010), 65: ‘een
bruiloftsmoppentapper uit Jutphaas’. De reden voor die wijzigingen is onbekend, Juffermans
(† 2012) kunnen we het niet meer vragen. Voor de passage over de dada-avond interviewde hij
de ‘Utrechtse kunstenaars’ die er die avond bij waren. Waarmee hij minstens Cor Schilp (die in
zijn herinneringen zelf niet rept over Jutphaas) moet hebben bedoeld, want hij vermeldt in zijn
nawoord bezoeken aan hem, waarbij overigens ‘veel sherry’ werd genuttigd (ed. 1976, 176).
Schilp was in de jaren zeventig de enige overlevende van het viertal. - Overigens traden er in die
tijd nog meer populaire humoristen in Utrecht op, maar zij kwamen niet uit Jutphaas. (J. Pohl,
‘Cabaret La Gaité weerde mannen die pet droegen’ (‘Utrechts vermaak in vroeger dagen’ I),
Utrechts Nieuwsblad [voortaan: UN], 19-2-1966.)
J. Pohl, ‘Cabaret La Gaité…’.
Schilp had het in ‘Dada in Utrecht’ uit 1956, dus bijna een kwarteeuw later, over een ‘stedelijk
“humorist”’, dus uit Utrecht en niet Jutphaas. Maar er lijken diverse details in dit artikel niet te
kloppen, bv.: de interruptie was niet na, maar voor de pauze, niet Van Doesburg, maar
Schwitters was toen bezig met een act.
Veel gegevens zijn ontleend aan de historische krantensite <kranten.kb.nl>, aan het digitale UN
en vele andere digitale periodieken; het is in dit bestek - enkele uitzonderingen daargelaten ondoenlijk om al deze bronnen apart te vermelden. - Met dank aan de Historische Kring
Nieuwegein, met name Piet Daalhuizen en Jan Rijdes. Verder ook Jonna Dommerholt.
Anoniem, ‘Een brugwachter met 150 medailles. Maar niet verdiend met… brugwachten. Hardrijder op de schaats, wielrenner en bovenal humorist’ (t.g.v. pensionering), [onbekende krant],
febr. 1932.
Op 10-7-1896 verscheen de eerste advertentie voor de winkel in het UN, en vanaf die dag zette
de buurman op nr. 12, sigarenhandel A. Ratelband, gedreven door Jac. Zillesen Jr., in zijn
annonces dat hij ‘naast Simplex’ is gevestigd. - Met dank aan Jean Penders (beheerder van
www.documentatie.org), die mij hierop attendeerde.
UN, 19-11-1897. In UN, 16-12-1897, stonden advertenties voor zowel de Simplex-winkel (ook
voor ‘de beste Honden-Verdrijver’!) aan de Lijnmarkt als Grapendaals nieuwe winkel aan de
Zadelstraat. Kennelijk werd de Simplex-zaak door een ander voortgezet en was Grapendaal de
Simplex-vertegenwoordiging kwijtgeraakt.
Rotterdamsch Nieuwsblad, 14-16-1916.
Het Nieuws van den Dag, 8-10-1910.
Zie: J. Klöters, 100 jaar amusement in Nederland (Den Haag 1987), 46-50.
Zie: Klöters, 100 jaar…, 90-92.
Ontleend aan: anoniem, UN, [C. Schilp], Utrechtsch Dagblad, [C. Vos], Utrechtsche Courant, en
anon., Voorwaarts, alle 30-1-1923; C. Schilp, ‘Dada in Utrecht’.
Telefonische informatie van J. Albronda, Harmelen.
K. Schwitters,’[Und so fortan]’, in: id., Manifeste und kritische Prosa (= Das literarische Werk,
Bd. 5) (Köln 1981), 153-166, i.h.b. 161 & 164.
UN 19-2-1926. Zie over Couperus’ broer: N. Bokhove, ‘Couperus' gekke broer in Utrecht’, De
Utrechtse Boekhouder 3 (2013) 1, p. 24v.
UN 2-5-1925 & 27-1-1927.
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19. Utrechtsche Courant en UN, 31-12-1928.
20. Nieuwe Tilburgsche Courant, 21-10-1930; UN, 26-10-1931.
21. ‘La Gaîté’ verhuisde later naar hoek Vredenburg/Drieharingstraat en heette toen ‘Old Dutch’.
‘Modern’ speelt nog een rol in Clare Lennarts roman Huisjes van Kaarten uit 1938. (J. Pohl,
‘Cabaret La Gaité…’)
22. UN, 6-2-1932; anoniem, ‘Een brugwachter met 150 medailles…’.
23. UN, 6-5-1933.
24. ‘Waterstaters jubileeren’, UN, 19-5-1938.
25. UN, 20-1-1942.
26. Graf 2.05.08, zerk-id-nr. 84370.
Bijlage
Optredens in Jutphaas
31-8-1899 Voor Wilhelmina-Bond tijdens Koninginnefeest op de speelplaats van de Openbare
school. (UN, 30-8-1899)
22-2-1900 Tijdens een ‘Transvaaluitvoering’ van de Zuid-Afrikaansche Vereeniging (n.a.v. Boerenoorlog). (UN, 23-2-1900)
4-2-1902 Met Willem Pastoor, tijdens voordrachtavond ten bate van recente weduwe Hoveling en
haar 7 kinderen in Café de Roskam van hr. N. Kool. Grapendaal had ‘het leeuwendeel’ in het succes.
(UN, 29-1 & 6-2-02)
29-8-1905 Tijdens Koninginnefeest, in zaal ‘Oefening baart Kunst’ (UN, 25-8-1905)
18-1-1921 Bij feestvergadering van de Burgerwacht (Het Centrum, 21-1-1921)
8-1-1923 Samen met fanfarecorps ‘Cornelis Galesloot’: ‘een schitterend geslaagde uitvoering’. (Het
Centrum, 10-1-1923)
24-11-1923 Voor het Kruisverbond, in de bovenzaal van de R.K. Jongensschool.
(www.cornelisgalesloot.nl/node/70)
6-1-1924 Voor R.K. Standsorganisatie, in zaal boven R.K. Jongensschool. (Het Centrum, 9-1-1924)
1 & 2-2-1925 Voor muziekvereniging ‘Cornelis Galesloot’, in zaal boven R.K. Jongensschool. (UN, 29
-1-1925)
3-2-1926 Voor zangvereniging ‘Oefening baart kunst’ door een jarige Grapendaal, ‘die het beter vond
voordat hij de lachspieren in beweging bracht eerst een dramatisch nummer te geven, hetwelk door
de stampvolle zaal aandachtig werd aangehoord. Nu zou hij beginnen met gekheid zoo hij het noemde. Deze humorist heeft er slag van om allen aan het lachen te houden. Daar gaf hij in de verschillende nummers door hem gegeven blijk van, voornamelijk bij opkomst als ‘Oude Sientje’ was hij wel
zeer grappig.’ (UN, 5-2-1926)
27-11-1926 Voor muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’ (UN, 30-11-1926)
10-12-1927 Voor muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’ in feestzaal ‘De Tunnel’, samen met ‘z’n
onafscheidelijken van Vessum aan de piano.’ (UN, 13-12-1927)
25-2-1929 Wint, samen met De Bruin en Groeneveld, verkleed als directeur en clowns van circus
Bruggo de derde prijs in de wedstrijd gecostumeerd ringsteken op de schaats ter gelegenheid van de
laatste wedstrijden van de IJsclub op de banen van de Vaartse Rijn. (UN, 26-2-1929)
begin 2-1932 Voor liefdadigheidsavond van het Crisis Comité, in gemeentelijk gymnastieklokaal:
Grapendaal ‘liet zich nogmaals van zijn beste zijde zien.’ (UN, 5-2-1932)
20-8-1932 Bij ontvangst van gasten van de Antwerpsche Sportkring door combinatie van de voetbalclubs Jutphaas, Vreeswijk en Brederodes. (UN, 22-8-1932; www.jsv-nieuwegein.nl/984/602/anno1932-jsv-gaat-internationaal)
Optredens in Vreeswijk
?-11-1929 Voor zangvereniging ‘Zanglust’, in concertzaal hotel Brughuis. (UN, 12-11-1929)
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Vreeswijk ........ de Prinses Beatrixsluis!
door Joop Terpstra
De foto die Peter Stennekes voor de omslag van de Cronyck uitgaven 2014 heeft gemaakt,
geeft een schitterend beeld van de in 2013 jubilerende Prinses Beatrixsluis (75 jaar). In
aansluiting daarop heb ik dit keer voor mijn fotorubriek deze sluis gekozen, die tot de
zeventiger jaren van de twintigste eeuw Europa’s grootste binnenvaartsluis was. Toen werd
die 'titel' overgenomen door de Volkeraksluis [gelegen nabij Willemstad (N.-Br.)].
De Prinses Beatrixsluis is de
afgelopen jaren gerenoveerd. De sluisdeuren
stamden nog uit 1938 en
zijn nu vervangen, net als
de kabels. De komende
jaren gaat Rijkswaterstaat
opnieuw aan het werk bij
het complex, want de
belangrijke scheepvaartverbinding tussen Amsterdam
en Rotterdam loopt vast,
Foto: collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code ANS 1011 aldus de dienst. Dat komt
vooral doordat de passerende schepen steeds groter zijn geworden. Daarom legt Rijkswaterstaat tussen 2016 en 2020
een derde schutkolk aan. Bovendien wordt het Lekkanaal verbreed. Er komen extra
ligplaatsen bij de sluis en de waterkering wordt verzwaard.
Op woensdag 23 maart 1938 is de Prinses Beatrixsluis zonder veel plichtplegingen in
gebruik genomen. De tijd leende zich niet voor veel feestelijkheden: Er was oorlogsdreiging
en als gevolg van de nieuwe scheepvaartverbindingen via het Amsterdam-Rijnkanaal en
het Lekkanaal, leek Vreeswijk economisch een zeer donkere toekomst tegemoet te gaan.
De foto hierboven geeft een
beeld van deze gebeurtenis in
maart 1938.
Rechts: de Prinses Beatrixsluis
in 1940. In de sluis enkele
kolenschepen. De drukte is
niet te vergelijken met de
situatie van nu! Het lijkt
symbolisch: Donkere wolken
pakken zich samen boven de
sluis. Enkele maanden later
zou de Tweede Wereldoorlog
Foto: collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code ANS1028
uitbreken.
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Een stukje geschiedenis: Vreeswijks’ Oude Sluis vormde tot 1892 de toegang tot de Lek
voor het scheepvaartverkeer vanuit Amsterdam en Utrecht. In 1824 werd deze sluis
grondig gerestaureerd, hoewel toen al duidelijk was dat een nieuwe scheepvaartverbinding
hoognodig was.
De nieuwe scheepvaartverbinding via het Merwedekanaal en de Vreeswijkse
Koninginnensluis, werd op 4 augustus 1892 officieel geopend door de toen 11-jarige
Koningin Wilhelmina en Koningin-regentes Emma. Al na enkele jaren bleek ook deze
nieuwe verbinding onvoldoende capaciteit te bezitten en op 27 maart 1931 werd een wet
van kracht waarin werd bepaald dat er een nieuwe scheepvaartverbinding zou komen: in
casu via het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal.
Het is eind februari
1963 als aan een van
de strengste winters na
de Tweede Wereldoorlog een einde lijkt te
komen. Een tanker
verlaat de Prinses
Beatrixsluis en baant
zich een vaarweg
tussen de ijsschotsen.
Van nabij wordt het
'huzarenstukje'
gadegeslagen door
(uitgevroren??)
Foto: collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code DV0235
bouwvakarbeiders.
In 1968 werd door H.C. van Dijk onderstaande ansichtkaart van de Prinses Beatrixsluis
uitgegeven. Het motorschip 'Amsterdam' verlaat de westelijke schutkolk op weg naar de
Lek. Bij de ansicht wordt vermeld dat de afmetingen van de schutkolk zijn: Nuttige lengte
225 meter bij een
breedte van 18 meter
en een diepgang van
2,9 meter. Dat laatste
is later verhoogd tot
3,3 meter. Ter
vergelijking de
afmetingen van een
kolk van de
Volkeraksluis: Lengte
308,9 meter, breedte
24 meter en diepte
4,75 meter.
Foto: collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code ANS1079
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Kunst: emotie of gevoel
door Ton Wollenberg
In het verleden zijn er vele discussies gevoerd met als onderwerp: de definitie van kunst.
Ook tijdens mijn opleiding is het vele malen ter sprake gekomen. De meest gehoorde
definitie: "kunst is iets wat de toeschouwer in beroering brengt, het maakt emoties los, of
zet de kijker aan het denken" ... Maar is dat werkelijk de juiste definitie? In deze column
zal ik trachten er een andere waarde aan te hechten.
mentale vermogens voor gezellige communicatie bevordert.' Ook andere invloedrijke
filosofen zoals Arthur Schopenhauer en
Friedrich Nietzsche hebben zich beziggehouden met kunstbeschouwing.
De sleutel tot een andere definitie - mijns
inziens een betere - werd me gegeven door
iemand uit onze eigen Kring.
Hij vertelde me dat hij als fervent liefhebber van pianomuziek, regelmatig de toetsen
beroert. Op het moment van dit schrijven is
hij bezig een stuk van de componist Béla
Bartók in te studeren. Zo vertelde hij me
vol overgave: muziek is door de componist
omschreven binnen een partituur, door ons
gevoel geïnterpreteerd en
als zodanig weergegeven.
Het dient te worden uitgevoerd, zonder al te diepgaand denkwerk, puur
vanuit onze intuïtie.
Ligt daar niet de sleutel tot
wat kunst is? De eigen
interpretatie van de
werkelijkheid? Kunst is niet
het kopiëren van "het
origineel", maar meer zoals
wij het op dat moment
ervaren, puur vanuit ons
gevoel en als zodanig
gecomponeerd. Maar dat is
mijn mening...

In vele huishoudens wordt nog steeds de
afbeelding van het huilende zigeunerjongetje als een kunstobject gezien. Bruno
Amadio, - de geestelijk vader van deze
werken -, was een Italiaans schilder die in
het verleden een 65 tal olieverfafbeeldingen
gemaakt heeft met veelal een huilend kind
als onderwerp. Waarom noem ik deze
schilder: omdat zijn werk nauw aansluit bij
de heersende definitie van kunst. Kunst
maakt emoties los... het zet de toeschouwer
tot denken... Ik hoop dat u als lezer er zich
niet door aangesproken voelt.
Maar wat is kunst dan wel? Over dit onderwerp zijn er in het verleden vele omschrijvingen aan gewijd. Zelfs de
Griekse filosoof Plato heeft
er zich over uitgelaten. In
de "Staat", een van zijn
bekendste en meest invloedrijke dialogen, typeert
hij het kunstwerk als
mimetisch: 'slechts' een
nabootsing van de werkelijkheid (en dus inferieur).
De 18e-eeuwse verlichtingsfilosoof Immanuel Kant
definieert in zijn "Kritik der
Urteilskraft" (1790) een
kunstwerk als 'een soort
voorstelling die een doel op
zich is, maar niettemin de

De afbeelding die de columnist heeft gekozen, toont de titelpagina van een geschrift van Alexander Gottlieb
Baumgarten, die een eerste uitvoerige leidraad heeft geschreven tot wat kunst in al haar facetten is (Red.).
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Vreeswijk, een beeld van een schippersdorp rond 1935
door Loes Slooten-Glimmerveen
Inleiding
In juli 2013 hield ik een interview met Arie van Heiningen. Arie is in 1927 in Vreeswijk
geboren. Hij vertelt heel levendig en duidelijk en weet nog exact namen van mensen,
boerderijen en plaatsen te noemen.
Van 1958 tot 1971 was hij lid van de gemeenteraad Vreeswijk, vanaf 1962 wethouder. In
1971 ging Vreeswijk op in Nieuwegein en was hij hier tot 1974 wethouder, voor de KVPfractie. In dit eerste artikel schets ik een beeld van Vreeswijk rond 1935, in de tijd dat Arie
naar de lagere school ging in het oude dorp Vreeswijk. In een vervolgartikel zal ik ingaan
op ontwikkeling in Vreeswijk na de Tweede Wereldoorlog en de werkzaamheden van
Van Heiningen hierbij.
adres "Lekdijk 2, IJsselstein". En dan was er
nog de grote boerderij van Jas Wink met als
adres "Geindijk 2, Jutphaas" (huidige kaasboerderij "Het Klaphek"). De drie huizen
staan er nog steeds. De IJsselsteinse boerderij is een loonwerkbedrijf geworden. De
Jutphase boerderij van Wink is nu veel
kleiner. Een stuk van de bijbehorende
landerijen is opgeofferd aan de A-2 en een
deel aan de zuiveringsinstallatie. Bovendien
huurde Wink nog land van het landgoed
"Oudegein" dat later is opgekocht door de
gemeente Nieuwegein. In het kader van een
grondruil behoort de buurt "Het Klaphek"
sedert 1989 geheel bij de gemeente IJsselstein.
Arie’s geboortehuis is er nog (zie foto
hiernaast) maar het was vroeger
anders. Het ligt in een bocht van de
dijk en die bocht was vroeger scherper.
Het huis leunde in die tijd tegen de
dijk aan, nu staat het wat meer "in de
vrijheid" doordat de bocht flauwer is
gemaakt. "Als we naar het dorp liepen,
gingen we via de dijk, langs de Lek.
Rechts waren de uiterwaarden met op
de achtergrond de Lek met zijn vele
zeil- en stoomschepen. Links van de
dijk was uitsluitend agrarisch gebied
en heette de Zandveldse polder. De
Zandveldse polder lag tussen de

Het interview
Vreeswijk was een dorp dat globaal begrensd werd door de Lek in het zuiden, de
Zandveldse polder in het westen, polder de
Wiers in het oosten en de Schalkwijkse
Wetering in het noorden bij de Bongenaer.
Arie van Heiningen werd geboren in het
laatste huis van Vreeswijk aan de LekdijkWest, in het buurtje "Het Klaphek", zoals
het nog altijd heet. Op dat punt komen de
Geindijk en de Lekdijk bij elkaar en het was
een "drielandenpunt". Zijn ouderlijk huis
was een arbeiderswoning met het adres
"Lekdijk 41, Vreeswijk". Naast hun huis
stond de boerderij van "Straver" met als

Dhr. Van Heiningen bij zijn geboortehuis aan de
Lekdijk-West. Foto: Loes Slooten-Glimmerveen.
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Geindijk, de Wiersdijk (die vroeger doorliep over het huidige Helmkruid) en de
Lekdijk. Daar liggen nu de wijken Zandveld,
Hoog Zandveld en de Lekboulevard. De
A-2 was er niet en de Viaanse brug ook nog
niet. Het was een grinddijk met in het
midden een klinkerpaadje voor de paarden.
De dijk liep eindeloos door naar Lopik; het
was een heel rustige weg."

Koninginnensluis, voordat ze op school
waren. Het was rustig want er waren nog
bijna geen auto’s en geen A-2 en A-27. Arie
vertelde me dat voor de tweede wereldoorlog
alleen de huisarts, de molenaar en de
kruidenier een auto hadden in Vreeswijk.
Elk zuchtje wind, spatje regen en straaltje
zon waren voelbaar op de dijk. Het eerste
huis waar ze langs kwamen was het huis
van "Ouwe Gijsie Baars", die samen met
Ik probeer me de woonomgeving en het
haar zoon Ko in een oude boerenwoning
tijdsbeeld tussen 1930 en 1940 voor te
woonde. Dit was ongeveer op de plaats van
stellen, de tijd dat Arie van Heiningen naar
de huidige Vloedmonde. Voorbij het huis
de lagere school ging in Vreeswijk. Hij was
van Ouwe Gijsie was de grote boerderij
het derde van negen kinderen, waarbij het
"Loenenstein" van de familie de Wit. Het
verschil tussen de oudste en jongste elf jaar
stuk land langs de dijk, dat bij deze laatste
was. "Wij gingen lopend naar de Lagere
boerderij hoorde heette "het Vagevuur"; de
Katholieke school van de Heilige Barbara
huidige Kolkenmonde valt binnen dit land.
aan de Julianaweg. De eerste twee gingen
Daarna volgde het kleine witte boerderijtje
gelijktijdig naar school. Dat groeide tot zes
van Willem en Kaatje van Straaten. Op de
en bij de zevende waren de eerste twee
plaats van het Sport- en Vergadercentrum
weer van school. In de latere jaren was er
't Veerhuis stond een grote boerderij van de
één oude fiets en soms lukte het daar met
familie Veen. Ongeveer ter plekke van het
zes kinderen op te klimmen. Er waren aan
huidige Woonzorgcentrum Vreeswijk langs
Het Klaphek geen andere schoolkinderen."
de Lekboulevard stonden de veerhuizen; dit
De kinderen van de familie Van Heiningen
was tegenover de schipbrug naar Vianen.
moesten een paar kilometer lopen over de
Deze brug was samengesteld uit schepen.
dijk en het laatste stukje langs de
Om scheepvaart op de rivier door te laten
werden er één of meerdere schepen tussenuit
gevaren. De naam
"veerhuizen" stamt nog
uit de tijd voordat de
schipbrug er was. Toen
was Vianen via een veer
verbonden met Vreeswijk.
De schipbrug heeft
dienst gedaan van 1
april 1840 tot 26 mei
1936. Op deze laatste
dag wordt de vaste
boogbrug over de Lek,
de zogenaamde
Boerderij Loenenstein. Foto: collectie Historische Kring Nieuwegein;
"Viaanse Brug" in
inv. code DV0736
gebruik genomen.
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Luchtfoto van de Schipbrug in 1935. Op de achtergrond de steenfabriek, de Koninginnensluis, het
dorp Vreeswijk en de St. Barbarakerk. Overgenomen uit: Nieuwegein, zoals 't was, door Jan Schut.

menten gebouwd met een fraai uitzicht
over de Lek. Deze wijk krijgt de naam
Lekboulevard."

Als de kinderen Van Heiningen de boerderijen links van de dijk voorbij zijn, bevindt
zich rechts van de dijk de N.V. Stoomsteenfabriek "De Lek". Daar staan nu appartementen. Arie van Heiningen woont met
zijn vrouw in één van deze appartementen,
dus op de plek waar vroeger de steenfabriek
stond. Deze fabriek lag tussen de schipbrug
en de voorhaven van de Koninginnensluis.
Arie vertelt dat de steenfabriek een specifiek
Viaans bedrijf was, eigendom van de familie
Hartman uit Vianen. Deze familie heeft wat
arbeiderswoningen laten bouwen aan de
Wiersdijk, een rijtje van 10 woningen, de
zogenaamde huisjes van Hartman (deze
huisjes liggen nu aan het Helmkruid). In de
steenfabriek werkte geen enkele Vreeswijker,
aldus Arie.
"De steenfabriek wordt in 1971 door de
gemeente Nieuwegein aangekocht. De
productie wordt op 31 december van
datzelfde jaar beëindigd. Het fabriekscomplex wordt in 1974 gesloopt. Enige jaren
later worden op dit terrein luxe apparte-

Naast de steenfabriek was vroeger de
"vluchthaven" voor de schipbrug. Arie: "Als
het vroor werden de schepen van de schipbrug hierin gelegd, anders gingen deze
kapot. In de zomer was dit het zwembad
van Vreeswijk. Hier hebben heel wat
Vreeswijkse kinderen destijds leren zwemmen. Dit is op de plek waar nu de Jachthaven “Z.V. de Lek” ligt."
De doorgaande weg ging via de schipbrug
vanaf Vianen over de Lek en kwam uit op
de Lekdijk en ging dan naar beneden naar
de Handelskade en vandaar via de Jutphaseen Vreeswijksestraatweg, via de Doorslagbrug en door Jutphaas naar Utrecht. Dit was
zo tot 1938, toen werd een gedeelte van de
A-2 geopend: de aansluiting van de nieuwe
Viaanse brug naar Utrecht. Vanaf dat
moment werd de weg door Vreeswijk en
Jutphaas steeds minder belangrijk voor het
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doorgaande verkeer.
Op de luchtfoto is de schipbrug zichtbaar
met de N.V. Stoomsteenfabriek "De Lek".
Even verderop is de Koninginnensluis te
zien met de weg naar de dorpskern van
Vreeswijk. Iets verder langs het Merwedekanaal ligt de Wilhelmina- of benedenbrug
met daarachter de Handelskade en de
"straatwegen". De omgeving van Vreeswijk
is landelijk met alleen nog links van de
Handelskade wat bebouwing rondom de
Zuiderstraat, Noorderstraat en Wiersdijk.
In de huidige tijd is in deze straten zichtbaar
dat hier sprake is van oudere bebouwing.

Dorpsstraat. De kinderen moesten goed
uitkijken welke van de twee bruggen
geopend zou worden, want als ze de verkeerde namen en voor de geopende brug
moesten wachten, kwamen ze te laat op
school. Bij een niet-geopende bovenbrug
staken ze hier het Merwedekanaal over en
liepen rechts van de Koninginnensluis langs
de Sluisweg naar school. Als de bovenbrug
wel open was, liepen de kinderen rechtdoor, links van het Merwedekanaal en de
Koninginnensluis. Vervolgens gingen ze
rechts de benedenbrug over, dan de
Koninginnenlaan in en vervolgens links
naar hun school aan de Julianaweg.

We vervolgen de weg die de kinderen Van
Heiningen rond 1935 aflegden naar hun
school in Vreeswijk.
Vanaf de steenfabriek ging de weg in een
bocht naar links (zoals de huidige weg
"Lekboulevard" ook gaat) en in de bocht
links onderaan de dijk stond de boerderij
van Bontje. Deze boerderij staat er nu nog
in verbouwde vorm. Verder waren daar de
drie huizen, bekend onder de naam "De
Gouden Bol". En dan was er de
"Balkenloods" van Rijkswaterstaat waarin
de schotbalken werden bewaard die bij
hoogwater moesten worden geplaatst om de
sluisdeuren te beschermen.
Vervolgens ging de weg een klein stukje
naar rechts naar de voorhaven van de
Koninginnensluis toe. Op dit punt was een
brug over het water met aansluitend de weg
naar Vreeswijk, op dezelfde plek als waar
nu de Emma- of bovenbrug ligt. De weg
aan de linkerkant van het water gaat verder
en komt langs de Wilhelmina- of benedenbrug en gaat over in de Handelskade.
Zoals bijna iedere dag, lagen er ook vandaag
veel schepen te wachten voor de Koninginnensluis. Verschillende schippers gingen van
boord om boodschappen te doen aan de
wal. Ze deden deze in de winkels aan de
Handelskade, de Koninginnenlaan en in de

Als leden van de familie Van Heiningen
naar de Dorpsstraat gingen om bijvoorbeeld
boodschappen te doen, staken ze de bovenbrug over naar de Molenstraat.
Voordat ze in de Molenstraat kwamen liep
er een weg naar links, naar beneden, "De
Hol", nabij de plek waar nu de Irenestraat
ligt. Hier was een boerderij van de familie
Huiden. Verder was er ’t Zand, een onverhard weggetje dat dood liep tegen de dijk.
Hier stond een grote militaire loods en het
snoepwinkeltje van Niesie Visée.
Aan het begin van de Molenstraat kwamen
ze bij de korenmolen met de naam "Oog in
’t Zeil".
"Omstreeks 1900 koopt Jacobus Antonius
van Eck deze molen voor f 6800,-. Vanaf
1904 zorgt een stoommachine voor de
aandrijving van de molen. Kort daarna
worden de wieken verwijderd. In 1924
verkoopt Van Eck de molen met toebehoren aan Teunis Brummelkamp voor
f 13.500,-. In hetzelfde jaar verkoopt
Brummelkamp de molen aan Gerrit van
Eck, zoon van de eerdere eigenaar. Vanaf
1940 is Anton Goes de eigenaar. Hij laat in
1942 de bovenbouw slopen. Begin jaren
zeventig wordt de stenen onderbouw
gesloopt."
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kiepen. Veel huizen
hadden in die tijd
geen eigen toilet.
Hannes had, met zijn
paard en wagen, een
dienstverlenende,
opruimende taak.
Aan het einde van de
Molenstraat sloegen
ze linksaf de Dorpsstraat in. Er voeren
veel kleinere schepen
door de Oude Sluis; er
werden bijvoorbeeld
De Molenstraat in 1929. Links de molen, op de achtergrond de Dorpskerk.
kolen gelost bij kolenFoto: collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code ANS1333
boer Van Leusden.
Soms vroeg Arie aan molenaar Van Eck
Bij smid Suikers lagen schepen ter reparatie.
wanneer ze met hem mee konden rijden in
In de Dorpsstraat waren toen veel winkelde auto langs de boeren in de buurt.
tjes, zo vertelt de vrouw van Arie. Haar
Molenaar Van Eck wachtte zo'n dag dan op
vader had een sigarenwinkel aan de Oude
de kinderen die zo snel mogelijk uit school
Sluis. Zij vond Vreeswijk een gezellig dorp,
naar hem toe moesten komen. Arie vond
"waarin ieder elkaar kende. De mensen van
het geweldig leuk om met de auto van
de Handelskade kenden ze niet, dat was te
molenaar Van Eck mee te rijden. In een
ver weg".
auto te kunnen zitten alleen al was geweldig. De molenaar ging bij boeren in de
De uitgang uit het dorp Vreeswijk naar het
omgeving bestellingen opnemen voor
noorden was de Wierselaan. Een andere
graan, veevoer en kunstmest.
uitgang, die naar het oosten, was de Kerkweg.
In het dorp Vreeswijk waren in die tijd drie
Dit was ten oosten van de Vaartse Rijn. De
boerderijen, waarvan één in "De Hol", die
Wierselaan liep en loopt vanaf de Oude
van de eerdergenoemde familie "Huiden".
Sluis langs het fort Vreeswijk naar Huis de
De tweede boerderij was van "Menten" en
Wiers.
stond achterin de Waagstraat, een zijstraatje
Waar de Wierselaan naar links buigt en
van de Dorpsstraat. Aan de Lekdijk-Oost,
rechtdoor het fort Vreeswijk ligt, is rechts
hoek Frederiksoord, stond de derde boerdede Protestantse begraafplaats.
rij van "Bruines". Alle boeren huurden land
In de jaren ’30 van de 20e eeuw was de
buiten het dorp Vreeswijk, bijvoorbeeld de
Wierselaan een landelijke weg. De huizen
uiterwaarden van de Lek of land van
die nu ten oosten van de Wierselaan liggen,
Oudegein.
waren er nog niet. Die zijn in de jaren ’50
In het dorp was vuilnisboer Hannes van
gebouwd. Ten westen van de Wierselaan
Hesteren werkzaam. Hij deed ‘s morgens de
lagen twee scheepswerven aan de Vaartse
gaslantaarns uit en aan het einde van de
Rijn, die van "Van Zutphen" en van
dag, als het donker werd, deed hij ze aan.
"Buitenweg" (de huidige Museumwerf).
Verder had hij als taak om de emmers van
Tussen deze twee scheepswerven in was het
de openbare toiletten in de sluiskolk te
zand- en grindbedrijf "Van Loon". Hier
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stonden nog geen woningen tussen het
kanaal en de Wierselaan, zoals dat nu wel
het geval is.
Arie herinnert zich dat Huis de Wiers al
niet meer als kasteel bewoond was toen hij
kind was. Het stond leeg en was vervallen.
"Dit huis is omstreeks 1654 gebouwd. Het
huis verwisselt vele malen van eigenaar. In
1899 wordt De Wiers aangekocht door N.V.
De Keulsche Vaart. In 1947 wordt de
bovenbouw gesloopt en op de fundering
een fabriekshal gebouwd."

iets met deze kerk te maken heeft, want het
is er niet direct in de buurt, maar wellicht
liep de weg oorspronkelijk vanaf die
Roomse kerk naar het noorden. Na Luther
is deze Roomse kerk overgenomen door de
Protestanten. De Roomsen moesten hun
toevlucht nemen in schuilkerken. Dat vond
Philips II van Spanje niet goed want dat
was een Roomse koning. Deze kerk is
verwoest en nooit meer opgebouwd. Toen
hebben de Protestanten een kerk gebouwd
in de Molenstraat, die er nog staat."

Arie weet nog heel goed dat de N.V. De
Keulsche Vaart het huis als kolenopslagplaats gebruikte en dat er een insteekhaventje gemaakt was waardoor de boten
bij de opslagplaats konden bunkeren.
De Wierselaan eindigde bij Huis de Wiers.
Daarachter lagen nog twee boerderijen. Een
grote boerderij van "Van de Water" en een
kleine boerderij van "Van de Berg". Het
bijbehorende land liep tot de Bongenaer en
de Schalkwijkse Wetering. Eind jaren ’50
zijn deze boerderijen en het land aangekocht voor industriële doeleinden; de
boerderijen zijn toen afgebroken.
De zijweg van de Wierselaan naar het
oosten was de Kerkweg, indertijd meer ten
noorden gelegen van de huidige Nieuwe
Kerkweg. Het Lekkanaal, de Beatrixsluizen
en de A-27 waren er nog niet, het was
allemaal platteland. Via de Kerkweg en het
"Vrijerspaadje" kwam men destijds aan de
Tiendkade en de Schalkwijkse Wetering
waar ook nog wat mensen woonden. De
huidige Nieuwe Kerkweg loopt vanaf de
Industrieweg in Nieuw Vreeswijk naar de
Beatrixsluizen. Het laatste stuk kan men
alleen lopend of fietsend gebruiken.

De Lekdijk-Oost liep rond 1935 vanaf het
fort Vreeswijk nog rechtdoor langs de Lek
naar Tull en ’t Waal want het Lekkanaal
was er nog niet. Voorbij het fort stonden
een paar kleine boerderijtjes, die van
"Schoonderwoerd” en van “Van Houten".
Voorbij de plaats waar nu de voorhaven van
de Beatrixsluizen is, was de boerderij van
"Van Kouwen" en daarna, iets van de dijk
af, boerderij " ’t Haagje" van Steven Goes.
De zoon die nu op " ’t Haagje" woont heeft
veel schapen. Weer wat verder aan de dijk
stond het huis van Henk Goes en zijn
zuster. Dat huis is afgebroken voor de
aanleg van de A-27. En verderop onder de
A-27 door, voorbij het huidige Eikenpad, is
boerderij "Noorlander". Dit is een mooie
oude boerderij. Arie vertelt dat het oorspronkelijke Eikenlaantje een stukje verder
liep dan het huidige Eikenpad. Dit was
vroeger de weg vanaf de Lekdijk-Oost naar
Tull en ’t Waal. In het landschap is deze
vroegere laan nog te herkennen door twee
rijen eikenbomen.
Ik vraag Arie van Heiningen wat het beroep van zijn vader was.
"Oorspronkelijk was hij boerenknecht op
de naburige Jutphase boerderij. Hij kreeg op
een gegeven moment ruzie met zijn baas.
Toen is hij grondwerker geworden en heeft
aan het Amsterdam-Rijnkanaal gegraven

Arie: "Bij het fort van Vreeswijk heeft de
oorspronkelijke Roomse kerk uit de 16e
eeuw gestaan. De begraafplaats is er nog
steeds. Onduidelijk is of de naam Kerkweg
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Cornewalstraat en de
Wiersdijk.
Ter hoogte van de huidige
Henri Dunantlaan was de
Handelskade nog aaneengesloten. Ten behoeve van
de aanleg van deze weg
zijn huizen afgebroken.
Langs de huidige
Wiersdijk staat nog een
boerderij die vroeger van
Gert Zuurhout was. Ook
deze boer pachtte een deel
van de grond van het
De Vreeswijkse tol. Foto: collectie Historische Kring Nieuwegein;
landgoed Oudegein. Op
inv. code DV0160
het oorspronkelijke erf
met een schop. Hij was vanaf het begin
naast deze boerderij, die omgebouwd is tot
betrokken bij het graven van dit kanaal.
woonhuis, staat nu de kerk "de Voorhof".
Vanaf 1934 is begonnen met het
Voordat de ‘s-Gravenhoutseweg werd
Amsterdam-Rijnkanaal en Lekkanaal
aangelegd, liep de Wiersdijk door in het
helemaal uit te zetten. Mijn vader hoorde
huidige Noorderpad en Helmkruid. Deze
bij de uitzetploeg; hij werkte met een
weg ging weer over in de Geindijk, de weg
landmeter en stokken. Er werden paaltjes in langs de Kromme IJssel naar de oude
Geinbrug. Van hieraf naar rechts, liep de
de grond geslagen waar het kanaal precies
moest komen, welke grond onteigend
toegangsweg naar de boerderij op het
moest worden, etc.. Mijn vader was degene
landgoed Oudegein die "De Wit over het
die de stokken vast moest houden. Dat
water" werd genoemd. Dit is nu de huidige
kinderboerderij "IJsselstee", waarin ook
begon in Vreeswijk en eindigde in
Amsterdam via Abcoude. Daar ging hij ’s
Museum Warsenhoeck is gevestigd. Al het
morgens op de fiets naar toe en kwam ’s
land, omringd door de Doorslag, de
avonds op de fiets weer terug. Toen ze
Geindijk, de Wiersdijk en de Jutphaseeenmaal in Abcoude waren was het drie
straatweg, behoorde bij het landgoed
uur fietsen heen en drie uur fietsen terug.
Oudegein.
Toen het uitzetten gereed was, was hij
grondwerker bij de sluiskolken."
Hier eindigt mijn eerste artikel over
Ten westen van het Merwedekanaal was de
Vreeswijk, opgebouwd rondom
uitgang naar het noorden de Jutphaseherinneringen en kennis van Vreeswijker
straatweg. Waar de huidige Gravin Adalaan
Arie van Heiningen.
uitkomt op de Jutphasestraatweg is tot 1947
Als ik op onderzoek uitga in Nieuwegein
een tol geweest.
ben ik toch steeds weer verrast dat tussen
Ten westen van de Handelskade had je voor
alle nieuwbouw en nieuwe wegen, nog veel
de Tweede Wereldoorlog al wat zijstraatjes,
oude wegen, boerderijen en huizen te
zoals de Zuiderstraat, Noorderstraat,
vinden zijn die aan vroeger doen herinneren.
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Voor u gelezen in ………….
Dagblad Het Centrum - Utrecht, Editie van 22 April 1912
AMSTERDAM, 22 April.

Staking sleepboot-personeel.
Zaterdagmorgen brak te Vreeswijk een staking uit op de Rijnsleepboten der firma Rutters
alhier. Alle vier de booten lagen te Vreeswijk stil. De oorzaak van deze staking is het
ontslag gegeven aan een 5-tal werklieden. De eisch is nu de werklieden op hun plaats
terug te nemen, het bepalen van een aankomstdag of te Vreeswijk of te Amsterdam en
één gulden loonsverhoging voor de machinisten.
Nader meldt men ons dat de staking is opgeheven.
Zaterdagavond had de voorzitter van den Bond van Machinisten en Stokers, de heer
Kerkhoff, met een tweetal stakende machinisten van de firma Rutters, een conferentie
met den directeur dezer firma, den heer Sickens.
Dit onderhoud duurde ruim een uur en had tot resultaat dat de ontslagenen onmiddellijk
weder op hunne plaatsen terugkomen, behoudens één, die pas over een week terugkomt.
De machinisten krijgen een gulden loonsverhooging per week, terwijl de firma zes weken
een proef zal nemen met het bepalen van een dag van aankomst op een bepaald eindpunt,
Vreeswijk of Amsterdam. Mocht deze proef niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan
zal nader overleg met den voorzitter worden gepleegd.
Naschrift:
De redactie is op zoek gegaan naar nadere gegevens over de firma Rutters en heeft op de
website www.abelforte.nl het volgende gevonden:
De Firma Rutters verzorgde sleepdiensten op het Noordzeekanaal en op de grote rivieren
sinds 1875. Ook in de Amsterdamse haven hadden zij een aantal Amsterdammertjes
(sleepboottype) voor het havenwerk, maar ook om drinkwater te leveren aan zeeschepen
en om bemanningen over te zetten. Het bedrijf bestaat nog steeds, maar de naam is R.D.R.
(voorheen drinkwaterdienst Rutters) en heeft zich meer gericht op drinkwaterdienst en
waterbouw.

Even uw aandacht………..
IBAN-nummer: Vanaf 1 februari 2014 wordt in alle EU-landen dezelfde systematiek
voor het bankrekeningnummer gebruikt.
De rekeningnummers van de Historische Kring Nieuwegein worden dan als volgt:
- NL52 INGB 0004 4198 59
- NL93 RABO 0331 0916 82
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Even uw aandacht………..
'Mode en kleding'
Vanaf 11 mei tot en met 24 augustus a.s. is het een 'kakelbont' gebeuren in het museum,
met ondermeer ouderwetse en moderne kledij, zoals: mutsen, hoeden, patronen etc.
'Anders dan Anderen'
Remco de Graaf en zijn vrouw exposeren van 11 mei tot en met 24 augustus a.s. op de
Hooizolder. Te zien zijn gomdrukken, fotografie en keramiek.
'Een wandeling door Jutphaas'
Deze leuke foto-expositie op de Hildes is gemaakt aan de hand van het wandelboekje
over Jutphaas. De wandeling begint op het Kerkveld en na een fikse omzwerving eindigt
ze daar weer. Deze expositie is nog te zien tot en met 24 augustus 2014.
Bezoek aan Huis Doorn op zaterdagmiddag 17 mei a.s.
Een uitnodiging voor deelname aan de deelexcursie is bij deze Cronyck gevoegd.
Lentefeest Natuurkwartier en Museum Warsenhoeck op zondag 25 mei a.s.
Het programma wordt later bekend gemaakt. Raadpleeg onze website
www.museumwarsenhoeck.nl.
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Redactioneel:
Een heel belangrijk bericht ziet u op de pagina hiernaast, namelijk dat op 20 februari jl.
door de Rabobank Utrecht e.o. en onze Historische Kring Nieuwegein (HKN) een
Partnershipovereenkomst is getekend.
Vooral van belang is, dat in deze overeenkomst de jeugd centraal staat: 12 - 15 jarigen op
een educatieve manier interesseren voor ons plaatselijk cultuurhistorisch erfgoed.
In de Cronyck van oktober vorig jaar heeft u gelezen over 'Slachtoffers van oorlogsgeweld' (periode 1940 - 1945). Piet Daalhuizen heeft in dat artikel gevraagd om, als u
denkt over nadere of andere informatie betreffende uit Vreeswijk, Jutphaas of Hoograven
(toen nog deel van Jutphaas) afkomstige slachtoffers te beschikken, hem daarover te willen
informeren. Op deze oproep heeft hij inmiddels de nodige reacties ontvangen. Voldoende
reden om in dit nummer een vervolg te publiceren. En…. tips blijven welkom!
Begin mei a.s. is het 74 jaar geleden dat 'scheepsladingen mensen en vee', afkomstig uit
mogelijke oorlogsgebieden, als evacués de rivier Lek afzakken. Aan de hand van het hem
door de zoon van Nico van Zijl ter beschikking gestelde dagboek heeft ons lid Jaap Boersema
over dat gebeuren het artikel 'Mei 1940 - Beschietingen op de Lek' gecompileerd.
Heeft u enig idee hoe de verloskundige hulp in Jutphaas en IJsselstein gedurende de periode
1824 - 1939 was geregeld? In het artikel 'Vroede mannen en vrouwen' brengen Loes
Schultz en Marjolijn de Winter u hiervan op de hoogte. Aan een bijdrage over de periode
na 1939 wordt nog door hen gewerkt.
Joop Terpstra heeft in de rubriek '……. zoals het was!' aansluiting gezocht bij het bovengenoemde artikel. Zie het resultaat van zijn zoektocht in ons fotoarchief: afbeeldingen van
gebouwen in Vreeswijk en Jutphaas die een rol hebben gespeeld in de zorg.
In de plaatselijk pers heeft u kunnen lezen dat op 30 januari 1295 stadsrechten zijn verleend
aan de bewoners van 't Gein. Dit jaar dus 719 jaar geleden. Piet Daalhuizen schrijft erover
in zijn bijdrage 'De stad Gein precies 719 jaar oud!'
De Redactie.

Even uw aandacht………..
De volgende exposities kunt u nog tot en met 27 april a.s. bezoeken:
● 'Winters vermaak'
De winter heeft ons ditmaal danig in de steek gelaten, maar…. op de begane grond van
het museum is nog van allerlei te zien wat met 'winter' heeft te maken: oude en nieuwe
schaatsen, velerlei soorten sleetjes, etc. etc.
● 'Gestript'
Op de Hooizolder exposeert Kim Houtzager haar mooie tekeningen/strips. Vooral ook
voor kinderen een heel leuke en leerzame tentoonstelling.
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Partnership Museum Warsenhoeck en Rabobank Utrecht e.o.:
Erfgoededucatie in Nieuwegein
In Museum Warsenhoeck tekenden vertegenwoordigers van Rabobank Utrecht en
Omstreken en de Historische Kring Nieuwegein (HKN) op 20 februari 2014 een
partnershipovereenkomst, met als voornaamste doelstelling de erfgoededucatie in
Nieuwegein. De HKN heeft als doel de historie van Nieuwegein, inclusief het
middeleeuwse stadje Gein en de vroegere dorpen Jutphaas en Vreeswijk te
bestuderen, vast te leggen en uit te dragen.
De jeugd staat voorop in het partnership met Rabobank Utrecht e.o.. Doel is het
cultuurhistorisch erfgoed van Nieuwegein onder de aandacht te brengen van 12 -15
jarigen en daarmee hun cultuurparticipatie te verhogen. Overeengekomen is ook dat
klanten van Rabobank op vertoon van hun Rabopas gratis toegang hebben tot
Museum Warsenhoeck, gelegen in het Natuurkwartier en geopend op woensdag -,
zaterdag- en zondagmiddag. Donderdag kwamen vertegenwoordigers van de
Rabobank Utrecht e.o., mevrouw A. Konings (Manager Communicatie & Coöperatie
bij Rabobank Utrecht e.o.) en de heer J. Hoekstra en van de Historische Kring
Nieuwegein, mevrouw R. Kuipers en de heren H. ten Hove (voorzitter), H. van Baal
(vicevoorzitter) en C. Bisschops (coördinator Educatie) bijeen in Museum
Warsenhoeck om de overeenkomst te bekrachtigen.
Na de ondertekening van de overeenkomst werd nog wat nagepraat en bekeek het
gezelschap de expositie “Winters vermaak.”.
Het bestuur van de Historische Kring Nieuwegein is bijzonder ingenomen met de
hernieuwde overeenkomst met de Rabobank, die een voortzetting is van de al vele
jaren durende ondersteuning door en samenwerking met de Rabobank.

Mevrouw A. Konings (Rabobank) en de heer
H. ten Hove tijdens de ondertekening in
Museum Warsenhoeck
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Vreeswijk ....... zoals het was!
door Joop Terpstra
Gezondheidszorg, met name de verloskunde, is een van de onderwerpen die in deze Cronyck
aan de orde komen. In deze rubriek “……. zoals het was!” wordt daar op ingehaakt met
afbeeldingen van gebouwen die in Jutphaas en Vreeswijk een rol speelden in de zorg.
Foto: collectie
Historische Kring
Nieuwegein;
inv. code AFT1506

In 1873 bouwde de
Vreeswijkse arts
A.H. Teljer aan de
Dorpsstraat dit
statige pand als zijn
woning en praktijkruimte. Een fatale
brand, waarbij een
van zijn kinderen
omkwam, bracht Teljer er toe het pand te verlaten en elders in Vreeswijk een dokterswoning te bouwen. Het pand aan de Dorpsstraat werd in 1884 verbouwd tot post- en
telegraafkantoor voor zowel Jutphaas als Vreeswijk. De foto dateert van rond de eeuwwisseling 19de – 20ste eeuw. Sedert 1960 is hier Visser Elektro gevestigd.

Deze foto van de toenmalige Verlengde
Dorpsstraat in Vreeswijk
is in 1930 gemaakt.
Daarop is centraal het
pand (nu Dorpsstraat 60)
te zien waar in de 17de
eeuw een Franse kostschool was gevestigd. In
1797 werd het door de
R.-k. Kerk aangekocht
om dienst te doen als
pastorie voor de
Vreeswijkse pastoor.
Foto: collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code ANS1061
Nadat in 1910 de nieuwe
Barbarakerk in gebruik was genomen, kreeg het pand diverse andere bestemmingen. In de
“Nieuwegeinse tijd” was het tot eind jaren tachtig in gebruik als kantoor en uitleencentrum
voor hulpgoederen van het Wit-Gele Kruis.
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Jutphaas ……. zoals het was!
Een opvallend
pand is de witte
villa aan de
Jutphase
Herenstraat 49.
Een particulier liet
het pand bouwen
in 1880. Vanaf
1890 kreeg het een
bestemming als
woning en praktijkruimte voor één
van de beide
Jutphase huisartsen. Achtereenvolgens waren er de
Foto: collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code DJ0361
praktijken gevestigd
van dr. H.J. Idenburg Sr., dr. H.J. Idenburg Jr., dr. J. van der Lugt en dr. K. Willemsen.
Dr. Willemsen was de laatste huisarts die in het pand woonde en er zijn praktijk uitoefende; hij was ook apotheekhoudend arts. De huisartsenpraktijk verhuisde in het laatste
decennium van de 20ste eeuw naar de Mondriaanlaan.

Foto: collectie
Historische Kring
Nieuwegein;
inv. code DJ3369

In 1927 werd uit
stenen van een
afgebroken herenhuis in IJsselstein,
het verenigingsgebouw 't Geinlicht
gebouwd op het
Sluisje in Jutphaas.
Voor met name het protestantse volksdeel van het dorp werden daar zeer veel activiteiten
in de verenigingssfeer georganiseerd. En ook deed 't Geinlicht in de vijftiger tot de zeventiger jaren van de vorige eeuw dienst als kruisgebouw voor het Groene Kruis.
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Slachtoffers van oorlogsgeweld
vervolg
door Piet Daalhuizen
In Cronyck de Geyn van oktober 2013 is melding gemaakt van de aanleg van een dossier in
het archief van de Historische Kring Nieuwegein over slachtoffers van oorlogsgeweld. In
het artikel is de lezers ook gevraagd met mij contact op te nemen indien men meent over
aanvullende informatie te beschikken.
Op die oproep is gereageerd en in vervolg daarop is enig aanvullend onderzoek verricht en
zijn er plannen om vervolgonderzoek te verrichten.
Aan de lijst van slachtoffers van oorlogsgeweld in de voormalige gemeenten Jutphaas en
Vreeswijk hebben we de namen van zeven mensen toegevoegd, die tot nu toe hier ter
plaatse niet werden genoemd. Het gaat om zes inwoners en een gesneuvelde militair van
elders. Hieronder een beknopt overzicht:

Lourens van den Berg.

Rijn bij Keulen-Mariënburg op 2 juni 1940
op een riviermijn liep. Het is onbekend
waar hij is begraven.

Geboren op 10 januari 1925 te Vreeswijk.
Uitgezonden als dienstplichtig soldaat voor
een politionele actie in voormalig
Nederlands Indië (1e Regiment Huzaren
van Boreel). Overleden in het hospitaal te
Tjimahi op 19 november 1949, vermoedelijk aan de gevolgen van longontsteking.
Hij ligt begraven op het ereveld Menteng
Pulo te Djakarta (Vak IV-77/7DD).

Gerrit van Essen.
Geboren op 15 juli 1889 in Jutphaas.
In de oorlogsjaren woonde hij in Jutphaas.
Vermoedelijk is Gerrit van Essen als
dwangarbeider op transport gesteld naar
Duitsland. Hij is op 11 januari 1945 overleden in Bochum onder nu nog onbekende
omstandigheden. Hij ligt begraven op het
Nederlands Ereveld in Düsseldorf.

Siem Th. Brechman.
Geboren op 17 april 1920 in Rotterdam en
aldaar woonachtig. Siem was, als dienstplichtig soldaat, een van de begeleiders van
een colonne vluchtelingen uit het oosten
van Nederland die op 13 mei 1940 bij
Vreeswijk werd beschoten door een Duits
vliegtuig. Hij raakte daarbij dodelijk
gewond. Hij werd begraven nabij de
St. Laurentiuskerk in Rotterdam.

Arie de Reuver en Frans J. de Reuver.
De beide broers zijn geboren in Vreeswijk;
Arie op 25 juni 1918 en Frans op 24 oktober
1920. Het is nog altijd niet duidelijk wat de
achtergronden zijn van het feit dat ze begin
1943 door Duitse soldaten in de nacht van
hun bed werden gelicht en direct op transport werden gesteld naar het concentratiekamp Vught. Er zijn berichten dat beide
broers in het verzet zaten. Ze zouden eind
1942 hebben ingebroken in een voedseldepot nabij het Schippersinternaat om eten
te bemachtigen voor onderduikers. Door

Peter Eikelboom.
Geboren op 12 februari 1893 in Utrecht.
Hij woonde met zijn gezin aan de
Noorderstraat in Vreeswijk. Peter was
machinist op de sleepboot Kara, die op de
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ontberingen en ondervoeding overleden ze
in Vught op respectievelijk 11 februari en
27 januari 1943. Ze zijn beiden begraven op
de begraafplaats van het kamp.

Epiloog
De uitkomsten van de oproep van oktober
2013 heeft ons diep getroffen. Daarom wil
de Historische Kring Nieuwegein in samenwerking met Het Vreeswijks Museum,
pogen nader onderzoek te doen en zo
aanvullende historische informatie verzamelen met betrekking tot de hiervoor
genoemde personen.
Tips over mogelijke slachtoffers van oorlogsgeweld blijven welkom!
Stuur een mail naar
museum@museumwarsenhoeck.nl ,
of bel Piet Daalhuizen op 030-6038633.

Martinus Joseph (Ties) Zuurhout.
Geboren 8 maart 1927 te Vreeswijk.
Uitgezonden als dienstplichtig soldaat voor
een politionele actie in voormalig
Nederlands Indië (4e Bataljon Regiment
Stoottroepen). Gesneuveld op 19 februari
1949 nabij Palupu op Sumatra. Hij ligt
begraven op het ereveld Leuwigajah te
Cimahi (Indonesië).

Voetnoten bij het artikel "Vroede mannen en vrouwen" (pag. 45-56)
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Afbeelding uit HKIJ nr. 125 (juni 2009) 18.
Overgenomen met toestemming.
Burgerlijke Stand via http://
www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/
indexen/burgerlijke-stand
In 1865 werden bij de “Wet regelende de uitoefening der Geneeskunst” alle beroepen zoals
geneesheren, chirurgijnen, heelmeesters, vroedmeesters, bij Wet geuniformeerd tot het beroep
van arts. Na 1865 werd medicinae doctor, heel- en
vroedmeester G.J. Teljer dus: “G.J. Teljer, arts”.
Vroedvrouwen (vrouwen!) werden niet opgenomen
in deze uniformering naar een artsenbestand.
Website Historische Kring IJsselstein,
www.hkij.nl, links; genealogisch onderzoek; de
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Mei 1940 - Beschietingen op de Lek
Door Jaap Boersema
Inleiding
Vrijdag 10 mei 1940: een aanhoudende stroom Duitse vliegtuigen gebruikt de rivier als
loods in westelijke richting, voortdurend bestookt door Nederlands afweergeschut. Die dag
en de dagen erna zakken scheepsladingen mensen en vee de rivier af. Op zaterdag 11 mei
zijn er al ongeveer vijftig schepen met ongeveer 20.000 mensen aan boord onderweg naar
het ‘veilige’ Westen.
De evacuatie was volgens plan: bevolking en vee evacueren uit gebieden waar waarschijnlijk zwaar zal worden gevochten of waar als verdedigingsmiddel het land onder water
wordt gezet.
Op 22 april 1940 liggen er in de Wageningse haven zes schepen en de nodige sleepboten.
Op de rivier nog eens ongeveer 25 schepen, voornamelijk kempenaars¹. Minder bekend
zijn de handelingen in het gebied van de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie bij
Honswijk, Houten, Jutphaas en Vreeswijk.
Het zijn teksten uit het opgedoken dagboek van fruitteler Nico van Zijl uit Houten. Nico
en zijn jonge gezin wonen onder de rook van Houten in het koetshuis van kasteel
Heemstede. Op 29 april 1940 was er nog een kleine geboren: Piet. Van Zijls fruitteeltbedrijf
bevond zich in het gebied, bekend als Heemstede.

Kasteel Heemstede en koetshuis zijn vanaf de A-27 of varend over het Amsterdam-Rijnkanaal goed
zichtbaar op de noordelijke oever er van. (foto Jaap Boersema)
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Nico van Zijl uit Houten schrijft….
“Vrijdagmorgen 10 mei. Om ongeveer half
vier werden wij plotseling gewekt door een
oorverdovend lawaai van vliegtuigen en
kanongebulder. Mijn vrouw en ik sprongen
uit ons bed en gingen naar buiten. ‘Het is
oorlog’, riep zij. Boven ons hoofd vond een
luchtgevecht plaats en het afweervuur van
de forten Jutphaas en Honswijk liet zich
niet onbetuigd. Om half zes hoorden we via
de radio dat het Duitse leger ’s nachts om
half drie onze grenzen overschreden had.
Diezelfde avond ontvingen de bewoners
van dit gebied papieren voor een eventuele
evacuatie van de bevolking en van het vee.
Het vee werd overal in de wei direct geblikt,
d.w.z. voorzien van blikken oormerken om
de beesten later te herkennen.
Zaterdagmiddag 11 mei werd de hele buurt
opgeroepen om de dijken in De Knoest
(hier wordt bedoeld het weidegebied in het
huidige gebied ‘Het Klooster’ in Nieuwegein,
red.) door te gaan steken. Dit was geen al te
grote klus omdat alles hiervoor al in gereedheid was gebracht. Bij Wijk bij Duurstede en
Honswijk waren al eerder de inundatiesluizen wijd opengezet en het water baande
zich een weg onze
kant op (in noordwestelijke richting
naar de kommen
van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie ten oosten van
het AmsterdamRijnkanaal, red.).
Door deze stroom
spoelden er vanzelf
hele stukken uit de

dijk, wanneer wij er maar een klein gat in
hadden gemaakt.
Ik kreeg vervolgens opdracht om die nacht
om half drie met paard en wagen bij een
tehuis te klaar te staan om de bewoonsters
te evacueren. Dat liep echter anders af.
Ik keerde terug naar huis om mijn gezin op
te halen. Zij zaten al bij de buurman op de
wagen en ik sloot mij aan bij de stoet, die
over de Plofsluis en Overeindsebrug via
Jutphaas naar Vreeswijk moest. We hadden
inmiddels gehoord dat we naar Monster in
het Westland zouden gaan. Het was ondertussen zondag -1e Pinksterdag- 12 mei en
om half zeven werden we aangehouden en
uitgebreid gecontroleerd door de militairen
van fort Jutphaas. Daaraan kwam al snel
een einde toen Duitse vliegtuigen een
aanval inzetten. We kwamen handen te
kort om de paarden op de smalle weg rond
het fort te houden. Over de Rijnhuizerbrug
en de Doorslagbrug ging het naar Vreeswijk
waar we met schepen verder zouden moeten.
Nog voor de Handelskade moesten we
ijlings dekking zoeken vanwege een lucht-

Hoogstambomen in
het water bij Tull en
’t Waal.
(archief Wim van
den Heuvel, Houten)
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Handelskade Vreeswijk omstreeks WO 2 (archief Jaap Boersema)

Vreeswijk van schipper J. van de Looff.
Omdat mijn vrouw nog maar kort geleden
bevallen was, kreeg zij met nog twee jonge
gezinnen een plaatsje in de roef. Daar zaten
ze dan met negen volwassenen en negen
kleintjes. De kleinsten belandden in het bed
van de schipper en de drie vrouwen hebben
geprobeerd onder de tafel te slapen.

aanval. Afweergeschut, dat achter de
woningen bij De Tol -tegenover scheepswerf Van Zutphen- stond, liet zich niet
onbetuigd. We zochten dekking in en bij
de huizen en een enkeling moest bij de
paarden blijven en daar maar dekking
achter zoeken.
Over afweergeschut in rond het Merwedekanaal vertellen twee rasechte Vreeswijkse
vrouwen nog bijzonderheden:
Mevrouw Corrie de Dreu (96): “Hier achter
de woningen aan de Tol, toentertijd
Utrechtsestraatweg, stond afweergeschut,
dat zich niet onbetuigd liet.”
Maar ook daar tegenover, achter de
scheepswerf van Van Zutphen en de woning van Van Ieperen, de parlevinker, zat
een mitrailleurnest. Mevrouw Bep de Vries
-Van Ieperen (85) herinnert zich dat geratel
nog goed. “Het stond opgesteld op het land
van boer Willem Kop en zijn vrouw Trienie
van Kouwen aan de Oude Kerkweg. Ik zie
de soldaten nog lopen…..”
Toen de kust weer veilig was, klom ieder
weer op één van de wagens en reden we
naar het schip dat ons af moest voeren.
Wij waren ingedeeld op de CORNELIA uit

Eerste aanval al in de sluis
We lagen nog maar net in de Koninginnensluis of er kwamen weer Duitse vliegtuigen
over. Hoe onverantwoord dit ook was… wij
verdrongen ons op de luiken om dit te zien.
Met donderend geraas kwamen ze aanstormen; maar afweervuur deed zijn best. De
bommen belandden ver weg van de sluis.
Toen ze voor de tweede maal een aanval
waagden, zagen we een eind verder een
vliegtuig neerstorten. Later vernamen wij
dat er bommen waren gevallen tussen de
vluchtelingen bij de brug van Vianen. Daar
waren zeven doden gevallen en ook een
paard had het niet overleefd.
De gewonden werden overgebracht naar de
Vreeswijkse Prins Hendrikschool met
internaat. Daar in de kelders waren voor38

m.s. CORNELIA (archief Piet van Zijl, Houten)

uit elkaar spatten en daar doorheen hoorden wij de geweren en mitrailleurs ratelen.
De schipper was al afgestopt toen er een
politieboot langszij kwam om te informeren
waar het naar toe moest. “Naar Monster”,
was het antwoord. “En waar komen jullie
vandaan, was de volgende vraag.” “Van
Utrecht”, luidde het antwoord. “Zie maar
dat je daar zo gauw mogelijk terugkomt”,
was de reactie.
Er werd gekeerd en om op te schieten
besloot men de vijf schepen achter elkaar
vast te maken. Dit bleek een foute beslissing.

zieningen getroffen voor de opvang.
Wat waren we blij dat de sluisdeuren open
gingen en dat wij verder konden varen.
Onderweg de Lek af zagen wij verschillende schepen die door de beschietingen
getroffen waren en geheel uitgebrand.
Vooral bij Schoonhoven was het raak
geweest.
Voorbij Schoonhoven zagen wij de eerste
gevechten op de grond. Een artilleriegevecht over en weer. We zagen de granaten

Op 13 mei 1940 kwam de dienstplichtige
matroos Harm Steenbergen van het Depot
Vaartuigendienst Amsterdam om het
leven. Hij was gedetacheerd aan boord
van het hospitaalschip “Disponibel” van
de Pontonniers. Dat schip was op de Lek
nabij Schoonhoven door de Duitsers in
brand geschoten en gezonken.
Het stoffelijk overschot van Steenbergen
werd op 10 november 1940 bij het lichten
van het vaartuig geborgen en de volgende
dag ter aarde besteld op de Algemene
Begraafplaats te Zwartsluis.

Beschieting beneden Schoonhoven
We voeren nog maar net in deze formatie
of er doken al drie vliegtuigen op ons af.
Kennelijk dachten ze dat het om een troepenverplaatsing vanuit Rotterdam ging. Ik
zat bij de schipper in de stuurhut toen op
nog geen 100 meter voor ons een vliegtuig
zes bommen liet vallen. “Het is met ons
gedaan”, sprak de schipper. Het was een
geluk dat de bommen in een horizontale
richting naar beneden kwamen; ze gierden
vlak over het schip en verdwenen in het
water zonder te ontploffen. Bij de tweede

(Gelezen op Binnenvaartforum;
Jaap Boersema)
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Een van deze
evacuatieschepen:
de klipper
WISSELING
van
W. Aarnoudse
(collectie Harry
de Groot)

aanval werd de veeboot achter ons getroffen. Verschillende dode koeien dreven
weldra in de rivier. Naar we later vernamen, waren er ook nog veel van gered. Drie
veedrijvers werden er echter ook gedood.
We waren nog niet van ze af. Nu begonnen
de beschietingen. De kogels uit de mitrailleurs ketsten op het dek en de fietsen van
de vluchtelingen. Een geluk was, dat op de
stevige eiken luiken nog een stalen plaat
lag. Ook door het dak van de stuurhut
waren kogels gedrongen. Bart Appeldoorn,
die buiten tegen de stuurhut had aangestaan kreeg een kogel langs zijn neus en zijn
lip. Hevig bloedend liet hij zich door de
kleine opening in het ruim zakken. Hier
was de paniek groot. De een liep te bidden
en een ander te vloeken. Doodsangst stond
op de gezichten.
Ik ging in de woonruimte van het schip
kijken. Hier was de paniek niet minder. Het
voorstel van de schippersvrouw om met de
baby op het dek te gaan lopen, om te laten
zien, dat er vluchtelingen aan boord waren,
was goed bedoeld. Maar wij verzetten ons
daartegen. Eindelijk hielden de beschietingen op en verdwenen de vliegtuigen; maar
de schrik zat er goed in.

In Schoonhoven, waar ze de aanval op onze
schepen, hadden kunnen zien, veronderstelde men dat er wel slachtoffers zouden
zijn. Rode Kruisauto’s, verpleegsters en
doktoren stonden gereed bij de aanlegsteiger. Alle schepen moesten even aanleggen om de toestand te kunnen opnemen.
Gelukkig waren er nergens ernstig gewonden, zodat wij meteen weer door konden
varen.
Vianen
Op de terugweg zagen we bij Vianen de
eerste auto’s van het zich terugtrekkende
Nederlandse leger de brug passeren. We
moesten er enige tijd wachten. Het begon
inmiddels donker te worden. We werden
bang dat we de nacht in de voorhaven
zouden moeten blijven en verschillende
mensen wilden van boord. De schepen
werden daarom midden in de haven neergelegd, want de instructie luidde dat er
niemand van boord mocht. We lagen daar
nog niet goed en wel of we kregen bericht
dat we door moesten komen naar Utrecht.
Vreeswijk
De Koninginnensluis in Vreeswijk was
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dicht. Maar na lang wachten en veel bellen
met de autoriteiten werd eindelijk verlof
gegeven om te schutten. Ondertussen was
er een dichte mist komen opzetten, zodat
varen levensgevaarlijk werd. We konden
nog net zien, dat langs de Jutphaasestraatweg
legervoertuigen met kleine groene lichtjes
reden. Dit ging de hele nacht door. De
schippers besloten om niet verder te varen.
Wij waren blij met de mist…het gaf ons
voor het eerst een veilig gevoel.

lachten, waren de naaste buren van de
emmer. Het hele ruim stonk naar de beer.
Eindelijk slapen
Het was inmiddels maandag 13 mei 2 uur ’s
nachts. Ik was stijf van de kou. We hadden
steeds in het stuurhuis gestaan met beide
deuren open om de schipper zicht te gunnen naar beide kanten. Ik besloot ondanks
de stank, die me tegemoet kwam, toch maar
af te dalen in het ruim. Wat er gebeurd is
weet ik niet meer….ik ben gestruikeld en
gevallen; naar later bleek op de kinderen
van buurvrouw Uytewaal. Zij had een hele
toer aan me gehad om me te verleggen,
want ik was niet wakker te krijgen. Na een
paar uur vast geslapen te hebben, krabbelde
ik weer uit het ruim, want de schippers
waren bezig de schepen los te gooien om
verder te varen. Het begon net licht te
worden.
Tegen de middag kwamen we in Utrecht
aan. Daar stond politie, die ons behulpzaam
was bij het verlaten van het schip.

En in het ruim…..
In het ruim lagen en zaten zo’n 100 mensen.
Door een kleine opening bovenaan de trap
kwam wat verse lucht. Voor de grote en
kleine behoefte stond er een emmer. In het
begin zorgden de schippersknecht en de
vrouw van de schipper dat deze op tijd
werd geleegd. Op den duur gaven ze de
vluchtelingen opdracht dit zelf te verzorgen. Maar zoals dit gaat… ook hier werd
gewacht tot de emmer vol was of overliep.
Gelachen werd er zelfs toen een vrouw met
emmer en al ondersteboven ging. Wie niet

Boten van Rederij de Keulsche Vaart sleepten een aantal schepen naar Utrecht.
De KEULSCHE VAART XI ligt hier in de Muntsluis in Utrecht. (Archief Museum Vreeswijk)
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Nog niet naar huis
We waren echter nog lang niet waar we
wezen moesten. We hadden zo ongeveer
twee dagen gereisd en hadden het niet
verder gebracht dan dat we van Houten in
Utrecht beland waren. Toegegeven.. we
waren bijna in Rotterdam geweest. In
Utrecht gingen we naar de opvang in de
schouwburg op het Vreeburg. Daar hoorden we rond een uur of drie, dat we de
kinderen allemaal van een naamkaart
moesten voorzien.
Net voordat we aan de beloofde erwtensoep
zouden beginnen, kregen we order om in
bussen naar het station te gaan. Onze
bestemming was Voorburg geworden.
Op mijn vraag aan een spoorbeambte hoe
lang de reis zou duren, kreeg ik als antwoord: “Ach je weet het maar nooit. Misschien kom je er wel nooit.” De treinreis
werd er eentje met vele hindernissen.
Bij Alphen aan de Rijn stonden verscheidene boerderijen in brand en op het station
vernamen we dat Generaal H. Winkelman

had gecapituleerd. We belandden uiteindelijk in Voorburg en brachten de nacht door
in een school; maar vraag niet hoe.
Naar huis
In de loop van de volgende dag werden we
vanuit Voorburg met bussen teruggebracht
naar Houten.
We waren vier dagen onderweg geweest,
maar het leken wel vier jaren De volgende
ochtend, 16 mei, gingen we paard en wagen
ophalen, die we in Vreeswijk hadden
moeten achterlaten. Alle paarden waren
daar zo in een wei losgelaten. Gelukkig
vonden wij zelfs ons tuig terug en zo ging
het via Jutphaas weer op Heemstede
aan.” (teksten samengevat door Jaap
Boersema)
Op 20 juni 1940 dient de burgemeester van
Vreeswijk, jonkheer J.C. Mollerus, onderstaande declaratie in bij de Commissaris
Afvoer Burgerbevolking van de provincie
Utrecht:

Schip

eigenaar

p/a

type

ton

*)

WISSELING

Aarnoudse, W

St Philipsland

sleepschip

100

15,00

META

Meijer, J.J.

Rotterdam

sleepschip

448

35,88

MARIS STELLA

Hartog, W

Dordrecht

sleepschip

149

17,94

Wijck, F. van

Rotterdam

sleepschip

548

41,88

CORNELIA

Looff, J. de

Vreeswijk

ms

127

28,62

AREND

Mooij, H.K.

Deventer

ms

140

37,40

RIVAL

Hoff, J. van 't

Maastricht

ms

75

11,24

NEUTRAAL

Berends, A.J.

Pannerden

sleepschip

237

23,22

ALLEGONDA

Fots, B

Renkum

ms

216

21,96

GUTAAN**)

Kruyt, C.

Vreeswijk

ms

234

35,04

ADRIANA

Dorst, L.

St Annaland

ms

*) In guldens, voor het vervoerstraject: Vreeswijk – Schoonhoven - Krimpen – Utrecht
**) De GUTAAN van Cees Kruyt moet een verschrijving zijn. Neef Ben uit Vinkeveen
herinnert zich dit verhaal van zijn oom: “Dit kan alleen maar de GRETA van ome Cees
geweest zijn.”
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??

Ook de N.V. Stoombootdienst “De Keulsche Vaart” dient een rekening in: 13 mei
1940 vanaf namiddag 1 uur tot en met 14
mei namiddag 9 uur: Evacuatieschepen
getrokken van Vreeswijk naar Utrecht
met de boten: KOERIER, ACTIEF, KEULSCHE VAART VII, XI en XII.
Totaal: f 250,--.

Geraadpleegde bronnen:
 Rina Copier - van den End, Vreeswijk in

de Tweede Wereldoorlog
 Barend van Langen, Binnenvaart in

oorlogstijd
 Martin van de Geer, Nederlandse Rijn-

en binnensleepvaart
Voetnoot:
¹ Kempenaar: vrachtschip, speciaal gebouwd
voor de kanalen in Zuid-Nederland en
Vlaanderen.

Met dank aan:
Piet van Zijl, die het dagboek van zijn
vader beschikbaar stelde.

Cees Kruyt op zijn gelichte GRETA in Kiel (juni 1945).
(collectie Ben Kruyt, Vinkeveen)

Rectificatie
Op de binnenzijde van de omslag van de Cronyck van januari 2014 zijn foutieve
lidmaatschapbedragen vermeld. Voor 2014 zijn de juiste bedragen:
Lidmaatschap per jaar € 18,00
Per post verstuurd per jaar € 23,00
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De stad Gein precies 719 jaar oud!
Stadsrechten herbevestigd.
door Piet Daalhuizen
Het was op 30 januari 2014 precies 719 jaar geleden dat de inwoners van ‘t Gein stadsrechten kregen. Het voltallige college van Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein
vierden dit in Het Utrechts Archief in de Utrechtse Hamburgerstraat, samen met jonkheer
ir. L. de Geer, de directeur van Het Utrechts Archief Chantal Keijsper, de Rijks- en
Gemeentearchivaris van Utrecht Kaj van Vliet, en voorzitter Harry ten Hove en
Piet Daalhuizen van onze Historische Kring.
De stadsrechten werden op 30 januari 1295 toegekend door de Utrechtse bisschop Jan van
Zierik aan de burgers van ‘t Gein, dat in de middeleeuwen op de plek rondom de huidige
Geinbrug in Nieuwegein lag.
De oorspronkelijke stadsbrief uit 1295, alsmede een in opdracht van prins Frederik Hendrik
in 1641 vervaardigde kopie, maken sinds de 17e-eeuw deel uit van het archief van het Huis
Oudegein. Dit archief is door jonkheer ir. L. de Geer, de huidige Heer van Oudegein, in
bewaring gegeven bij Het Utrechts Archief.
Kaj van Vliet en Chantal Keijsper hadden voor deze bijzondere gelegenheid de stadsbrief in
het Auditorium van HUA tentoongesteld, tezamen met de uit 1217 daterende oorkondes
waarin is vermeld, dat het dorp Gein toen een eigen kerk mocht bouwen.
De deelnemers aan de bijeenkomst konden bij hun ontvangst de expositie over de Vrede
van Utrecht (1713) bezichtigen. Daarna was er een presentatie door Kaj van Vliet, die de
historie van de stad Gein schetste en tevens uiteenzette welke rechten de stad verwierf.
Die hielden verband met onder meer belastingvrijdom, het recht om tol te heffen en
bepaalde vrijheden van militaire diensten. Bovendien kreeg de toen nieuwe stad een eigen
rechtbank. Het stadsbestuur bestond uit schout en schepenen.
Toen de stad door herhaalde oorlogen veel verplichtingen en de zorg voor haar inwoners
niet meer kon nakomen, kwamen de stadsrechten in bezit van de Heer van Oudegein.
Het gezelschap bracht vervolgens een toost uit op de verjaardag van Gein.
De stadsrechten zijn hiermede aan de vergetelheid onttrokken en voor Nieuwegein
herbevestigd. Burgemeester Backhuijs benadrukte dat in zijn toespraak, waarbij hij wees
op het belangwekkende historische verleden van Nieuwegein.
De middag werd beëindigd met een rondetafelgesprek over het thema "Kansen voor het
verleden van Nieuwegein?". De burgemeester zegde toe dat de gemeente dit thema in
kleiner comité verder uit zou werken, ook in samenspraak met de historische verenigingen.
________

Een afbeelding van de stadsbrief is eerder in zwart-wit geplaatst in de Cronyck van oktober
2013. jaargang 35 nr. 4, p 100. Op de achterzijde van de huidige Cronyck staat zij in kleur.
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Vroede mannen en vrouwen
Tweehonderd jaar verloskundige hulp in Jutphaas en IJsselstein (deel 1: 1824-1939)
door Loes Schultz en Marjolijn de Winter
Geboren worden en sterven: de vaste gebeurtenissen in elk leven en in zoverre is er nooit
iets veranderd in Jutphaas, later Nieuwegein en IJsselstein. Wat wel veranderde, waren de
omstandigheden rond de geboorte en de inhoud van het beroep van vroedvrouw en
vroedmeester. We onderzochten veranderingen aan de hand van enkele (of eigenlijk
dubbele) geboortes door de twee eeuwen heen. De verloskundigen en geneesheren met
verloskundige aantekening -later artsen- zijn vaak regionale bekendheden en soms ook
omstreden figuren.
Deel 1:

Wat was de rol van de verschillende verloskundige beroepsbeoefenaren in Nieuwegein en
IJsselstein in de periode 1824 tot 1939.
In dit artikel beschrijven we de organisatie van de verloskundige hulp in deze periode aan
de hand van een ‘voorbeeldige bevalling’. We belichten enkele gebeurtenissen uit de
loopbaan van G.J. Teljer (1798-1880), Medicinae Doctor, heel- en vroedmeester. We
besteden aandacht aan zijn verloskundige praktijk en aan het praktijkgebied.
Deze markante persoon is thans terug te vinden in de Canon van Nieuwegein.
haar vervangen, zwanger zijn is geen
ziekte. In het ouderlijk huis wordt een
kruidenierszaak gedreven. Antje dweilt
verder, ze moet opschieten: straks gaat de
winkel open en dan hoort de gang gedweild
te zijn.
Opeens voelt zij een ‘pang’ en stroomt er
vruchtwater langs haar benen op de grond.
Met schrik realiseert ze zich dat ze de
tweeling vandaag nog niet voelde bewegen.
Het is voor een bevalling te vroeg: over drie
à vier weken is pas de uitrekendatum. De
vrouw voelt haar rugpijn verergeren. De
geboorte van de tweeling heeft zich aangediend: ongeborenen stellen hun eigen
regels.
Antje roept haar moeder. Dokter Slooff in
Jutphaas moet gewaarschuwd worden. In
1939 is telefonie al ingeburgerd, hoewel er
nog weinig telefoonaansluitingen bij particulieren bestaan. IJsselsteiners bellen vanuit
het Rijkstelefoonkantoor aan de
Utrechtsestraat. Zelfs in de kruideniers-

1939, een voorbeeldige bevalling (1):
Het is november 1939. In IJsselstein dweilt
een hoogzwangere vrouw, Andriena
Daalhuizen-Schinkel, Antje, de gang van
het huis aan de Utrechtsestraat 62. Het is
een statig pand en de gang is lang. Het is
zwaar werk voor een zwangere in de laatste
maand van haar zwangerschap. Het is haar
eerste zwangerschap en er zijn niet één,
maar twee kinderen te verwachten. De
vrouw zucht, haar rug doet pijn. Tijdens het
dweilen dwalen haar gedachten af naar de
gebeurtenissen van afgelopen periode.
Onder de heersende oorlogsdreiging is haar
man gemobiliseerd en heeft zich bij zijn
legeronderdeel gemeld. Antje bleef alleen
achter in hun woning in Jutphaas. Maar
haar moeder verordende dat zij naar
IJsselstein moest komen: een zwangere
dochter kan niet alleen wonen. Familie kan
bescherming bieden en een helpende hand
in het huishouden komt goed van pas. Het
dienstmeisje is weggezonden: Antje kan
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winkel was nog geen telefoonaansluiting.
De dokter heeft in ieder geval telefoon in
huis. Hij blijkt niet thuis te zijn, maar zijn
echtgenote -die de telefoon opneemt- zegt
toe dat zij haar man zal berichten dat hij
naar IJsselstein moet komen. Intussen moet
men de kraamverzorgster van het Wit-Gele
Kruis vast roepen.

bezat. In 1866 wordt hij opgevolgd door
Medicinae Doctor Hagendoorn 3. Deze was
–evenals zijn Jutphase collega Teljer- een
ijveraar voor verbetering van volkshygiëne
en scheiding van afval door een stadsreiniging 4.
In de notulen van de vergadering van B&W
van IJsselstein van 18 februari 1823 wordt
melding gemaakt van de bevalling van de
predikantsvrouw onder leiding van Gergie
Bos, stadsvroedvrouw (carrière ong. 18081844). Gergie zag haar kraamvrouw overlijden en kon ternauwernood het leven van
de baby redden. Aan Gergie wordt verweten dat zij niet tijdig hulp en assistentie van
een geneesheer ingeroepen heeft en hiervoor wordt zij berispt. Het vertrouwen in
de kundigheid van deze ervaren vroedvrouw
blijft bestaan, zij wordt niet ontslagen 5.

1824, IJsselstein: een berisping van een
kundige vroedvrouw
IJsselstein telde in 1824 tussen de 2643
(1815) en 3011 (1835) inwoners in stedelijk
verband. Voor het jaar 1824 bestaan er 109
geboorteakten voor IJsselstein in het
Utrechts Archief 2. Voldoende voor een
gemeentebestuur om een stadsvroedvrouw
aan te stellen. Naast de stadsvroedvrouw
praktiseerde in 1824 de Medicinae Doctor
Johan Franco III Beijen. Van hem is niet
bekend of hij de specialisatie tot vroedmeester

1824 Jutphaas: een Medicinae Doctor,
heel- en vroedmeester gezocht.
Hier volgt een gedeelte uit de brief die de
Schout van Jutphaas in 1824 aan Gedeputeerde Staten van Utrecht richtte. Het
gemeentebestuur motiveert hierin waarom
zij een vroedmeester boven een vroedvrouw verkiest. Een vroedmeester, in
tegenstelling tot een vroedvrouw, kan
volgens hen onder alle omstandigheden
optreden. Zeker als een bevalling een
onverwachte wending neemt.
‘dat al hoezeer regt doende aan het voormalig
grondbeginsel, dat vrouwen liefst door vrouwen,
(vooral ten platten lande) wierden verlost –
zulks echter ten onzen op zichten, uitzondering
schijnt te meriteeren – daar hoezeer bevorens
van een kundige vroedvrouw voorzien, de meer
buitengewone gevallen, onder ons aanleiding
hebben gegeven, om niet slegts de noodzakelijkheid, maar ook de ogenblikkelijke hulpe en
nabijheid eener vroedmeester te doen beseffen.’

De voorgevel van Utrechtsestraat 62,
met daarvoor het gezin Schinkel.
Rechts en een beetje terzijde staat
Antje Schinkel. 1

Hierna noemt de schout een drietal vrouwen,
op wiens bevallingshistorie hij echter niet
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ingaat, maar waarvan de ongelukkige afloop
algemeen bekend wordt verondersteld.
Gedeputeerde Staten geven toe, niet omdat
zij een vroedmeester gepast vinden -zij
vinden het overdreven- maar omdat de
gemeente ‘een voordeeligen toestand der
gemeente-kas’ heeft 6.
Vanuit Texel reageert doctor Teljer op de
advertentie die in de Utrechtse Courant
verschijnt en hij wordt in Jutphaas benoemd. Aan zijn twee jaren praktijk voeren
op Texel komt met deze benoeming een
einde. De vroedvrouw waar met ‘bevorens’
op wordt gedoeld is Johanna de Jong (17801845) 7.
Haar kwaliteit als vroedvrouw staat niet ter
discussie: zij wordt door de schout een
‘kundige vroedvrouw’ genoemd. Het vertrek van vroedvrouw de Jong met man en
kinderen naar Maurik 8 en de komst van
vroedmeester Teljer volgen elkaar op.
De schout van Jutphaas spreekt zijn voorkeur uit voor een volledig bevoegde verloskundige hulp die ten alle tijden alle noodzakelijke medische ingrepen kan toepassen.
Sinds heugenis is het vroedvrouwen verboden
om verloskundige instrumenten -een hevel

Doctor Gerardus Josephus Teljer (1798-1880) is
26 jaar als hij in Jutphaas benoemd wordt.
Uiteindelijk werkt hij meer dan 50 jaar in deze
gemeente, een indrukwekkend lange tijd.

of een verlostang- te gebruiken. Vroedvrouwen mogen alleen met de handen
werken, de ‘manuele’ verloskunde beoefenen en zijn niet bevoegd tot het doen van
‘operationele’ verloskunde. Teljer was
gerechtigd om als
medicinae doctor,
heelmeester en
vroedmeester op te
treden. Dit betekent
dat hij medicijnen
mag voorschrijven,
opereren
-steensnijden-, wonden verzorgen, aderlatingen verrichten en
gerechtigd is alle
vormen van kunstverlossingen te doen.

Het getuigschrift verloskunst uit 1820 van G.J. Teljer.
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Doctor Teljer komt in
een uitgestrekt prak-

tijkgebied terecht. Jutphaas telt op dat
moment minder dan 2100 inwoners 9. Het
aantal opgemaakte geboorteakten in het
jaar 1824 bedraagt 57 10. Zijn patiënten
wonen in verafgelegen boerderijen en in
Laagraven (nu deel van Utrecht).
In Laagraven zijn een aantal steenfabrieken
gevestigd, waar de woon- en werkomstandigheden niet al te best zijn. Cholera breekt
er meerdere keren uit. De donkere, vochtige
woningen en de slechte hygiëne werken dit
in de hand. De mestvaalten van het vee
liggen vlakbij de huizen en de afvoer van de
secreten komt gewoon in greppels en sloten
uit. Teljer zet zich ijverig in voor de armen,
pleit voor hygiënische maatregelen en ook
voor het vaccineren van alle inwoners.
Gedurende zijn leven krijgt hij meermalen
een onderscheiding van de koning voor het
gratis vaccineren van minderbedeelden 11.
Ook gedurende de cholera-epidemieën
neemt hij maatregelen tot desinfectie, richt
hij een huis in tot ziekenzaal, stelt hij
verzorgers aan voor de zieken en behandelt
hij de verschijnselen. De houding van het
gemeentebestuur is echter tenenkrommend
onverschillig. De gemeente weigert keer op
keer de kosten te betalen, die Teljer maakt
voor het verstrekken van medicijnen.
Uiteindelijk, na veel brieven over en weer,
vergoedt de gemeente slechts een deel van
een aantal jaarrekeningen. De rest lijkt de
dokter toch echt uit eigen zak te moeten
betalen. Waarschijnlijk vindt de gemeente
dat zijn gemeentelijke jaarsalaris van 250
gulden hiervoor toereikend is 12.
In april 1848 wordt in een arbeidersgezin
een Siamese tweeling geboren onder begeleiding van dokter Teljer. Het is een gecompliceerde bevalling en de twee meisjes
overlijden tijdens de geboorte. Ze blijken
met borst en buik te zijn vergroeid. Dokter
Teljer doet dan iets wat naar huidige maatstaven onethisch zou zijn: hij stelt de
tweeling tegen betaling in zijn eigen huis

tentoon. De opbrengst is voor het arme
huisgezin. Het komt zelfs in de krant:
1848: 24 april:
---Jutphaas, 21 April. – Heden is alhier bij zeer
behoeftige menschen verlost eene vrouw van
tweelingen meisjes, beide dood, welke met de
borst en buik zijn zamenvereenigd. Dit zeldzaam
voorwerp is voor belangstellenden, ten behoeve
van het arme huisgezin, te zien bij Dr. TELJER,
te Jutphaas 13.

In 1859 komt de dokter in opspraak. Hem
wordt verweten dat hij te vaak buiten de
gemeentegrenzen zou zijn, waardoor hij
niet snel bij in nood verkerende inwoners

Deze tekening van een Siamese tweeling geeft
een indruk van hoe de Jutphase tweeling eruit
gezien kan hebben. Het betreft een preparaat
dat in 1887 aan hoogleraar Daniël E.van
Siegenbeek van Heukelom te Leiden geschonken werd door de arts die de bevalling had
begeleid en anoniem wilde blijven. In theorie
kan dit preparaat afkomstig zijn geweest van
dokter Teljer 14.

48

geroepen kan worden. Hierdoor zouden
patiënten overleden zijn 15. De gemeenteraad schrijft een waarschuwingsbrief en
verzoekt hem beleefd ‘de buitenpraktijk te
doen ophouden’. Teljer belooft in een felle
brief beterschap, wijdt uit over zijn meer
dan 35 jaar dienstbaarheid en stelt voor om
een vroedvrouw aan te stellen:

De gemeente schrijft terug:
‘(…) Dat de raad het door Ued. Gedane voorstel,
tot benoeming eener vroedvrouw overwogen,
doch tevens besloten heeft, daarin niet te
moeten noch te kunnen treden, zoowel om de
vele bezwaren daaraan voor de gemeente
verbonden alsook in het welbegrepen belang
van Ued. Zelve.’

‘bij eene gelukkige praktijk werd ik allengs meer
en meer buiten den omtrek der gemeente, tot
hulp gevraagd en krachtig heb ik vroeger de
genees- en vooral de verloskundige praktijk,
buiten de gemeente beoefend. (…) Toen ik met
het Bestuur dezer gemeente voor 35 jaren eene
verbintenis aanging om mij alhier te vestigen,
werd mij toegezegd, dat men mij zou behulpzaam zijn om ook in aangrenzende buurten,
buiten de gemeente, alwaar geene geneeskundige hulp was, genoegzame praktijk te verkrijgen.
Zoo door aanbeveling van het Bestuur, als door
het welslagen mijner praktische ondernemingen,
is dan ook mijn Werkkring zeer uitgebreid
geworden. – Zoowel de moeielijkheid daarvan,
als ook wel de zeer verspreide wooningen, dezer
gemeente zelve, hebben mij in de laatste jaren
gedrongen, die praktijk zeer te beperken, zoodat
ik geen verlossingen meer aanneem buiten de
gemeente, en alzoo het getal mijner jaarlijksche
verlossingen meer dan de helft minder is dan
vroeger. In eene gemeente, waar men zoolang
werkzaam en woonachtig is, werd ik als van
zelfs gedrongen om mij meer en meer aan de
inwooners dier gemeente verbinden en heb ik
meermalen genoegens en vermakelijkheden
buiten de gemeente mij ontzegd, wanneer ik
dacht dat zieken of zwangere vrouwen mijne
hulp spoedig konden vereischen. (…) Dat ik de
vrijheid neem bij deze, om aan het gemeente
bestuur van Jutphaas voortestellen, om eene
vroedvrouw voor deze gemeente te beroepen. Er
bestaat daartoe eene groote behoefte in deze
uiteenliggende Gemeente, want het is niet
mogelijk om aan het eene uiteinde der gemeente
bij een barende te zijn en tegelijk aan het andere
eind hulp aan barende of zieken te verleenen. Ik
beveel deze zaak, met de meeste belangstelling,
aan den Raad van het Gemeentebestuur; met de
betuiging, dat ik daartoe, ten nutte der gemeente, het mijne wil bijdragen.’

Wat dan dat ‘welbegrepen belang’ is, is niet
duidelijk. Teljer moet voortaan aan zijn
vrouw laten weten welke route hij gaat
nemen zodat hij bij nood snel te vinden zal
zijn. Teljer verplaatste zich per koets: in de
openbare verkoop na zijn overlijden worden twee types aangeboden, een barouchette
(luxe-rijtuig, red.)) en een omnibus 16.
Tijdens het vijftigjarig huwelijksfeest van
dr. Teljer en Petronella Ooijkaas, op zaterdag 1 april 1871, blijkt de waardering van
de inwoners van Jutphaas voor het bruidspaar. Burgers schenken het paar een zilveren
theeservies. De feestdag inspireert Teljer tot
het schrijven van een gedicht, waarin hij
ook enkele regels wijdt aan de kinderen die
hij ter wereld heeft helpen brengen:
Daar zijn er onder U, een vader of een moeder,
die ik, schoon lang geleên, het eerst op aarde zag,
dat was een feestdag ook,
door gunst van d’Albehoeder,
Toen ik het wichtje ’t eerst in moeders armen lag 17

In 1872 -hij is dan 74 jaar!- verzoekt hij de
gemeente voor het laatst om een vroedvrouw
aan te stellen. Weer is het antwoord ‘nee’.
Dan stelt hij, op eigen kosten, vroedvrouw
Anna Catharina Gesina van Laar Mahuët,
weduwe Korff, aan 18. Zij (1817-1894) is een
vroedvrouw met een bijzondere staat van
dienst. In 1861 wordt zij, toen Mej. A.G.
van Laar Mahuët, weduwe Schreine geheten,
door de Minister van Binnenlandse Zaken
als eerste meesteresse-vroedvrouw aangesteld aan de -in dat jaar geopende- lande49

lijke Rijks-Kweekschool voor Vroedvrouwen
te Amsterdam. De functie van meesteressevroedvrouw houdt in dat zij als lerares
praktische verloskunde voor leerlingvroedvrouwen optreedt. Tevens is zij
pensionhoudster voor de bij haar inwonende leerlingen. In de inventarislijst van haar
internaat lezen we dat voor twaalf vrouwen
zes bedden met toebehoren en dertig
stoven beschikbaar zijn. De leerlingen
slapen dus met tweeën in één bed 19. Het
feit dat mevrouw Van Laar Mahuët een
zeer respectvolle en belangrijke functie in
de beroepsgroep heeft bekleed, geeft ons
genoeg reden om meer over haar te weten
proberen te komen. Opvallend is dat zij,
moeder van minstens twee, maar waarschijnlijk drie kinderen, tweemaal weduwe
en boven de 55 jaar, in de plattelandspraktijk in Jutphaas terecht kwam! (Zie kader.)

Jutphaas verkoos na 1823 om een volledig
bevoegde geneesheer aan te stellen. Aangenomen mag worden dat de geneesheren
en vroedvrouwen in deze twee gemeenten
elkaar kenden. Zij allen hebben te maken
met een bereikbaarheidsplicht en mogen
slechts na kennisgeving aan hun overheid
hun praktijkgebied verlaten. Zij nemen
regelmatig elkaars praktijken waar. Van
eventuele kennis- en ervaringsuitwisselingen tussen hen is niets terug te vinden.
Voor ons is het moeilijk om ons te realiseren dat alle afstanden voornamelijk lopend
afgelegd werden. Het wegennet tussen
Jutphaas en omringende gemeenten bestond uit weggetjes en enkele verharde
zandpaden voor paard en wagens. Over de
Hollandse IJssel werd een beurtdienst
onderhouden, waarschijnlijk valt deze
dienst pas uit als de IJssel is dichtgevroren.
Pas aan het eind van de 19e eeuw zorgde de
fiets voor een grote verbetering in de
mobiliteit van hulpverleners.

G.J. Teljer streeft gedurende zijn praktijkjaren naar samenwerking met een vroedvrouw. De plaatselijke overheid gaat niet in
op zijn verzoeken een vroedvrouw aan te
stellen. IJsselstein -in tegenstelling tot
Jutphaas- had vrijwel continu een stadsvroedvrouw in dienst. Ook al reageerden
beide overheden verschillend op ernstige
complicaties zoals het overlijden van een
barende, zij bleven de vroedvrouwen als
kundige beroepsbeoefenaren beoordelen.
IJsselstein berispte in 1823 Gergie Bos en

Na doctor G. J. Teljer zet de artsendynastie
Teljer zich voort in deze regio. Zoon A.H.
Teljer is van 1856 tot 1884 arts in Vreeswijk
en kleinzoon G.J. Teljer studeert in 1888 als
arts in Utrecht af 26. Zijn achterkleinzoon
N.J. Teljer (1897-1981) wordt onder andere
scheepsarts op de walvisvaarder Willem
Barentsz. Deze arts maakt in zijn testament

Anna wordt geboren op 2 november 1817 in Amsterdam 20. Als ze 27 is, trouwt ze met de dertigjarige Jacobus Schreiner, die militair is. Interessant is dat in de trouwakte aangetekend is: ‘Erk. 1 kind’.
In ieder geval krijgt ze in 1847 een zoon: Theodorus Wilhelmus Hermanus Schreiner 21 en in 1850
nog een zoon: George Godfried Schreiner. In 1864 vraagt zij zelf eervol ontslag aan uit haar functie
van meesteresse-vroedvrouw. Daarna trouwt zij in Harderwijk met Joannes Hubertus Korff, 33 jaar,
winkelbediende. Zij is dan 46 jaar en wordt vermeld als ‘zonder beroep’ 22. Korff overlijdt op 36jarige leeftijd in Delfshaven, bij Rotterdam (1867) 23. Waarschijnlijk is zij daarna naar Jutphaas
getogen. In een brief van de gemeente aan de Geneeskundige Inspectie wordt bericht dat ‘zich als
vroedvrouw binnen deze gemeente gevestigd heeft Anna Catharina Gesina van Laar Mahuët,
Weduwe van J.H. Korffer’. Zoon George overlijdt op 23-jarige leeftijd in Utrecht (1873) 24. Helaas
voor Teljer vertrekt Anna in 1874 naar Avenhorn (huidige gemeente Koggenland). Ze overlijdt op
zondag 17 juni 1894, 76 jaar oud, in Haarlem 25.
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In deze plattegrond van de begane grond Utrechtsestraat 62 zijn de bedstee en de alkoof in de achterkamer duidelijk
herkenbaar (met toestemming overgenomen uit Historische Kring IJsselstein nr. 125 juni 2009, 13).

twee hemdjes, tenslotte het navelbandje.
Voor Antje worden sluitlaken en kraamverband klaargelegd. Voor de dokter of verloskundige maakt zij een kom met watten in
lysoloplossing klaar. Ze moet doorwerken
want de bevalling lijkt snel te gaan. Ze
hoopt dat de dokter spoedig komt want
Antje zegt te willen persen. In afwachting
van de dokter vragen kraamverzorgster en
moeder van Antje of de verloskundige van
IJsselstein, mevrouw Straathof wil komen.
Zij woont vlakbij. De verloskundige komt
en onderzoekt Antje. De kraamverzorgster
krijgt gelijk: de bevalling gaat snel. Antje is
al zover dat zij mag gaan persen. Op het
moment dat het eerste kindje, een jongetje,
geboren is, wordt de eigen arts bij binnenkomst door helder babygehuil begroet.
Antje is opgelucht dat dit kindje gezond
geboren is en zij wordt nu extra bezorgd
voor de komst van de tweede baby. De
huisarts onderzoekt de prachtige baby, die
een gewicht van ruim vier pond laat meten.
Daarna wordt hij door de kraamverzorgster
gewassen en aangekleed. Antje wil haar
zoontje graag vasthouden, maar dat mag pas

in 1981 het familiearchief over aan de
Historische Kring Nieuwegein 27.
1939, een voorbeeldige bevalling (2):
Als de kraamverzorgster is aangekomen
vraagt zij als eerste hoe het met Antje gaat,
die inmiddels regelmatige weeën heeft
gekregen. Het valt haar niet mee deze op te
vangen, maar haar moeder en de kraamverzorgster spreken haar moed in. De kraamverzorgster zet zich aan haar werk. Ze
oriënteert zich in de keuken en laat heet
water halen bij de water-en-vuur stokerij,
in de Benschopperstraat. Heet water was
nodig voor het maken van warme kruiken
die in de wieg gelegd moeten worden, voor
het wassen van moeder en kinderen en
voor de grote was die na de bevalling te
verwachten is. Verder maakt zij het bed op
waarop de bevalling zal plaats vinden: een
bedzeil, lakens en een zelfgemaakt kraammatras van bijvoorbeeld oude kranten
onder een stuk scheurlinnen. Ook de
kleertjes voor de baby’s worden klaargelegd: twee kruiken worden omwikkeld met
de omslagluier, het babytruitje, luier, en
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nadat het kindje in een warme omslagdoek
is gewikkeld.
Intussen controleert de verloskundige de
ligging van het tweede kind, zodat ook deze
baby met het hoofdje eerst geboren wordt.
Zij en de arts beluisteren de harttonen met
een houten toeter. Na een uurtje keren de
weeën terug en niet al te lang daarna wordt
-na een korte periode van persen- de
tweede baby, ook een jongen, onder leiding
van de arts geboren. Ook deze baby huilt
flink door en blijkt evenals zijn oudere
broer een gewicht van ruim vier pond te
hebben. Hierna is het wachten op de
nageboortes, die vlot komen. De bevalling
van Antje is goed gegaan. Blij en opgelucht
kijkt ze naar beide baby’s die goed van

elkaar te onderscheiden zijn. De kraamverzorgster begint nu aan haar werk in het
kraambed. De kinderen worden samen in
de wieg gelegd. Antje wordt gewassen en
krijgt haar sluitlaken omgespeld. Haar
kraambed van tien dagen verplichte bedrust
en verzorging is begonnen. Na de goede
afloop wordt een telegram verzonden naar
de zich van niets bewuste vader in het
leger. Ondanks de mobilisatie krijgt vader
de volgende dag verlof om naar huis te
gaan, zodat hij de geboorteaangifte van zijn
zoontjes zelf kan regelen. De tweeling, ook
al zijn ze klein, worden zo snel mogelijk –
binnen 24 uur na de geboorte- in de Rooms
Katholieke Nicolaaskerk in Jutphaas gedoopt, waarbij zij de namen Piet en Wim
Daalhuizen ontvangen.
1939: plaats van bevalling, thuis en in bed
Tot in de zeventiger jaren van de 20e eeuw
is in Nederland het ziekenhuis geen ingeburgerde plaats voor een bevalling. Voor
Nederlanders blijft het eigen huis de onbetwistbare natuurlijke omgeving voor de
geboorte van hun kinderen. Grote klinieken
–zoals in het buitenland- bestaan niet in
ons land. Het Academisch Ziekenhuis in
Utrecht is in vergelijking met het buitenland klein te noemen 28. In de stad Utrecht
biedt vanaf 1934 de kraamkliniek “Huize
Ooievaar” een alternatieve bevallingsomgeving aan onbehuisde zwangeren of aan
vrouwen in slechte woonomstandigheden.
Sinds 1927 heeft IJsselstein een volwaardig
–met operatiekamer- Sint Joseph ziekenhuis, het latere Isselwaerde, interconfessioneel ziekenhuis voor Zuid-West Utrecht.
De ontstaansgeschiedenis is beschreven
door Tonny de Jong - van Vliet en Carla
Rentinck voor de Historische Kring
IJsselstein. In de overeenkomst van 20 juni
1923 die de samenwerking tussen leken en
religieuzen omschrijft, lezen we in artikel 4
dat de zusters geen werkzaamheden mogen

Op de foto Antje Daalhuizen-Schinkel, enkele
weken na de geboorte, met Piet (links) en Wim
(rechts) op de arm. De jongens hebben voor
deze foto hun doopjurken weer even aan
gekregen.
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verrichten die niet in overeenstemming
zijn met de waardigheid van religieuzen,
zoals bijvoorbeeld kraamverpleging 29.
In 1939 kan men in deze regio in geval van
ernstige verloskundige complicaties naar
het IJsselsteinse ziekenhuis gaan en de
gynaecoloog oproepen, die –zo nodig- naar
IJsselstein komt. Overigens is het in deze
periode een ingeburgerde gewoonte dat de
huisarts een kunstverlossing aan huis
verricht.

mer als de ‘kraamkamer’. Antje en haar
zoontjes houden kraambed in een kamer
met historische status. Later, vooral in de
grote steden, is het met alkoven bergafwaarts gegaan langs de sociale ladder en
verdwenen ze uit de huizen 30.
Het kraambed
Een bed met beddengoed was en is een
kostbaar bezit. Het beddengoed heeft lange
tijd bestaan uit een harde ondermatras,
vaak gevuld met stro of zeegras (goedkoop)
of met paardenhaar (degelijk maar duur).
Hierop hoort een schuddebed of peluw,
gevuld met kapok of veren. In 1939 slapen
velen op drie- of tweedelige kapokmatrassen.
Naast het matras completeren kussens,
slopen, lakens en dekbed of dekens het bed.
Op het platteland wordt, om dit beddengoed te beschermen, buiten de bedstede of
ledikant, op een provisorische stromatras
bevallen. Om deze strozak of kraammatras
op te maken worden oude lakens, het
scheurlinnen, gebruikt.
In 1939 vond in stedelijke gebieden de
bevalling eigenlijk altijd op het eigen bed
plaats. Vanaf hun ontstaan hebben de
kruisverenigingen materialen uitgeleend
zoals bedzeil ter bescherming van de matras, ondersteek en klossen om het bed te
verhogen. De baarkruk en/of baarstoel
waren in deze periode in onbruik geraakt.

Thuis bevallen is eenvoudig gezegd, maar in
1939 was het klimaat binnenshuis totaal
anders dan in de tegenwoordige goed
geïsoleerde huizen met centrale verwarming en dubbele beglazing. Thans zijn we
gewend aan het comfort van stromend
koud en warm water binnenshuis en aan
een watercloset aangesloten op de riolering.
Het ouderlijk huis van Antje was, naar de
maatstaven van die tijd, een kwalitatief
goed huis. Eensteensmuren, pomp in de
keuken, op de binnenplaats stond het
tonnetjes-gemak. In de achterkamer was
een schoorsteen met kachel. De kamer kon
dus verwarmd worden, een eerste vereiste
voor een ruimte waar een geboorte te
verwachten was. Wat deze kamer helemaal
ideaal maakte was dat in de kamer een
alkoof met bedstee uitkwam. Een alkoof is
een raamloze ruimte tussen twee kamers en
toegankelijk via een deur of gordijn vanuit
één van de belendende kamers, de alkoofkamer. In de 18e eeuw werd de alkoof
populair bij de elite van Parijs. Bij hen
bestond de gewoonte hun gasten te ontvangen terwijl zij nog in bed lagen. Een alkoof
in de slaapkamer vergrootte het gedeelte
voor de gasten. Aan een enkele intimus was
het toegestaan de smallere ruimte tussen
bed en muur, de ruelle, te betreden. Pronkpoppenhuizen -die in de 17e-18e eeuw in de
Lage Landen als hobby van rijke dames
werden ingericht- vermelden de alkoofka-

Kruisvereniging: de kraamverzorgster,
klaarzetten voor bevalling, begeleiden en
verzorgen
Verzorging van kraamvrouwen is tot de
oprichting van de Kruisverenigingen in
handen van bakers, familie en buurvrouwen. Als in 1874 de oprichting van het
Witte Kruis door particulieren in Noord
Holland plaats vindt, begint het kruiswerk.
De kruisvereniging vangt aan met meerdere
doelstellingen: het drinkwater verbeteren,
de aanleg van riolering bevorderen, ofwel
53

foto van een
uitleenmagazijn.
Achter de verpleegster zijn een
aantal kapokmatrassen
opgestapeld. Op
de plank voor haar
staan links ondersteken.

ging van de kindersterfte met behartiging
en behoud van het Rooms Katholieke
zielenheil. Het aansturende episcopaat volgt
de organisatiestructuur van het Groene
Kruis. Kruisverenigingen centraliseren de
opleiding tot kraamverzorgster en contracteren de kraamverzorgsters. De Wit-Gele
kraamverzorgsters onderscheiden zich
vakinhoudelijk niet van haar collegae van
Groene of van Oranje-Groene (protestantse
tegenhanger van het Wit-Gele) Kruisverenigingen. Wel wordt van de Wit-Gele
verzorgsters verwacht dat zij actieve leden
van de Rooms Katholieke kerk zijn en de
standpunten van de kerk m.b.t geboortebeperking kennen en onderschrijven.
Anticonceptie in het huwelijk is in 1939
een gevoelig onderwerp 31.

het scheiden van mest-, faecaliënafvoer, en
het stimuleren van gezonde woningbouw
en persoonlijke hygiëne. Teljer (Jutphaas)
en Hagendoorn (IJsselstein) horen beiden
tot de groep geneesheren die zich tot de
‘hygiënisten’ rekenen. De hygiënisten
weten met hulp van statistieken aan te
tonen dat openbare gezondheidszorg door
overheid ter hand genomen dient te worden. De Kruisverenigingen vertegenwoordigen de burgers die de initiatieven van
overheid en geneesheren ondersteunen.
In 1900 wordt het Groene Kruis opgericht
met het specifieke doel ziekenverpleging
aan huis te verbeteren. Samenwerking met
verpleging komt op gang en verpleegsters
kunnen doorleren voor de specialistische
aantekening ‘wijkverpleging’. Vanaf 1900
starten –verspreid in het land- opleidingen
tot kraamverzorgster om het wilde
‘bakeren’ tegen te gaan en om door verantwoorde verzorging de moeder- en babysterfte te verlagen.
In 1916 wordt in Noord-Brabant op initiatief van de bisdommen Breda en
’s-Hertogenbosch het Wit-Gele Kruis
opgericht ter leniging van de behoefte aan
ziekenverzorging van Rooms Katholieke
signatuur. Het doel van het Wit-Gele Kruis
is verbetering van volksgezondheid, verla-

Organisatie van verloskunde, kosten en
verzekering
In de tijd van doctor Teljer en vroedvrouw
Van Laar Mahuët bestaat verloskundige
zorg uit baringsbegeleiding. Zwangere
vrouwen melden zich in de laatste weken
voor de bevalling om de vroedvrouw te
bespreken. Pas aan het einde van de negentiende eeuw wordt aandacht aan de zwangerschap besteed. Vanaf 1932 zijn de
verloskundigen bevoegd de prenatale zorg
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uit te oefenen. Een natuurlijke bevalling
verloopt onder leiding van de vroedvrouw.
In geval van complicaties is het haar plicht
een vroedmeester te consulteren. Als de
vroedmeester het noodzakelijk acht een
operatie te doen waarbij de levens van
moeder en kind in gevaar komen, dan moet
hij dit melden aan de overheid en mag pas
met hun medeweten tot de ingreep overgaan. Later in de negentiende eeuw ontstaat
de plicht om de verslaglegging van de
verloskundige resultaten aan gezondheidsinspecties te doen. In aanvang van deze
eeuw ontvangen de ‘stads’ doctoren, heelen vroedmeesters en stadsvroedvrouwen
een jaarlijkse vergoeding van de stad voor
de geneeskundige en verloskundige begeleiding van armlastige stadsbewoners. Financieel draagkrachtige cliënten voldoen de
rekening direct aan de hulpverleners. In de
twintigste eeuw namen verzekeraars
(ziektekosten- en ziekenfondsverzekeringen) het vergoeden van de artsen- en
vroedvrouwdeclaraties over. De rol van de
stedelijke overheid bij de organisatie van
gezondheidszorg neemt dan af.
De kruisvereniging verzorgt de salariëring

van de kraamverzorgster vanuit een overheidsondersteuning. Deze salarissen zijn in
1939 gebaseerd op het gemiddelde van het
gegeven aantal dagen verzorging. De uren
zorg tijdens de bevalling zijn hierbij inbegrepen. Overigens voor het begeleiden van
een tweeling-, drieling- dan wel eenlinggeboorte wordt een uniform bevallingstarief
gehanteerd. In onze geschetste voorbeeldige bevalling heeft dokter Slooff recht van
declareren, verloskundige Straathof niet.
Laat ons hopen dat de arts haar een vergoeding voor haar assistentie heeft gegeven.
Verloskundige Straathof, beter bekend in
IJsselstein als mevrouw Doesburg-Straathof,
is ervaren te noemen in meerlinggeboorten.
Drie maanden eerder, in augustus 1939, is
er in een Vreeswijks gezin onder haar
begeleiding een drieling geboren. Twee
jongens en één meisje die, toeval bestaat,
Pietje, Wimpje en Riekje genoemd zijn.
Mevrouw Doesburg- Straathof zullen we
nog terugzien in het tweede deel van het
artikel dat de ontwikkelingen in de verloskunde in de jaren na de oorlog zal behandelen. Zij werkt tot 1978 in IJsselstein en is
waarneemster voor Vianen en Vreeswijk.

Thuisgeboren! Verloskundige
Straathof toont trots de gezonde
drieling die zij op de wereld
mocht helpen. Het meisje ligt in
het midden, zodat zij -als
kleinste- het warmste plekje
heeft.
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Even uw aandacht ...
Stadswandeling in Amersfoort
Zijn de succesvolle deelexcursies naar Kasteel Amerongen en Huis Doorn bij u in de
smaak gevallen? Op zaterdag 6 september a.s. wordt opnieuw een deelexcursie
georganiseerd. Ditmaal staat een bezoek aan Amersfoort op het programma. Zie ook het
Jaarprogramma 2014 dat u bij de Cronyck van januari jl. heeft ontvangen.
Heeft u interesse? Lees de bij deze Cronyck gevoegde brochure en meld u aan!
Fietstocht door Nieuwegein
De Werkgroep Cultuurhistorie heeft, buiten het Jaarprogramma 2014 om, het initiatief
genomen een viertal fietstochten door Nieuwegein te organiseren.
(zie www.museumwarsenhoeck.nl/fietstocht.html).
Één van de tochten is eveneens vastgesteld op 6 september a.s. en valt daardoor samen
met de hierboven genoemde Stadswandeling in Amersfoort.

Aan u dus de keus wat u op 6 september gaat doen!
(Vervolg op pagina 58)
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(Vervolg van pagina 57)

'Een wandeling door Jutphaas'
Deze 'fotowandeling' is nog t/m 24 augustus a.s. te zien op de Hildes van ons museum.
'Een wandeling door Vreeswijk'
Aansluitend op de bovengenoemde 'fotowandeling' hebben Otto Pijpker en Joop
Terpstra een nieuwe 'fotowandeling' samengesteld. Ook deze 'wandeling' is te zien op de
Hildes van ons museum. Aan de hand van oude ansichten en oude(re), maar ook zeer
recente foto's, 'wandelen' zij ditmaal door Vreeswijk. De 'wandeling' door het
karakteristieke schippersdorp voert ondermeer langs de Dorpsstraat, Lekdijk,
Frederiksoord en het Fort. De Barbarakerk fungeert als start- en eindpunt.
Deze 'wandeling' is te zien van 7 september t/m 28 december 2014.
'Mode en kleding'
Bent u nieuwsgierig naar hoe onze (groot)ouders gekleed gingen als baby, kind en
volwassene? Deze expositie laat dat zien! U kunt haar nog t/m 24 augustus a.s. bezoeken.
Expositie 'Bij de tijd' op de begane grond van het museum
Van 7 september t/m 28 december 2014 kunt u alles te weten komen over klokken,
zakhorloges, zandlopers en zonnewijzers.

Redactioneel:
Een van de redactieleden haalt wekelijks fruit bij een fruitteler aan het Hoogland in
IJsselstein. Deze plek is vanuit Nieuwegein-Zuid te bereiken via de Lekdijk en Lagedijk-Zuid.
Daar wordt altijd de Looijebrug - een bakstenen boogbrug uit 1638 - gepasseerd, met direct
daarnaast gelegen hofstede Looij. Bij het passeren van die oude brug, dacht uw redacteur
telkens: 'hoe zou het hier in vroeger tijden zijn geweest?' Inderdaad 'dacht', tot hij
'Bijdragen HKIJ' van de Historische Kring IJsselstein van december 2012 las. Hierin staat
een artikel, geschreven door Hans Ellenbroek, met als onderwerp hofstede Looij. Veel van
de gedachten over genoemde 'vroeger tijden' zijn daardoor beantwoord geworden.
Aan de redactie van 'Bijdragen HKIJ' is gevraagd het artikel te mogen overnemen in een
uitgave van de Cronyck. Het resultaat leest u in dit nummer. Helaas kunnen wij de bij het
artikel behorende prachtige kleurenfoto's niet in kleur afdrukken.
De rubriek '…… zoals het was' leest u voor het laatst. Joop Terpstra heeft namelijk aangegeven hiermee te stoppen. Hij heeft de rubriek vanaf het januarinummer 2007 met veel
plezier verzorgd. Eerst nog samen met Gerard Veerkamp, daarna alleen. De foto's die hij nu
heeft aangeleverd, komen u vast bekend voor. Hij heeft ze met opzet gekozen ' omdat het

zulke aardige oude plaatjes zijn'.
Joop, bedankt!!
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Na het stoppen van de vorige rubriek heeft zich een nieuwe aangediend. Met ingang van
deze Cronyck verzorgt Bart Jan Damstra, lid van de Werkgroep Cultuurhistorie, een
'miniserie', gericht op de interessante historie van de Nieuwegeinse wijken. Als eerste is de
wijk Galecop aan de beurt, de ondertitel luidt: Van ontginning naar woonwijk.
'Oude en jonge geschiedenis rond een stukje Nedereind als GPS-wandeling' is een bijdrage
van ons verenigingslid Roel Groenendijk . Hij schrijft over 'schatzoeken' (cache hunt) met
behulp van GPS-coördinaten. Tussen de regels door blijkt dat hij en zijn vrouw daar
enigszins aan zijn verslaafd. Zozeer, dat zij inmiddels zelf een aantal 'multi-caches' hebben
samengesteld. Een leuke (moderne) manier om kennis te maken met de oude en jonge
geschiedenis van, in dit geval, de wijken Batau-Noord en Batau-Zuid. Lees hoe e.e.a. in zijn
werk gaat.
Tot slot:
Deze Cronyck is de laatste die is samengesteld door de redactieleden Ben Huiskamp
(vormgever/redacteur), Piet Daalhuizen en Cees Brugman (redacteuren). De laatste twee
hebben vorig jaar april aangegeven medio 2014 te stoppen met hun werkzaamheden voor
de Werkgroep Publicaties en daarom ook met hun werk voor de Cronyck. Ben Huiskamp
heeft eveneens besloten te stoppen als lid van de Werkgroep en dus ook met zijn
werkzaamheden voor de Cronyck.
De redactieleden, de een wat langer als zodanig werkzaam dan de ander, hebben het
behoorlijk wat tijd kostende werk met veel plezier en volle inzet gedaan. Wij danken al
diegenen met wie de afgelopen jaren is samengewerkt.
Wij wensen de nieuwe redactie evenveel plezier bij het samenstellen van komende
uitgaven van de Cronyck en ook veel succes!
De Redactie.

Rectificatie
In de vorige uitgave van Cronyck de Geyn (april 2014) is op pagina 33, bovenaan, een
foto afgedrukt van het pand Herenstraat 49 in Jutphaas. In de laatste zin van de
verklarende tekst staat het volgende: De huisartsenpraktijk verhuisde in het laatste
decennium van de 20ste eeuw naar de Mondriaanlaan.
Een zeer oplettende lezer (Otto Pijpker) wees de Redactie er echter op dat de bewuste
huisartsenpraktijk niet naar de Mondriaanlaan is verhuisd, maar naar de Diepenbrocklaan.
Waarvan akte!!
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Galecop
Van ontginning naar woonwijk
door Bart Jan Damstra
De wijk Galecop is één van de jongste woonwijken van Nieuwegein. Dit betekent niet dat
dit gebied historisch gezien niet interessant is. De geschiedenis leert namelijk dat dit gebied
in het zuiden gelegen was aan één van de vertakkingen van een voorganger van de Rijn,
dat er ook bewoning was in de Romeinse tijd en dat het gebied vroeg in cultuur is gebracht
in de periode van de ontginningen. Over gebeurtenissen, gebouwen en bijzondere vondsten is al eerder gepubliceerd, onder andere in de Cronyck de Geyn. Om de geschiedenis en
cultuurhistorische kenmerken van ‘dicht bij huis’ uit te kunnen lichten en daarmee ook
naar een verklaring te zoeken waarom landschap en ruimtelijke ordening zo zijn anno nu,
wordt op wijkniveau ingezoomd op deze kenmerken. Dit is het eerste deel van een reeks
over Nieuwegeinse (woon)wijken.
Galecop is net buiten de ontginning van
Galecop gelegen, namelijk in het Nedereind
van Jutphaas.

Galecop ligt in het noordwesten van de
gemeente Nieuwegein, zie hiervoor afbeelding 1. Voor de afbakening van het te
beschrijven gebied is niet zozeer gekozen
voor de grenzen van de huidige woonwijk,
maar voor de middeleeuwse ontginning
Galecop. Een deel van deze ontginning is
gelegen op de tracés van de A12 en het
Amsterdam-Rijnkanaal, het zuidoostelijke
deel rond de boerderij 'Blokhoeve' is
gelegen in de gelijknamige wijk. En het
meest zuidelijke deel van de woonwijk

Landschap en eerste bewoning
Het landschap en de latere structureren die
hierin zijn aangebracht door de mens,
hebben een zeker verband met elkaar.
Bepalend voor de vormgeving en het
ontstaan van het landschap zijn de rivieren.
De rivierloop en de directe omgeving waar
door overstromingen sediment (zand)
wordt afgezet, wordt een stroomrug
genoemd. In een onbedijkt en moerassig
landschap hebben rivieren vrij spel, deze
verplaatsen zich dan ook meer dan eens. In
Nieuwegein en omgeving worden ook
dergelijke stroomruggen gevormd, dit zijn
(nog altijd herkenbare) belangrijke oostweststructuren. Omstreeks 1850 v. Chr.
ontstaat even ten oosten van Houten Dorp
een afsplitsing van de toenmalige Rijnloop
(en basis voor de Houtense stroomrug),
deze stroomt westwaarts naar Jutphaas en
splitst zich hier af in een tak die verder
westwaarts stroomt (basis voor de Jutphase
Afbeelding 1: Ligging ontginning Galecop
(ondergrond BingMaps) (afb. HKN)
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Afbeelding 2 Structuren, objecten en vondstlocaties in Galecop (afb. HKN)

komgronden kleilaagjes. Als de rivier zich
heeft verplaatst, verzandt de oude loop na
verloop van tijd. Deze ruggen komen dan
geleidelijk hoger in het landschap te liggen.
Op de hoger gelegen stroomruggen in het
zuidoosten is op de flank van de stroomrug,
ter hoogte van de Frans Halshage en Govert
Flinckhage, een nederzetting uit de late
ijzertijd gevonden. Deze nederzetting
maakte deel uit van een grotere bewoningszone die zich uitstrekte vanaf de Blokhoeve
(noord) naar de Batau Noord (huidige
Minervaburg). Nabij boerderij 'Blokhoeve'
zijn tijdens opgravingen begin jaren ’80 en
in 2009 (publieksopgraving) sporen van
bebouwing teruggevonden. Ook zijn op
enkele plekken nabij de Galecopperdijk
sporen van bewoning uit de Romeinse tijd
aangetroffen (zie afbeelding 2). In het
noordelijke deel van Galecop liggen de
(lager gelegen) komgronden.

stroomrug) en een noordelijke aftakking
(basis voor de Blokse stroomrug). Ten
noorden van de huidige Nedereindseplas
komen beide stromen weer samen. Vanaf
dit punt gaat het (als Linschootse stroomrug) verder westwaarts. Nabij de jachthaven
Marnemoende aan de IJssel in IJsselstein
komt deze stroom samen met de stroom die
later de Hollandse IJssel zou worden genoemd. De voor Galecop relevante Blokse
stroom verzandt omstreeks 1000 v. Chr., de
zuidelijker gelegen Jutphase tak volgt 250
jaar later. Zie hiervoor afbeelding 2. Een
dergelijke oude rivierloop of stroomrug
rivierloop kan tot op de dag van vandaag in
de vorm van restgeulen worden herkend in
het landschap (bijvoorbeeld in het nabij
gelegen Rijnenburg), doordat de oeverwallen
als verhoging in het landschap zichtbaar zijn:
bij overstromingen wordt fijn materiaal
(zand) afgezet op de oevers en in de
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Het gerecht van de Domproost
Voor de volgende, mogelijk eerste schriftelijke aanwijzing van menselijke bewoning
moeten we een sprong maken van zo’n
vijfhonderd jaar. In de goederenlijst van de
Utrechtse Sint-Maartenskerk, die is opgesteld
in de 9e eeuw (op basis van vermoedelijk
een oudere lijst), wordt onder andere ‘villa
Galana’ genoemd. Deze nederzetting zou
gelegen moeten hebben op de oude stroomrug in het zuiden en is mogelijk de naamgever voor het latere Galecop.
Omstreeks 1050 wordt aangevangen met
het in cultuur brengen van het gebied als
cope-ontginning, het is daarmee één van de
oudste ‘Nieuwegeinse’ ontginningen. De
organisator van de ontginning sluit hiervoor een contract (cope) met de landsheer,
in dit geval de bisschop van Utrecht. De
Galecopperdijk, die wordt aangelegd tussen
Den Hommel (in Utrecht) en de zuidelijk
gelegen stroomrug (Blokse stroomrug), en
de parallel daaraan gelegen wetering dienen
als ontginningsbasis. De Reijnesteinsesteeg/
Taatse(n)dijk fungeert aan de westzijde als
achterkade, aan de oostzijde is dit de
Dwelfsloot. Vanuit de centrale as ontstaat
de kenmerkende strokenverkaveling, de
afwijkende (blok)verkaveling in het zuiden is
mogelijk een restant van eerder in cultuur
gebracht land rond ‘Galana’. Er ontstaat een
dunne lintbebouwing langs de dijk. Het
gebied ten zuidwesten van deze dijk en op
de stroomrug is door de hogere ligging
geschikt voor de landbouw, het lager
gelegen gedeelte (de komgronden) wordt al
snel als gras- en hooiland in gebruik genomen.

In de 15e eeuw krijgt de dan nog houten
boerderij een ‘stenen kamer’, een stenen
aanbouw. De boerderij, die in de loop van
de tijd geheel in steen is uitgevoerd, brandt
in 1750 en in 1995 geheel af. Het complex
is nu eigentijds opgebouwd. In Museum
Warsenhoeck is een maquette te zien van
de boerderij omstreeks 1786 en een bijbehorende chronologie.
De ‘Blokhoeve’ of ‘Het Blok’ valt ook op
door een ‘afwijkende’ ligging. Zij ligt ten
oosten van de Galecopperdijk; de Bloksteeg
en de Bloksloot voeren naar deze boerderij.
Hier is ondermeer aardewerk uit de twaalfde eeuw en een omgrachting rond de
boerderij aangetroffen. Ook is bekend dat
deze boerderij sinds het begin van de 15e
eeuw behoort tot de Ridderlijke Duitse
Orde, ook wel ‘het Duitse Huis’'. De boerderij is in 1978 aan de gemeente Nieuwegein
verkocht. Het gebied ‘Het Blok’ (afbeelding
2) is buiten de ontginning Galecop gelegen,
maar heeft altijd een nauwe band gehad
met de boerderij. Blok verwijst mogelijk
naar omsloten / ingesloten (= beloken) land.
De boerderij ligt nu opnieuw ‘opgesloten’,
maar nu tussen de bebouwing, zie afbeelding 3. Boerderij en land zijn naamgever
van het gebied de Blokhoeve.
Boerderij ' ‘t Misverstand' heeft een stenen
voorganger uit de 17e eeuw gehad, welke
de opvolger was van een houten gebouw uit
de 13e eeuw. Bij archeologisch onderzoek
bleek dat een deel van de houten staanders
en de vlechtwerkwand nog intact was. De
boerderij was gesitueerd op een grote ronde
huisterp.
De heerlijke rechten van Galecop zijn in de
loop van de middeleeuwen onderdeel
geworden van de ‘Proosdij ten Dom’,
onderdeel van het Domkapittel te Utrecht;
dit verklaart tevens waarom het ook wel
het ‘Domproostengerecht’ wordt genoemd.
Het huis 'de Kickvors(t)' fungeert als gerechtshuis. Vermoedelijk fungeerde het

Twee grotere boerderijen vallen op door
hun ligging en karakter. De boerderij ‘Veeen Bouwlust’ , nu bekend als ‘Boerderij
Bos’, wordt gesticht in 13e eeuw. Hiervan is
de omgrachting teruggevonden. Het is 400
meter westwaarts van de dijk gelegen en
omgeven door de afwijkende verkaveling.
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gemeente Jutphaas.
De aanleg van de A12 en het
Amsterdam-Rijnkanaal
zorgen voor de eerste grote
veranderingen in het landschap, dat tot dat moment
bijna duizend jaar ongewijzigd is gebleven. Begin jaren
’90 van de 20e eeuw vindt een
ingrijpende gedaantewisseling
plaats als wordt gestart met de
aanleg van een nieuwe woonwijk. Naar aanleiding van
deze bouwactiviteiten vindt
Afbeelding 3 Boerderij de 'Blokhoeve' (foto auteur)
op verschillende plaatsen
archeologisch onderzoek
plaats omdat deze worden bedreigd met
huis als boerderij van het al in de 17e eeuw
vernietiging. Helaas zijn niet alle
verdwenen laat-middeleeuwse huis en
(potentiele) interessante locaties onderridderhofstad Galesloot. Hiervan zijn resten
zocht.
opgegraven, het betreft een woontoren
Veel elementen van de historische hoofdgelegen op een vierkant perceel aan de
structuur zijn nog goed zichtbaar en waarGalecopperdijk. Het huis was niet omgracht.
neembaar. Zo is de Galecopperdijk grotenNaast het Kapittel van de Dom bezitten ook
deels nog aanwezig; het tracé is te voet en
de Kapittelkerken van Oudmunster, Sint
per fiets te volgen van de Prins Clausbrug
Marie en Sint Pieter rechten op diverse
in Papendorp tot aan boerderij de
landerijen in het gebied. Ook adellijke
‘Middenhof’ bij de Nedereindseweg. Ten
lieden als de heren van Amstel en de heren
oosten en ten westen van het noordelijke
van Zuilen, bezitten de nodige rechten.
gedeelte tussen de A12 en boerderij
Hetzelfde geldt voor het noordelijker
'Oudersvrucht' nabij de Galecopperlaan, is
gelegen Papendorp, dat ook wel ‘Galekop
de oude perceelstructuur nog aanwezig. De
aan de Hoge Zeyde’ wordt genoemd. In
Taatsendijk (bebouwd vanaf de 19e eeuw) is
1748 is het gebied volgens een omschrijving
ook nog aanwezig. De beschreven boerde'539 mergen' groot en telt het zes boerderijen.
rijen zijn, al dan niet ingrijpend gewijzigd
Zoals eerder gemeld fungeert het oostelijke
of niet meer als zodanig in gebruik, nog te
deel vooral als wei- en hooiland en telt het
bewonderen. U heeft eerder gelezen dat
enkele eendenkooien. In het zuidwesten is
boerderij 'Vee- en Bouwlust', nu 'Boerderij
landbouw mogelijk op de hogere gronden.
Bos', wel zeer ingrijpend is gewijzigd. De
Galesloot, Bloksloot en Bloksteeg zijn
Grote veranderingen, zichtbare elementen
helaas niet meer aanwezig in het huidige
Het zelfstandige gerecht Galecop wordt bij
landschap.
de invoering van de gemeenten (en daarmee het opheffen van de gerechten) in 1819 De maquette van de 18e eeuwse verschijningsvorm van ‘Vee- en Bouwlust’ is in
ingedeeld bij de gemeente Oudenrijn, samen
Museum Warsenhoeck te zien.
met onder andere Heijkop en De Meern.
Ook zijn daar bij archeologisch onderzoek
Pas in 1954 wordt het toegevoegd aan de
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ontdekte voorwerpen te zien, zoals: een
laatmiddeleeuwse pelgrimsinsigne (‘Vee- en
Bouwlust’), een (gerestaureerd) tegeltableau
van omstreeks 1850 (’t Misverstand’), een
17e eeuwse tinnen beker (‘Vee- en
Bouwlust’), een Romeinse zwaardschede
riemhouder (Blokhoeve, opgraving 2009)
en een met een zogenaamde slibversiering
versierde schaal van omstreeks 1600 (‘Veeen Bouwlust’).

Bronnen:
* Mark, René van der, 'DE POLDER
GALECOP ', Aantekeningen omtrent de
oudste geschiedenis van de polder, in
Cronyck de Geyn 1993, pag. 68 e.v.
* Mark, René van der, 'Galecop', in Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 19941995, pag. 82-87.
* Mededelingen René van der Mark.

Er is het nodige behouden dat (opnieuw)
kan worden ‘ontdekt’, wandelend, op de
fiets, of in Museum Warsenhoeck!

Oude en jonge geschiedenis rond een stukje Nedereind
als GPS-wandeling
door Roel Groenendijk
Inmiddels een jaar of negen zijn mijn vrouw en ik regelmatig op pad met 'schat zoeken
(=cache hunt)'. Wij doen dit met behulp van GPS-coördinaten ¹ en gaan daarbij als volgt te
werk: Op de site www.geocaching.nl zoeken we een multi-cache ² op die ons langs interessante punten of gebouwen in een dorp of stad voert. Het kan evengoed een natuurgebied
zijn met markante punten. Soms stellen we aan de hand van een aantal losse caches zelf een
route samen. Wij zoeken dan op bovengenoemde site in een bepaald gebied caches waarbij
de 'schat(ten)' in de directe nabijheid van de gegeven coördinaten is/zijn gelegen (zgn.
'traditionals') en welke ook vaak door meerdere personen zijn geplaatst. Door de coördinaten op Google Earth te zetten kan dan een route worden samengesteld. (Dit is dus enigszins
te vergelijken met het inmiddels alom bekende 'fietsknooppuntennetwerk'; red.)

Als je op een gegeven moment zo’n vijfhonderd caches hebt gevonden, denk je inmiddels zoveel ervaring te hebben opgebouwd
dat het gaat kriebelen om zelf een keer een
cache samen te stellen. De 'eersteling',
gemaakt ter gelegenheid van de tiende
verjaardag van onze kleinzoon, werd goed
ontvangen.
De lezing 'Oude kastelen en buitens en hun

plek NU in Nieuwegein' door Ben Huiskamp
in oktober 2011 gehouden voor de
Historische Kring Nieuwegein, bracht ons
op het idee om over dat onderwerp onze
tweede cache uit te werken.
Omdat wij sinds 1976 in Nieuwegein
vlakbij de Nedereindseweg wonen, leek het
ons leuk om een combinatie te maken van
de oude en de jonge geschiedenis van de
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wijken Batau-Noord en Batau-Zuid , met
daarin onder meer aandacht voor verdwenen
kastelen en buitens, maar bijvoorbeeld ook
voor verdwenen jongere gebouwen zoals
W.A.C. de Baten en Rick’s Restaurant.

Is alles in concept klaar, dan is de volgende
vraag: zijn wij niet te uitgebreid of staan er
taalkundige fouten in? Als je het verhaal
enige tijd laat liggen en dan nog weer eens
doorleest, zie je dit vanzelf, maar het is toch
goed om de tekst door anderen te laten
beoordelen. Bij deze multi- cache heeft
onze dochter dit gedaan. Daarna was onze
kleinzoon aan de beurt om de cache proef
te lopen. Alles klopte gelukkig.

Het samenstellen van een multi-cache
Een idee hebben is één, maar, zoals in dit
geval, dat idee uitwerken vraagt heel veel
werk. Bovendien gaat het in een aantal
stappen. Een verstopplek voor de schat is
snel gevonden en de toestemming van de
gemeente om deze te mogen plaatsen is ook
snel geregeld. Vervolgens moet een route
worden uitgezet die langs de verschillende
objecten voert en, om de wandeling interessant te maken, dient achtergrondinformatie bij de objecten worden gezocht. Om
er een 'echte Multi' van te maken moeten
ook tussenpunten met daarbij vragen en
opdrachten worden toegevoegd. Ook
dienen de coördinaten van al de objecten
en de tussenpunten te worden bepaald en
extra gecontroleerd in verband met de
normale bepalingsafwijkingen van het GPSsysteem.
Om de door ons samengestelde multi-cache
aantrekkelijk op de site te kunnen plaatsen
hebben wij, met toestemming van het
bestuur van de Historische Kring Nieuwegein,
foto's en afbeeldingen uit het museumarchief
gebruikt. Ook zijn boeken uit de bibliotheek van Museum Warsenhoeck gebruikt
om informatie te vergaren.

Na beoordeling kan de multi-cache online
Om de multi-cache op de site www. geocaching.com (hier worden alle geocaches
wereldwijd vermeld) geplaatst te krijgen,

Een cache gevonden!

Wat is Geocaching?
Geocaching is een avontuurlijk spel voor GPS gebruikers. Deelnemen met 'schat zoeken', op z'n
Engels 'cache hunt', is een goede manier om de voordelen en de prachtige mogelijkheden van een
GPS te leren kennen. Het basisidee is dat men caches ('schatten') verstopt en de locaties van deze
caches deelt door op internet hun exacte positie te melden. Andere GPS gebruikers benutten deze
coördinaten om deze caches te vinden.
Is de cache, oftewel 'schat', eenmaal gevonden, dan geeft deze z'n geheimen prijs en beloont de
vinder met een variëteit aan beloningen.

Bron: vrij naar www.geocaching.nl
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moet de tekst in een bepaald format worden aangeleverd. Een collega cacher heeft
hierbij geholpen. Alvorens definitief te
worden geplaatst, wordt de cache door een
reviewer - vanachter het computerscherm aan de hand van een checklist op bepaalde
punten gecontroleerd, zoals: hoe groot is de
onderlinge minimale afstand tussen de
verstopplaatsen, maar ook het taalgebruik
wordt bekeken. In dit geval heeft de reviewer
tot driemaal toe opmerkingen gemaakt,
ondermeer over plaatsing van het coördinaat voor parkeren. Discussie is echter
moeilijk omdat een (vervolg)aanmelding
niet altijd door een en dezelfde persoon
wordt beoordeeld.
Eindelijk, op 16 december 2013, om 16.00
uur, kwam het mailtje binnen dat de cache
was geaccepteerd en online gezet. Diezelfde
avond werd deze GPS-wandeling al gelogd
als gevonden. Bij het schrijven van dit
artikel, 1 april 2014, is de cache al zesendertig maal gevonden en gelopen, met veel
positieve reacties als gevolg.
Wij denken er nu over om een cache in het
gebied Overeind samen te stellen. Ook deze
cache willen wij baseren op oude en jonge
geschiedenis van dat gebied.

logboek en op internet, daar ook een aan
hem/haar geadresseerde en gefrankeerde
kaart (of envelop) achterlaat, waarop/
waarin een volgende cacher een boodschap
schrijft en daarna per post verstuurt.
Geïnteresseerd?
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u
weten hoe onze cache er uitziet en daarvan
de tekst lezen? Google dan: GC4TV51.
Wilt u meer weten van het spel geocaching,
kijk dan op www. Geocaching.nl.
Deelnemen kan door het aanmaken van een
gratis account.
Maar…. pas op, het is een verslavend spel!!
Voetnoten:
¹. GPS (Global Positioning System) is de commerciële naam voor een wereldwijd satelietplaatsbepalingssysteem dat vanaf 1967 werd
ontwikkeld voor gebruik door de strijdkrachten
van de Verenigde Staten van Amerika.

Bron: nl.wikipedia.org
². Multi cache loopt normaal gesproken via
meerdere tussenpunten waar informatie moet
worden verzameld of problemen moeten worden opgelost. Met aldus gevonden extra gegevens kan dan bijvoorbeeld een volgend punt of
een (deel van) de eindlocatie worden bepaald.
Multi caches worden vaak gemaakt vanwege de
mooie route.
Een aantal technieken die gebruikt kunnen
worden, zijn:
▪ Projectie
▪ Kruisbepaling
▪ Verschillende coördinatiestelsels

Cache bij Museum Warsenhoeck
Bij de achteringang van Museum
Warsenhoeck is in maart 2014 door een
collega cacher een cache geplaatst in de
vorm van een witte brievenbus met daarin
ondermeer een logboek. Het is de bedoeling
dat de cacher, naast het 'loggen' in het

Bron: GeoWiki
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Vreeswijk, 17 mei 1940
Duitse eenheden op de Koninginnensluis en Duitse oorlogsschepen in de sluis.
Jaap Boersema heeft de Redactie een tweetal foto's gestuurd die met zijn hobby 'scheepvaart'
hebben te maken. De door hem bij de foto's geleverde tekst heeft hij overgenomen uit het boek
van Bram Buitenweg “Van Waddenzee tot Loreley”. De thuiskomst van de HARMONIE VI van
"Sleepvaartbedrijf Van Loon" in de meidagen van 1940, wordt hierin als volgt beschreven:
"De Beatrixsluis kon niet schutten. Een sluismeester had er blijkbaar gerommeld aan het
elektrische bedieningssysteem. Dan maar door de Koninginnensluis, die werd nog handbediend. Nadat de HARMONIE VI de oorlogsscheepjes als eerste in had laten varen, voer
ze vervolgens (te langzaam volgens de Duitsers) de sluis in"
(Boersema verontschuldigt zich voor de kwaliteit van de foto's; Red.)

Duitsers in en
op de sluis

HARMONIE VI aan de
Handelskade, bij de Wiersdijk.
Op de achtergrond (rechts) is
Huis De Wiers zichtbaar.
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....... zoals het was!
door Joop Terpstra

Afscheid
Na jaren met heel veel plezier de fotorubriek 'Zoals het was….!' te hebben verzorgd, is dit
mijn laatste bijdrage. Het wordt tijd voor wat anders! Ik dank u voor de aandacht die u
heeft geschonken aan de rubriek “Zoals het was…”.

Jutphaas.......
zoals het was
Vanaf de twaalfde eeuw heeft
een brugverbinding bestaan tussen het dorp Jutphaas en het
Overeind aan de oostzijde van de
Vaartserijn c.q. Merwedekanaal.
Er ligt thans een modern ogende
klapbrug. Daarvoor was er
ongeveer een eeuw lang een
draaibrug. Voordat in 1883 de
draaibrug werd gebouwd, was
er ter hoogte van het Sluisje een
Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein; Inv. code FJ0600
dubbele klapbrug. De afbeelding
van een aquarel uit 1880 geeft een beeld van de situatie vanuit het noorden gezien. Het pand
rechts op de afbeelding is een logement, dat gebouwd was tegenover café De Zwaan langs de
Vaartserijn. In 1883 werden brug en logement gesloopt om plaats te maken voor verbreding
van de Vaartserijn tot Merwedekanaal.
‘’Molenkruiers’’ worden ze genoemd, de in Jutphaas geboren en getogen inwoners van het
dorp. Die naam danken ze aan een gebeurtenis uit 1680. Dorpelingen redden de kop van de
korenmolen uit de vuurzee toen Jutphaas door een grote brand werd getroffen. Enkele
honderden meters ten zuiden van de kruising Sluisje/Herenstraat viel de molenkap van de
wagen. Vanaf die tijd hebben de Juphasers hun bijnaam. En de plek waar het gebeurde heet
sindsdien ‘’De Val-Om’’. Het is de plek
ter hoogte van de panden Herenstraat
59/60. Ook daar brandde overigens in
1680 een boerderij af. Omstreeks 1685
werden op die plek de Valom-huisjes
gebouwd; zes één-kamer woningen
onder drie spitse daken. In 1903 werden
van de zes huisjes er drie gemaakt. In
1971 zijn de huisjes gesloopt.
Foto: Collectie Historische Kring
Nieuwegein; Inv. code FJ2471
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Vreeswijk ……..
zoals het was
Niet alleen in Vreeswijk,
maar overal waar zand uit
rivieren werd gebaggerd,
hadden zandschippers een
zwaar leven. Zand baggeren met de beugel was
een uitermate zwaar
beroep. De situatie verbeFoto: Collectie Historische Kring Nieuwegein; Inv. code ANS1239
terde enigszins toen in de
twintiger jaren van de vorige eeuw uitgevonden werd, dat men ook met behulp van een
liertje zand aan boord van de scheepjes kon hengelen.
In de tijd van het beugelen voeren de zandschippers vaak al ’s nachts om 02.00 uur uit om
scheepjes van krap 10 ton vol zand te beugelen. Vervolgens de lading proberen te lossen,
vaak in Utrecht of ergens langs de Hollandse IJssel, en dan opnieuw er op uit.
Het lossen geschiedde met een kruiwagen, die telkens met een schop moest worden gevuld.
Vervolgens over planken tegen de wal op en uitstorten op de zandhoop. Op de foto een
aantal zandscheepjes in de Oudesluis in Vreeswijk.
Dit prentje uit het oude Vreeswijk toont de Rijkspeilschaal, die gestaan heeft op de buitenglooing van de Lekdijk, ter hoogte van het Frederiksoord. De Vreeswijkse bevolking
noemde het ding ‘’De peperbus’’. In het gebouw was een kokervormige put, die in
verbinding stond met het rivierwater. Met behulp van een in de put op en neer gaande
drijver, voorzien van een lange schacht met schaalverdeling, konden de waterstanden in de
Lek worden afgelezen. De notitie ervan gebeurde op een rol papier die met een potlood
werd bekrast door middel van een zelfregistrerend mechaniek dat met de drijver was
verbonden. Na de bouw van de Beatrixsluis was de Rijkspeilschaal overbodig, omdat bij de
nieuwe sluis moderne
meetapparatuur werd
geplaatst.
Het zal u niet verbazen
dat in 1956 de sloper
langs kwam. . . . . . . .

Foto: Collectie Historische
Kring Nieuwegein;
Inv. code ANS1098
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Inleiding bij artikel "De hofstede Looij"
Het nu volgende artikel is eerder gepubliceerd in het blad "Bijdragen tot de geschiedenis van
IJsselstein Stad en Land" van de Stichting Historische Kring IJsselstein (HKIJ), uitgave nr.
138 (december 2012).
De ligging van deze IJsselsteinse hofstede raakt bijkans aan de vroegere gemeentegrenzen
met de toenmalige gemeenten Jutphaas en Vreeswijk. (zie ook noot 1, red.). Bovendien ligt
de hofstede niet ver van het geboortehuis van de heer Arie van Heiningen, met wie Loes
Slooten-Glimmerveen een interview heeft gehouden. Zie daarvoor de Cronyck van januari
jl., pagina 21 e.v.
Voor uw redactie reden om contact op te nemen met de redactie van "Bijdragen HKIJ" met
de vraag dit artikel in onze Cronyck te mogen plaatsen. Op 22 maart jl. kwam het bericht
dat de auteur, de heer Hans Ellenbroek, '… graag akkoord gaat met uw voornemen om zijn

artikel over de hofstede Looij over te nemen …'
Wilt u de situatie ter plaatse bekijken? Ga vanuit Nieuwegein-Zuid via de Lekdijk richting
Lopik. Neem de derde afslag rechts, Lagedijk-Zuid, en geniet van het prachtige en rustgevende
landschap. De grote boerderij aan uw rechterhand is hofstede Looij (huisnummer 23/25).
De redactie neemt aan dat u net zo van het verhaal zal
genieten als zij heeft gedaan.
Op de onderstaande foto ziet u polder De Looij met
links boerderij 'de Looiebrug'. Op de voorgrond het
riviertje De Enge IJssel dat de verbinding vormt
tussen de Lopikse Wetering en de Hollandse IJssel
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De hofstede Looij
door Hans Ellenbroek

In het Nationaal Archief in Den Haag bevindt zich het archief van de Nassause Domeinraad.
Op zoek naar wetenswaardigheden over de geschiedenis van de IJsselsteinse korenmolen
De Windotter bestudeerde ik een map (toegang 1.08.11, inventarisnr. 4823), getiteld

Memoires van herstelwerkzaamheden aan gebouwen van het domein van IJsselstein 17631793. De daarin vermelde gebouwen waren het kasteel, de korenmolen, de hofstede Looij,
de hofstede op de Achtersloot, drie huizen in de Kloosterstraat en de genaaste hofstede in
Benschop. Over het kasteel en de korenmolen is al veel gepubliceerd, maar de hofstede
Looij als bezit van de kasteelheer (in de betreffende periode stadhouder Willem V, baron
van IJsselstein) was voor mij onbekend. Mijn interesse werd nog meer aangewakkerd door
een plattegrondtekening van de hofstede. Toen ik bij een volgend bezoek de tekening
wilde fotograferen, bleek deze echter spoorloos verdwenen te zijn.
De bewuste tekening was ongetwijfeld een kopie van de opmetingstekening van Jan
van Stolk uit 1769, waarvan ik later in het gemeentearchief van IJsselstein (Regionaal
Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard in Woerden) een mooie fotoafdruk
kon vinden en fotograferen. De plattegrond was overigens in het klein afgedrukt in
IJsselstein, geschiedenis en architectuur van Brigitte Giesen-Geurts, Renata Mimpen
en Alfons Vernooij in de serie Monumenten-inventarisatie Provincie Utrecht uit 1989
op pagina 191. Verdere onderzoeken naar de hofstede Looij gaven een interessant
beeld van de geschiedenis van deze hofstede aan de Lagedijk 23/25, die in 1991 door
de Boerderijen Stichting Utrecht werd uitgeroepen tot 'Boerderij van het Jaar'.
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Polder De Looije
De Looije (Looye, Loey, Loo) is de naam
van een polder, die globaal ligt tussen de
Lekdijk vanaf de Radiolaan tot het Klaphek
en de Enge IJssel Omdat de polder vroeger
ook wel Loo werd genoemd is het aannemelijk dat de naam afkomstig is van loo in
de betekenis van kil, kreek of buitendijks
water. Ook in de huidige tijd is na een
periode van een hoog waterpeil aan de
rivierzijde van de Lekdijk ter hoogte van
polder De Looije een water te zien dat zich
uitstrekt van de Lagedijk-Zuid tot aan het
Klaphek. Ook op negentiende eeuwse
kaarten is deze strook als een water ingetekend. Daar waar de Enge IJssel de LagedijkZuid kruist ligt de Looijebrug, een bakstenen boogbrug uit 1638. De afwatering
van de polder geschiedde door natuurlijke
lozing op de IJssel en de Enge IJssel. Het
waterschap Hoge Biezen en Over Oudland
was tot 1962 verantwoordelijk voor De
Looije; op 1 januari 1962 werd de polder
overgeheveld naar een nieuw waterschap
als combinatie van de waterschappen
Bossenwaard, Het Gein, Oudegein en
Zandveld. Na een fusie tot Leidse Rijn
(1980) werd de polder in 1994 weer met de
andere IJsselsteinse polders verenigd in het
hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Het ontstaan van de polder zal plaats
hebben gehad in de tweede helft van de

elfde eeuw, toen de veenbodems en moerassen in de Lopikerwaard werden ontgonnen. De Lagedijk-Zuid ter hoogte van de
Looijebrug was een voortzetting van de
Hogedijk (Hoogland), een rivierdijk van de
IJssel, die vroeger als een zijrivier van de
Lek tussen deze dijk en het westelijke deel
van het Klaphek begon te stromen. In 1285
werd de IJssel bij Hoppenesse (oudere naam
van het Klaphek) afgesloten met een dam,
waarna een verbinding kon worden gemaakt tussen de IJssel via de Doorslag naar
de Vaartse Rijn (Merwedekanaal).
De kapittels de Dom (Sint-Maarten),
Oudmunster (Sint-Salvator) en Sint-Marie
hadden in die tijd vele bezittingen op het
huidige grondgebied van IJsselstein. Ook de
adellijke familie Van Amstel had er veel
bezittingen als achterlenen van de bisschop
van Utrecht of als lenen van de genoemde
kapittels of van de graaf van Holland. De
familie breidde de bezittingen aanzienlijk
uit en maakte een bestuurlijke eenheid
(heerlijkheid, later baronie) van IJsselstein,
Benschop en Noord-Polsbroek. Via de
geslachten Van IJsselstein, Van Egmond en
Van Buren kwam de baronie in bezit van
het huis van Oranje-Nassau, inclusief een
aantal onroerende goederen, zoals het
kasteel, de korenmolen van IJsselstein en de
hofstede Looij. De nog bestaande toren van
het kasteel werd omstreeks 1527 gebouwd

De voormalige 'Hofstede Looij', nu boerderij 'De
Looijebrug', Lagedijk-Zuid 23/25.

De Looijebrug uit 1638 over de Enge IJssel
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het klooster aan de westzijde van de
Hogedijk (Lagedijk-Zuid), ten zuiden van
de Enge IJssel. Omdat de IJssel al in 1285 is
afgedamd kan het klooster ook tussen de
oude IJsselstroom en de dijk hebben gelegen,
ongeveer op de plaats van de latere hofstede
Looij. Dat lijkt logischer omdat deze oude
IJsseloever iets hoger is gelegen en De Lek na
de afdamming van de IJssel ongetwijfeld wel
eens buiten haar oevers trad.
Ook uit andere aktes blijkt dat het klooster
Mariënberg van 1484 tot 1494 gevestigd
was bij de IJsseldam of Nieuwedam. Het
klooster kreeg nog verschillende goederen,
zoals 8 morgen land bij de Nieuwedam van

Oude landkaart,waarop de polder 'Looi' staat
aangegeven, evenals de 'Looije-brug' en de
'IJsselduin', waarmee de IJssel als zijrivier van de Lek
is afgedamd (IJsseldam).

Albrecht van Egmond aan broeder Roloff
Spijker ten behoeve van het Mariënberg
klooster in augustus 1487, 2 morgen land
op het Oudeland bij de Jaarsveldse wetering
door Albert Foeck aan het klooster Mariënberg
in december 1487, 8 morgen land van het
kapittel van IJsselstein aan het klooster
Mariënberg, waarvan 3 morgen gelegen zijn
in het Over-oudland bij het toegangspad tot
de Biezendijk en de andere 5 morgen land
'Hoppenesse' aan de overzijde van de
Nieuwedam buitendijks in januari 1488 en
7 morgen land bij de Nieuwedam van het
klooster Nazareth uit 't Gein in oktober
1493.

en kreeg de naam 'Loyerstoren'. Het is niet
ondenkbaar dat deze naam afkomstig is van
een ander bezit van de kasteelheer: de
hofstede Looij. De toren stond aan de
'loyerszijde' van het kasteel en vanuit de
toren moet de hofstede bij helder weer
goed te zien zijn geweest.
De hofstede Looij en het klooster Mariënberg
De tot nu toe door mij gevonden oudste
vermelding van 'de Loo' komt uit het
archief van de Cisterciënzer priorij Onzelieve-vrouwen- of Mariënberg te IJsselstein
(Het Utrechts Archief). In een akte van 11
maart 1494 machtigde Johannes, de abt van
Cîteaux, de abt van Altencamp en de
prioren van Mariënkroon te Heusden en
Mariëndock buiten Heusden om de over-

plaatsing van de priorij Mariënberg, sinds
1484 gelegen op de plaats De Loo naar de
stad IJsselstein goed te keuren, in plaats van
terugkeer naar de vroegere vestigingsplaats
buiten IJsselstein ten uitvoer te laten brengen.
In het blad van de Historische Kring IJsselstein,
nr. 37/38 van juli-september 1986, deed

Het kasteel van IJsselstein met op de voorgrond de
'Loyerstoren' uit Merkwaardige Kasteelen in
Nederland van 1854. Steendruk, getekend door K.F.
Blombed.

A.M. Fafiani verslag van deze tijdelijke
behuizing van het klooster aan de IJsseldam.
Hij tekende de vermoedelijke ligging van
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Een zestiende eeuwse vermelding van 'de
Loey' dateert van 22 december 1563. In een
akte verklaren Gijsbert Lap en zijn vrouw
Jacoba van Westrenen voldaan te zijn met
het door de vader van Jacoba, Hendrikus
van Westrenen, geschonken huwelijksgoed
en af te zien van aanspraken op het leengoed 'de Loey' in het land van IJsselstein.
Van Westrenen was een aanzienlijk
Utrechts regentengeslacht met veel bezittingen in de provincie. De familie zal het
erfelijk leengoed 'de Loey' in leen hebben
gehad van Filips Willem van Oranje, de
zoon van Willem van Oranje en Anna van
Buren. Zijn vader was toen voogd van de
negenjarige Filips, die na het overlijden van
zijn moeder in 1557 Heer van IJsselstein
was geworden. Het is niet duidelijk welk
deel van de polder De Looije het betrof.
Waarschijnlijk ging het om de latere hofstede Looij op de oude oever van de IJssel
en omliggende weilanden.

Pachtovereenkomst uit 1771, toen de pacht
van hofstede Looij en andere percelen door
Arij Streeff met negen jaar werd verlengd .

zevende jaar 1749 bedroeg deze 870 gulden,
omdat de pachter naast de genoemde
percelen vanaf dat jaar nog in huur kreeg
het perceel 82, groot zes morgen, met als
onderhuurder Cornelis Jansse van Jaarsveld
en het perceel 80, groot drie morgen, met
als onderhuurder Jan Jansse Wildschut.
Vanaf 1750 t/m 1756 bedroeg de pacht 950
gulden, in de derde serie van zeven jaar van
1757 t/m 1763 was dat 1.030 gulden en van
1764 t/m 1770 was de pacht 1.110 gulden.
Een aanvullende voorwaarde was: …… De

huurder heeft onder de voorseite gereguleerde pagtpenningen nog vrij bedongen
het genot van het gras van de twee boomgaarden in de Loij No 68 en 70, item het
gras van het boomgaartje op Zevenhoven
zijnde een gedeelte van het perceel geteekend No 249 mits deselve boomgaarden
beweijdende en geensints te mogen hooijen
en ook onder de conditie dat jaarlijx van
den le september tot half october geen vee
in de boomgaarden zal mogen geweijd
worden en altoos moeten instaan voor de
schaade die het vee aan de boomen zoude
mogen toebrengen.
De overeenkomst vervolgt met: …… Als
aan de wooning en verdere getimmerte, na
deezen eenige reparatien gedaan moeten
worden zal de huijrder het arbeijdsvolk de
kost en drank moeten geeven, of voor elk
arbeijder daags betaalen ses stuijvers en
daar en boven in de reparatien behulpzaam
wesen, mitsgaders de materialen halen en

Hofstede Looij en pachter Arij Streeff
De namen van de hofstede Looij en de
polder De Looije werden in de zeventiende
eeuw niet of nauwelijks vermeld. Uit de
registers van de rentmeester van de Baronie
IJsselstein (Het Utrechts Archief) blijkt dat
Arij Streeff in de achttiende eeuw de
belangrijkste pachter was in de polder De
Looije en omgeving. Hij pachtte een huis,
twee hooibergen, een schuur en een aantal
percelen die genummerd waren met 1-2-1415-67-69-76-77-78-79-81-83-84-85-86-92
en deels 249 ter grootte van in totaal 61
morgen en 61 roeden. De percelen 67 en 69
lagen in De Looije, 92 in Hoge Biezen, 249
in Zevenhoven en de overige in Over
Oudland. Hij ging deze pacht aan voor een
tijd van vier maal zeven jaar, ingaande 1
januari 1743 voor de landen en 1 mei 1743
voor 'het getimmerte'. De pacht eindigde
dus in 1771. De pachtsom voor de eerste zes
jaar bedroeg 790 caroli gulden. In het
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tuijsbrengen.
De huurder zal van niemand anders eenig
land in huijre mogen neemen of gebruijken.
Ook zal den huurder geen hooij of stroo
van de voorseite lande komende 't zij te
velde of anders mogen verkoopen, maar alle
hetselve in de stallen van het gehuurde
door zijn vee doen confumeeren ten eijnde
aldaar zoo veel messe of weligheid versameld werd als eenigszints doenlijk zal
wesen welke messe en andere weligheid op
de hofstede vallende, de huijrder nooijt zal
mogen verkoopen of verruijlen maar alle
dezelve gehouden wesen te brengen op de
voorseite gehuurde landen omme deselve
daarmede te verbeteren…...

bekostigen de As en Vulnis die de weduwe
Sonnenberg binnen IJsselsteijn jaarlijx
versameld en geplaats worden buijten de
IJsselpoort, die den huurder ten zijnen
costen zal transporteeren naar het voorseite
land, en hetselve daar mede moeten bestroijen of toemaken naar den oirbaar, en
zo die drie jarige vaald messe niet alle op
het voorseite land nodig mogt wezen zal de
huurder het overschot moeten brengen op
zijn voorseite ander gehuurd land.
Een andere voorwaarde die Arij Streeff had
bedongen was: …… De vier paarden die

wegens haar Hoogheid in het begin van den
jaaren 1742 tot beploegen van de onverhuurde landen zijn ingecogt heeft den
huurder overgenomen mits daar voor
betalende het geene die paarden haar
Hoogheid gekost hebben ter summa van
330-8-8.

Uit de pachtovereenkomst blijkt verder dat
Arij Streeff in 1742 nog een aantal opmerkelijke voorwaarden had bedongen, zoals:
... En ten eijnde het land No 2 ten spoedig-

ste zal kunnen worden verbetert, heeft de
huurder bedongen, dat in de drie eerste
jaaren haar Hoogheid zal inkopen en

Begin van de pachtovereenkomst van hofstede Looij
uit 1781 met Marrigje Bos, de weduwe van Arij
Streeff, die de pacht continueerde.

Een pagina uit de algemene pachtbepalingen van 38
artikelen.
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De pachtovereenkomst vervolgt met: ……

algemeen geliefd vanwege haar vriendelijkheid en liefdadigheid en het volk betitelde
haar doorgaans als Marijke Meu (tante
Marijke). Behalve aan de pachtovereenkomst
was de pachter nog gehouden aan de algemene pachtbepalingen van 38 artikelen met
allerlei rechten en plichten, zoals over de
betalingen, over het jaarlijks zomervagen
(gedurende een zomer brak laten liggen en
door ploegen en eggen van onkruid ontdoen)
van een derde van het land en het bezaaien
met winterkoren van een ander derde deel,
over het bemesten, de afwatering, het
beweiden, het afvlakken van molshopen,
het schoonhouden van de sloten etc.

En ten eijnde in de gepasseerde winter in
de nieuw getimmerde stallen vee zou
kunnen worden opgestald, en messe gemaakt, heeft de huurder in eigendom
genoten alle het koom het geene den 25
julij 1742 van haar Hoogheids onverhuurde
landen geveijlt en onverkogt gebleven is,
alsmede het hooij 't geene van eenig land in
de Loij alsdoen aan de nieuwe wooning
gereden is alsmede de etweij van de onverhuijrde landen in de Loij en overoudeland,
item de vier fresen tot de ploegtuijgen
behorende waar voor bedongen is 60]-0-0.
Welke voorseite ses hondert en drie guldens den huurder zal betalen in vier
termijnen als den eersten termijn op den
1e november 1743, den tweeden termijn
1e november 1744, den derden termijn
1e november 1745 en den laasten termijn
1e november 1746 't elkens een vierde part.

Uit het archief blijkt niet dat er vóór 1743
pachters waren in de polder De Looije. Arij
Streeff was geboren in Meerkerk en trouwde
op I2 mei 1754 in IJsselstein met Merrichje
Bosch of Marrigje Bos, die van een boerderij kwam aan de Achtersloot. Uit de pachtovereenkomst kan min of meer opgemaakt
worden dat de hofstede Looij in 1742 nieuw
is gebouwd en dat Arij Streeff de eerste
pachter was, die de boerderij betrok. Arij
en Marrigje Streeff kregen twee kinderen,
Geertruyd (* 11-08-1756) en Jan
(* 21-9-1763).

'Haar Hoogheid' in de pachtovereenkomst
is Maria Louise van Hessen-KasseI, die
barones was van IJsselstein van 1711 tot
haar dood in 1765. Zij was de weduwe van
Johan Willem Friso en de moeder van
stadhouder Willem IV. Zij woonde in
Leeuwarden, maar verbleef regelmatig op
het kasteel in IJsselstein. Maria Louise was

Gezicht over polder De Looije vanaf het gebied van de IJsseldam met op de achtergrond de boerderijen LagedijkZuid 42 (links) en 23/25.
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Marrigje Bos, de weduwe van Arij Streeff,
beleefde op zaterdag 14 februari 1795
benauwde momenten.
Ene commissaris Kelfkens verscheen met een
groep Franse huzaren voor hofstede Looij en
eiste een paard-en-wagen. Marrigje meldde dat
haar paarden ziek waren en deed de deur
dicht. Toen werden de ramen van de hofstede
ingeslagen en drongen de huzaren naar binnen.
Marrigje werd met een pistool bedreigd en
geslagen en moest zeggen waar haar volk was,
anders zou zij worden doodgeschoten. Zij
opende de achterdeur, maar haar knechten en
meiden waren er intussen al vandoor gegaan.
Marrigje werd op een wagen gesmeten en de
Lekdijk afgereden. Gelukkig wist zij onderweg
met behulp van de voerman te ontsnappen.

Tekening van hofstede Looij door Jan van Stolk
Jan van Stolk (1731-1810) was architect,
houthandelaar en loodwitfabrikant. In 1753
werd hij op 22-jarige leeftijd benoemd tot

Architecq en Inspecteur over alle de Huysen
en Gebouwen in onse respective domeynen
gelegen, vooralsnog onder toezicht van zijn
vader David, die architect en opzichter was
aan het Stadhouderlijk hof en al sinds 1743
inspecties verrichtte op de Nassause domeinen. Jan van Stolk voerde in 1769 een
inspectie uit in IJsselstein aan de gebouwen
en werken welke in reparatie of onderhoud
zouden moeten komen. Hij noteerde zijn
waarnemingen in een klein boekje, dat
binnen de familie Van Stolk bewaard is

Pagina's uit het boekje van Jan van Stolk uit 1769 met daarop plattegrond en bestek van de hofstede Looij.
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voet, hout beschot en boven rietdak. Dit
gebouw is meede zoo goed als nieuw.
H. Vijf roede berg. In zeer goede ordre
zonder gebrek.
I. Vier roede berg. Zoo goed als nieuw.
K. Vijff roede berg. Meede zoo goed als
nieuw.
L. Schuur over de dijk is een bestaand
gebouw, maar is in zeer goede ordre
geprepareert, Dus niets aan te doen.
Onder op eene steene voet, verder hout, en
met netdak gedekt, het geen nog zeer
goed is.
-----Alleen moet zorge gedraage worden dat de
fundamente van alle de gebouwen
behoorlijk worde aangebracht, teege de
uijtsettingen. Dit is zeer noodig.

gebleven. Over de inspectie van het kasteel
is uitvoerig gepubliceerd door D.B.M.
Hermans in het blad van de Stichting
Historische Kring IJsselstein afl. 71
(december 1994). In het genoemde notitieboekje van Jan van Stolk uit 1769 zijn
echter ook twee pagina's gewijd aan de
hofstede Looij.
Jan van Stolk schetste een plattegrond van
het erf met de opstallen van de boerewoning,

leggende aan den Enge IJssel Bruyker Ari
Streeff. In de tekening gaf hij alle opstallen
een letter en omschreef deze onder de
tekening en op de volgende bladzijde als
volgt:

A. Woon- en. bouwhuys onder een rietdak.
B. is een doorgaende koestal. Aan dit
geheele gebouw is niets aan te doen. als
zijnde alles nieuw.
C. is de kelder
D. Stoep in de Enge IJsel, is nieuw, en dus
niets aan te doen.
E. Steene bakhuys waar in een ove en
schoorsteen, is geheel nieuw en pas gemaakt.
F. is het wagen.huys } Aan dit gebouw is
G. het paardestal
} meede niets te doen.
Onder op een steene

Het onderhoud van de hofstede
Over het algemeen bevonden de opstallen
zich dus in goede staat. Er was ook net het
een en ander vernieuwd en gerepareerd,
want uit de in het begin van dit artikel
genoemde 'Memoires van herstelwerk-

zaamheden aan gebouwen van het domein
van IJsselstein' staat voor 1768 vermeld:
Op de Hofsteeden daar Arie Streeff woont:

Hooihuis op het erf van de voormalige hofstede Looij
in de huidige situatie.

Het bakhuis, dat op de plattegrond van Jan van Stolk
met de letter E is weergegeven en door hem in 1769
werd beschreven als 'geheel nieuw en pas gemaakt'.
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De wsteene voet van de schuurberg die aen
beijde zeijde gedeeltelijk en van agtere
geheel slim gesakt zijn te vernieuwen, de
oude paardestal te verstraten en nog een
zijde van de schuur, een straat in de paardestal te maken, het nodige aen de koeijgroepen vloere te repareeren, de voet van de
schuur over den dijk van ondere an de
grond in te stoppen. Sal kosten 79 a 80
gulden.
In 1770 was er wat meer te doen aan de
hofstede: Timmerman: De bergen regten, 2

nieuwe bergroeden, aen de paerdestal een
nieuwe deur en een nieuwe onderdorpel en
2 schene aen de stijle. Agter de paerde en
koestal 3 nieuwe vensters en 2 nieuwe
vensters in de kamer. Het welke bij calculatie zal bedragen sirca 75 gulden. De pomp
begint slegt te worden en sal mogelijk dit
jaer niet kunnen blijven staen. Indien
deselve moest vernieuwt worden zoude
daer voor weezen om een lode pomp te
setten in plaets van de houte, en zouden
dezelve sirka bedragen 65 gulden. Metselaer: In de paerdestal een dorpel aen stoppe,
met het nodige aen vloere, muure en straet
te rapareeren sal sirka bedragen 8 gulden.
Verwer: Glasen te verloojen en eenig nieuw
hout te verven. Sal sirka bedragen 13
gulden.

Rekeningenoverzicht over het jaar 1771 uit de
'Memoires van herstelwerkzaamheden aan gebouwen van het domein IJsselstein'.

gulden en 16 stuiver aan de 'verwer en
glasemaker' Maarten van Os, 4 gulden en 9
stuiver aan de smid Jacobus de Groot en 3
gulden en 3 stuiver aan de rietdekker Jan
Tukker. Uit de rekeningen blijkt dat de
schuur aan de overkant van de dijk, waar
varkens werden gehouden, in een kersenboomgaard lag, dat de schoorsteen van het
bakhuis in 1771 met 3 à 4 voeten hoger is
gemetseld om het rooke te beletten, dat er
in 1775 een oude roede van de korenmolen
in de grote hooiberg werd gezet en er in
1779 een nieuwe steiger met stoep werd
gemaakt langs het huis aan de Enge IJssel
en een dijkpaal geplaatst op de Lekdijk bij
't Nooteboomtje.
In 1780 was er een grote uitgave nodig voor
het maaken van een nieuw houte schuurtje

In 1771 werd de pacht van hofstede Looij
en de andere genoemde percelen door Arij
Streeff met negen jaar verlengd tegen een
pachtsom van 1.150 gulden per jaar. Naast
het gras genoot de pachter nu ook de
boomvrugten van Appelen en Peeren uit de
drie boomgaarden in De Looije en Zevenhoven.
Hij was dan wel gehouden zelf de bomen te
onderhouden en zo nodig te vervangen. De
rentmeester betaalde voor reparaties aan
hofstede Looij in 1771 een bedrag van 127
gulden en 14 stuiver aan de timmerman
Willem Heete, naast 8 gulden en 5 stuiver
aan de metselaar Johannes van Oosten, 9

op een steene voet agter tegens de koestal
tot stalling voor paarden, en berging van
een waagen soa aen timmer, metsel, smits
als rietdekkers werk; word gecalculeert op
250:0:0. Een hooiberg moest verplaatst
worden om ruimte te maken voor de
nieuwe schuur. Uit de rekeningen blijkt dat
de pachter ook kippen en schapen hield
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naast de al genoemde koeien, paarden en
varkens. In 1780 werd de pacht weer
verlengd, nu voor een termijn van zeven
jaar tegen een pachtsom van 1.225 gulden
per jaar.
Arij Streeff overleed op 13 augustus 1781 en
werd begraven in de NederlandsHervormde Nicolaaskerk met de beste
kleeden en het luijden van alle klokken.
Zijn weduwe Marrigje Bos continueerde de
pacht per 1782 voor de resterende vijf jaar
onder dezelfde condities. Vanaf 1787 werd
deze pacht aan Marrigje Bos verlengd voor
een periode van zeven jaar tegen dezelfde
prijs en vanaf 1794 wederom voor zeven
jaar, maar nu voor de prijs van 1.240 gulden
per jaar. Haar zoon Jan Streeff en Pieter de
Heeten stonden toen borg voor de pachtverplichtingen.

en en mouterijen in Schiedam. De twee
compagnons waren zo goed met elkaar
bevriend dat Joannes Burgerhoudt en zijn
echtgenote hun jongste zoon Petrus
Couwenburg Burgerhoudt noemden. Zijn
peetvader Petrus Couwenburg du Bois
begon in 1818 landerijen te kopen in
IJsselstein, Jaarsveld, Lopikerkapel en op
Tholen, waar zijn moeder al enige landerijen bezat. Zijn eerste IJsselsteinse bezit was
het perceel met het kadasternummer C 178,
een essen- en eikenbos met de bijnaam
'Princegriend', dat hij van de domeinen
kocht. Het bos lag tussen de Enge IJssel en
Hoogland, vlak vóór de kruising met de
Lagedijk-Zuid. Op 7 januari 1828 deed hij
zijn grootste aankoop in IJsselstein, het
meer dan een halve eeuw door de familie
Streeff van de Oranjes gehuurd pachtgoed
met de hofstede Looij en 70 hectare aan
landerijen (kadaster B 154-154bis-155 en C
55-73-74-76-77-86-87-98-99-110-107-168170-171-172-176-177-179-190-191-212-221222- 229bis-24 3-247-296-297-300-301).

Stadhouder Willem V, prins van Oranje en
baron van IJsselstein, week in 1795 bij de
Franse inval uit naar Engeland. Lodewijk
Napoleon, een broer van de Franse keizer,
die sinds 1806 koning was van Holland,
werd in 1810 als zodanig door de keizer
afgezet omdat hij de Franse belangen
onvoldoende behartigde. In 1811 werd het
koninkrijk Holland door Frankrijk ingelijfd.
Om de staatsschuld van Holland met een
derde terug te brengen, werd bij keizerlijk
decreet van 20 augustus 1811 de verkoop
gelast van de nationale domeinen. Het
kasteel en de korenmolen zijn in 1812 via
openbare verkopingen van de hand gedaan.
De hofstede Looij en de landerijen, die de
weduwe Marrigje Streeff-Bos in ieder geval
tot 1801 in pacht had, zijn pas in 1828 door
de domeinen geveild.

Op het perceel C 296/297, een erf en tuin
met alleen een schuur en een schuurberg,
die door de pachter van de hofstede Looij
(C 170) werden gebruikt, liet Petrus
Couwenburg du Bois in 1832 een huis
bouwen en ging daar zelf in wonen. Na het
liquideren van firma J. Burgerhoudt & Co

Petrus Couwenburg du Bois en Petrus
Couwenburg Burgerhoudt
Petrus Couwenburg du Bois (1774-1848) en
compagnon Joannes Burgerhoudt (17701828) verkochten rond 1815 hun branderij-

Grafsteen in de Grote of St. Janskerk in Schiedam
van Francina Benjamina Nyssen (1769-1814), de
echtgenote van Joannes Burgerhoudt (1770-1828).
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bepaald in het testament. De pachter van de
hofstede Looij en vele omliggende landerijen in 1848 was Hendrik Kemp, weduwnaar
van Jannigje van Schaik. Hij overleed op 8
oktober 1850.
Petrus Couwenburg Burgerhoudt woonde
tot 1854 in Schiedam en daarna in zijn
buitenplaats Buitenzorg in Zoeterwoude.
Tussen 1848 en 1870 kocht hij verschillende
landerijen die aan zijn bezittingen grensden
en in 1870 bezat hij zeker 90% van alle
gronden in de polders Over Oudland, Hoge
Biezen en De Looije, een gebied dat in de
huidige tijd het deel van IJsselstein behelst
ten oosten van de Benschopperweg en de
Paardenlaan tot aan de IJssel en de Lek; dus
inclusief geheel Zenderpark, Corridor,
Benschopperpoort, Podium, Paardenveld,
Panoven, de bedrijventerreinen Lagedijk en
Over Oudland en de landerijen ten zuiden
van de Weg der Verenigde Naties, plus het
gebied Hogelanden in de gemeente Nieuwegein.
Verder bezat hij nog landerijen in de
polders IJsselveld (langs de Poortdijk en de
Randdijk), Neder Oudland en Broek en
Lage Biezen, en een huis in het centrum
van IJsselstein, kadaster F 305 (de huidige
woningen IJsselstraat 9 en 11). Petrus
Couwenburg Burgerhoudt had veel belangstelling voor fruitteelt en veel van zijn
bezittingen bestonden uit boomgaarden.

Verklaring uit 1846 van de afgifte aan notaris
Immink van een verzegelde envelop met daarin de
laatste wil van Petrus Couwenburg du Bois (17741848).

was er voor hem geen reden meer om in
Schiedam te blijven wonen. Het huis stond
aan de Lagedijk-Zuid tegenover hofstede
Looij en vormt waarschijnlijk nu het achterhuis van de dwarshuisboerderij op huisnummer 42. Petrus Couwenburg du Bois
breidde zijn bezittingen in IJsselstein nog
geleidelijk uit en overleed op 2 juli 1848 in
de leeftijd van bijna 75 jaar in zijn huis bij
de Looijebrug. Het rondzeggen van zijn
overlijden in IJsselstein kostte 21gulden en
het vervoer van de lijkkist met een jacht
naar Schiedam 168 gulden en 30 cent. Aan
zijn dienstbode Elisabeth Post liet hij
drieduizend gulden na en aan zijn dienstbode
Willemina Oosterom duizend gulden. De
gereformeerde diaconie armen in IJsselstein
werd bedeeld met vierduizend gulden.

Ook Petrus Couwenberg Burgerhoudt liet
een groot vermogen na. Na zijn overlijden
in 1872 gingen de IJsselsteinse bezittingen
naar zijn dochter Joanna Francina Benjamina
Burgerhoudt en haar echtgenoot, de
Schiedamse fabrikant Jan Margarethus van
der Schalk, die branderij De Valk in
Schiedam bezat en voor de helft eigenaar
was van bierbrouwerij en azijnmakerij De
Griffioen in dezelfde stad. Ook Jan
Margarethus van der Schalk hield de bezittingen aan onroerend goed in IJsselstein in

Petrus Couwenberg du Bois liet ruim 300
hectaren aan onroerend goed na in IJsselstein.
Hij was ongehuwd en had geen kinderen.
Zijn petekind Petrus Couwenburg
Burgerhoudt (1805-1872), de zoon van zijn
vroegere compagnon, erfde bij testament
een deel van de landerijen in Jaarsveld,
Lopikerkapel, IJsselstein en op Tholen en
nam de overige landerijen in IJsselstein
over uit de boedel van zijn peetoom voor
een prijs van 376 gulden per bunder, zoals
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Dwarshuisboerderij Lagedijk-Zuid 42, waarvan het achterhuis of het oudste deel ervan in 1832 werd gebouwd
voor Petrus Couwenburg du Bois.

Looije en Over Oudland op een openbare
verkoping voor ƒ 58.625 gekocht door de
aannemer Rinus Cornelis Hartman, de
particulier Arie Verweij uit Den Haag en
Martinus Egbert Hartman, een aannemer
en hotelhouder uit Vianen. Zij lieten de
verouderde boerderij naar een ontwerp van
architect H.P. den Besten geheel vernieuwen. De met riet gedekte langhuisboerderij
kreeg een zeer symmetrische voorgevel met
beneden vier tweeruits schuifvensters met

stand en breidde deze zelfs nog uit. Na zijn
dood in 1903 en de dood van zijn echtgenote
Joanna Francina Benjamina in 1913 moest
het familiebezit door zeven kinderen worden
gedeeld. Het onroerend goedbezit werd
geleidelijk aan verkocht en versnipperde.
De familie Van Beusekom
In 1867 werd Gerrit van Beusekom pachter,
die op 19 januari 1821 in Jutphaas was
geboren. Hij was in 1847 getrouwd met
Margaretha Kool uit Hagestein met wie hij
zes kinderen kreeg. Vanaf 1848 woonde hij
met zijn gezin op een boerderij in Willeskop.
Na het overlijden van Margaretha in 1859
trouwde Gerrit van Beusekom in 1860 met
de toen 21-jarige Gerrigje van Ee uit
Polsbroek en kreeg met haar nog negen
kinderen. Op 25 juni 1867 kwam het gezin
uit Willeskop en betrok de hofstede Looij,
die toen boerderij De Looije Brug werd
genoemd. Gerrit van Beusekom overleed op
16 september 1894. Zijn jongste zoon
Willem Jan trouwde in 1903 met Wijntje
van Oostrom uit Westbroek, een dochter
van de landbouwers Wouter van Oostrom
en Adriaanje Seldenrijk. Na het overlijden
van zijn moeder in 1914 nam Willem Jan van
Beusekom de pacht van De Looije Brug
over.
Op 11 mei 1916 werd een flink deel van de
IJsselsteinse bezittingen in de polders De

Foto van een telg uit de familie Van Beusekom
omstreeks 1920 aan de Panoven.
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koop ging Willem Jan van Beusekom
twee hypothecaire leningen aan; hij
leende ƒ 10.000 van de grootvader
van zijn vrouw, Ruth Seldenrijk uit
Westbroek en ƒ 30.000 van Neeltje
en Wijntje Seldenrijk, twee tantes
van zijn vrouw, beiden landbouwsters uit Westbroek.
Gerrit Wouter (* 1906), de oudste
zoon van Willem Jan en Wijntje van
Beusekom, vertrok in 1929 naar
Maarssen. De jongste zoon Wouter
Adrianus (*1911) bleef op de boerderij en nam De Looije Brug na het
overlijden van zijn vader in 1943
over. Hij trouwde met Geertje den
Hartog (*1924), die na zijn overlijden
Tekening van Chris Schut uit 1971. Links het bakhuis, daarnaast
boerderij 'De Looije brug' en aan de overkant van de Lagedijk-Zuid hertrouwde met Huig Cornelis van
de boerderij op nr. 42.
Kesteren. In 1982 werd de boerderij
verbouwd tot twee woningen,
bovenlicht en een kelderlicht en boven
waarvan één voor zoon P. van Kesteren.
twee identieke vensters. Alle vensters zijn
Huig Cornelis van Kesteren overleed op 7
voorzien van luiken tot aan het bovenlicht.
november 2010 in de leeftijd van 87 jaar.
Langs de daklijst bevindt zich een windveer
De dwarshuisboerderij Lagedijk 42 werd in
en boven een geveldecoratie. Op het erf
1921 gekocht door Johannes Martinus
van de boerderij staat iets oostelijker langs
de Enge IJssel nog het stenen bakhuis met
Gerardus van der Weijden. Ook in 2012
rood pannen tentdak, dat in 1769 door
wordt de boerderij door de familie Van der
inspecteur Jan van Stolk werd vermeld als
Weijden bewoond.
'geheel nieuw en pas gemaakt'.
Noot 1:

Zoals bekend zijn de gemeenten Jutphaas en Vreeswijk
in 1971 samengevoegd tot de gemeente Nieuwegein.
Sedert een grenscorrectie/gebiedsruil in 1989 vormt de
autosnelweg A2 nu de grens tussen de gemeenten
IJsselstein en Nieuwegein.
In de Cronyck de Geyn 2010, uitgaven nr. 1 (pag. 4
e.v.) en nr. 2 ( pag.23 e.v.) heeft Ben Huiskamp in zijn
bijdragen 'Oude gemeentegrenzen in en rond
Nieuwegein' ondermeer beschreven hoe de grenzen
van de gemeente Nieuwegein in de loop der tijden tot
stand zijn gekomen. U vindt deze bijdragen ook op
onze website: www.museumwarsenhoeck.nl; ga daar
naar: Cronyck de Geyn, en dan naar Archief Cronyck
de Geyn.

Op 9 november 1921 verkochten deze
nieuwe eigenaren de boerderij De Looije
Brug, die toen bestond uit een
'bouwmanswoning', schuren, werkhuis,
hooiberg, moestuin, erven, boomgaarden en
wei-, hooi-, bouw- en griendland voor
ƒ 55.000 aan de toenmalige pachter Willem
Jan van Beusekom (kadaster C 94-95-96-9899-168-171-176-177-178-179-180-183- 185300-463-598).
Voor de financiering van deze grote aan-
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Rectificatie
In de vorige uitgave van Cronyck de Geyn (april 2014), is de door Jaap Boersema
geschreven bijdrage 'Mei 1940 - Beschietingen op de Lek' opgenomen (pag. 37 t/m 43).
Op pagina 43 is daarbij een door Boersema geleverde foto afgedrukt met daaronder de
tekst: 'Cees Kruyt op zijn gelichte GRETA in Kiel (juni 1945).
Onmiddellijk na ontvangst van dat nummer (3 april 2014), stuurde Jaap Boersema de
redactie een mailtje met daarin ondermeer de volgende tekst:

'Ik heb al één fout ontdekt….. Het schip aan het eind van het artikel is niet de GRETA,
maar de JOHANNA -ook van Kruijt- die in 1943 door de Duitsers gevorderd werd en in
Kiel tot zinken is gebracht. Op bijgaande foto ligt de JOHANNA met boomstammen bij
de Zuidersluis. Broer en zus (Kees en Greet) bouwden daar later hun 'villa'.
De door hem ter rectificatie gestuurde foto met daarop de 'JOHANNA', is hier afgedrukt.

Schenkingen en giften
Doordat de HKN door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) zijn schenkingen en giften in veel gevallen aftrekbaar voor de belasting
door de schenker. Voor testamenten, legaten en nalatenschappen moet in de regel
erfbelasting of successierecht worden betaald door de ontvanger. Wanneer u iets nalaat
aan een ANBI instelling als de HKN, behoeft over uw legaat of testament geen belasting
te worden betaald. Uw legaat of schenking kan dan door de HKN volledig worden
ingezet voor het verzamelen, behouden, beheren en exposeren van cultuurhistorisch
erfgoed op het grondgebied van Nieuwegein.
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OPROEP: Foto’s en tijdsgetuigen Bevrijding
Op 5 mei 2015 is het 70 jaar geleden dat Nederland – en dus ook Jutphaas en
Vreeswijk – werd bevrijd van de Duitse bezetter. Voor de HKN aanleiding om deze
dag te herdenken met een expositie van foto’s, documenten en voorwerpen van
“toen” in Museum Warsenhoeck. Heeft u foto’s, documenten of “sprekende”
voorwerpen uit de tijd van de Bevrijding en wilt u deze tijdelijk uitlenen, neem dan
contact op met
Otto Pijpker, tel.: 030 6031637, e-mail: o.pijpker@kpnplanet.nl
Ook wil de HKN graag tijdsgetuigen oproepen om “hun verhaal” over de Bevrijding
van Jutphaas of Vreeswijk te vertellen. Bent u dus “erbij” geweest en wilt u vertellen
wat er “toen” allemaal is gebeurd, aarzel dan niet contact op te nemen met
Wolfgang Herrlitz, tel.: 030 2731996, e-mail: w.herrlitz@uu.nl
Het interview met u wordt als bron gebruikt voor artikelen in Cronyck de Geyn.
Kent u mensen die foto’s, documenten en voorwerpen uit de tijd van de Bevrijding
in Jutphaas of Vreeswijk hebben of daarover willen vertellen, dan verzoeken wij ook
hen contact met ons op te nemen.
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Van de voorzitter
Hoewel het niet de policy van het bestuur is om het gaan en staan van vrijwilligers van
de Historische Kring Nieuwegein met naam en toenaam te bespreken, wil ik nu -bij het
verschijnen van deze Cronyck de Geyn- graag een uitzondering maken. In de besloten kring
van de Werkgroep Publicaties hebben een aantal oudgedienden enkele maanden geleden
afscheid genomen als schrijvers en redacteuren van ons kwartaalblad. Buiten hun andere
activiteiten voor de vereniging was Piet Daalhuizen vanaf oprichting van de HKN diepgaand
betrokken bij het redactiewerk en hebben ook Cees Brugman en Ben Huiskamp hun sporen
meer dan verdiend. Joop Terpstra is gestopt met zijn langjarige rubriek. Bij het aantreden
van diverse nieuwe mensen lijkt het mij een gepast moment om de oude garde (die nog
jong van geest is) voor hun inzet voor de Cronyck te bedanken. Heren, chapeau! Daarnaast
wil ik graag twee nieuwe leden binnen de redactie verwelkomen: Joris de Graaf, die de taak
van eindredacteur op zich zal nemen, en Michiel Ridderikhoff, die zich zal ontfermen over
de (nieuwe) layout van de Cronyck. Marjolijn de Winter en Loes Schulz zijn daarnaast
toegetreden als redacteurs. Tenslotte zal Bart Jan Damstra zijn in juli gestarte reeks over
Nieuwegeinse (woon)wijken voortzetten. Ik wens hen veel inspiratie.
Harry ten Hove

Even uw aandacht…
‘Een wandeling door Vreeswijk’
Aansluitend op de bovengenoemde ‘fotowandeling’ hebben Otto Pijpker en Joop Terpstra
een nieuwe ‘fotowandeling’ samengesteld. Aan de hand van oude ansichten en oude(re),
maar ook zeer recente foto’s, ‘wandelen’ zij ditmaal door Vreeswijk. De ‘wandeling’ door het
karakteristieke schippersdorp voert ondermeer langs de Dorpsstraat, Lekdijk, Frederiksoord
en het Fort. De Barbarakerk fungeert als start- en eindpunt.
Deze ‘wandeling’ is te zien van 7 september t/m 28 december 2014.
Expositie ‘Bij de tijd’ op de begane grond van het museum
Van 7 september t/m 28 december 2014 kunt u alles te weten komen over klokken,
zakhorloges, zandlopers en zonnewijzers.
Lezing door Wim Zondag
Op maandag 10 november om 19:30 uur zal Wim Zondag een lezing geven over koninklijke
akten, de burgerlijke stand en het naamrecht vanaf ca. 1800. Plaats: De Bron, Buizerdlaan 1.
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Van de redactie
Zoals de oude garde plaatst maakt voor de nieuwe garde, zo behandelen Marjolijn de
Winter en Loes Schulz in het laatste deel van hun tweedelige serie over verloskunde welke
ontwikkelingen de obstetrie in het voormalige Jutphaas, het huidige Nieuwegein en IJsselstein
heeft doorgemaakt. Ook zij gaan van oud naar nieuw, en brengen in een zeer interessant artikel
naar voren hoe de verloskunde en de verloskundige met hun tijd zijn meegegaan.
De rubriek ‘… Zoals het was’ verscheen in het vorige nummer voor het laatst. Gelukkig is
er met de nieuwe reeks over Nieuwegeinse (woon)wijken, die zoals reeds vermeld sinds het
julinummer door Bart Jan Damstra wordt verzorgd, een zeer interessante rubriek voor in de
plaats gekomen die de lezer wederom meeneemt op een historische reis door Nieuwegein. In
dit nummer is de wijk Fokkesteeg aan de beurt.
Toch staat dit nummer niet enkel in het teken van afscheid nemen. De HKN mocht in juli
van dit jaar zeven eeuwenoude kostbare rouwborden uit de kunstcollectie van de Rabobank
in ontvangst nemen. Dit waren geen onbekende borden voor zowel de HKN als Nieuwegein
in het algemeen; van 1625 tot 1782 hingen de borden, die toebehoorden aan de families
De Malapert (Jutphaas) en De Geer (Oudegein), in de oude Sint Nicholaaskerk. De borden
zijn weer terug in Nieuwegein, en de HKN is daar zeer trots op. Zo trots, dat het besloten heeft
een speciale expositie omtrent de borden te organiseren. Wolfgang Herrlitz geeft in zijn artikel
meer informatie over de boeiende geschiedenis die aan deze borden toebehoort.
Wij wensen u wederom veel leesplezier en zien u graag terug in 2015, een jaar dat zeer
interessant lijkt te gaan worden voor zowel de Cronyck als de HKN.
Maar daarover volgend jaar meer.
Joris de Graaf

Schenkingen en giften
Doordat de HKN door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn schenkingen en giften in veel gevallen aftrekbaar voor de belasting door de schenker. Voor
testamenten, legaten en nalatenschappen moet in de regel erfbelasting of successierecht worden betaald door de ontvanger. Wanneer u iets nalaat aan een ANBI instelling als de HKN, behoeft over uw
legaat of testament geen belasting te worden betaald. Uw legaat of schenking kan dan door de HKN
volledig worden ingezet voor het verzamelen, behouden, beheren en exposeren
van cultuurhistorisch erfgoed op het grondgebied van Nieuwegein.
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Fokkesteeg en Merwestein
Ontdek (opnieuw) de zichtbare historische elementen!
door Bart Jan Damstra

Dit is het tweede deel van een reeks over Nieuwegeinse (woon)wijken, in dit deel worden
de wijken Fokkesteeg en Merwestein behandeld. Hoewel Fokkesteeg en Merwestein
nu twee afzonderlijke wijken zijn in Nieuwegein, hebben ze vanwege hun ligging en
historische achtergrond veel met elkaar gemeen. De woonwijk Fokkesteeg (Noord en Zuid)
is gelegen op de grens van de voormalige gemeenten Jutphaas en Vreeswijk. Merwestein
ligt geheel in de voormalige gemeente Jutphaas. Dit is dan ook de reden om te kiezen voor
een gecombineerde beschrijving van beide wijken. De nu nog bestaande en herkenbare
cultuurhistorische elementen zullen worden toegelicht, waarbij wordt stilgestaan bij de
historische ‘verklaring’.
De wijken Fokkesteeg en Merwestein zijn
centraal gelegen in de gemeente Nieuwegein,
zie hiervoor afbeelding 1. Voor de afbakening
van het te beschrijven gebied is gekozen voor
de grenzen van de huidige (woon)wijken,
met een kleine uitstap naar het nabij gelegen
Oudegein. Het gebied wordt in het zuiden
begrensd door de Wiersdijk, in het oosten
en noordoosten door het Merwedekanaal en
in het noordwesten door De Doorslag. De
westelijke begrenzing wordt gevormd door de
Zuidstedeweg en de ’s Gravenhoutseweg. De
beide wijken worden van elkaar gescheiden
door de Plettenburgerbaan. Dit deel van
Nieuwegein is een historisch minder ‘bekend’
gebied, er is weinig over geschreven en er zijn
hier vrijwel geen archeologische vondsten
aangetroffen. Een bekende gebeurtenis in dit
gebied is ‘Het gevecht aan de Vaart’, dat plaats
vond in 1787.
Afb. 1: Ligging wijken Merwestein en Fokkesteeg
(geprojecteerd op Bingmaps)
(afb. HKN)

Landschap en eerste bewoning
Bepalend voor de vormgeving en het ontstaan
van het landschap zijn de rivieren die hier
gestroomd hebben ver voordat de eerste
bedijking plaats vond en de huidige nu nog
goed herkenbare, kenmerkende structuren
tot stand kwamen. In het vorige deel van deze
serie is beschreven hoe de ‘stroomruggen’
van invloed zijn geweest op de vorming van
het latere landschap. De ter hoogte van de
Wiersdijk en Zandveldsewetering gelegen
Benschopper stroomrug maakt deel uit van
het zogenaamde Benschopperstelsel en is
rond 5000 v.Chr. actief. De noordelijker

gelegen Wierse stroomrug ter hoogte van de
Fokkesteeg maakt eveneens deel uit van het
Benschopperstelsel en is rond 4000 v.Chr.
actief. De beide riviertakken (zie afbeelding 2)
van het Benschopperstelsel stromen, zoals
de naam al doet vermoeden, westwaarts naar
waar later Benschop zal ontstaan (de IJssel
wordt pas rond 3000 v.Chr. actief).
Tot zover is de mens nog niet in beeld
gekomen. Dit verandert echter kort na het
jaar 1000 n.Chr. Het onbedijkte, grotendeels
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Afb. 2: Structuren en objecten In Fokkesteeg en Merwestein

(afb. HKN)

Parallel aan de Fokkesteeg bevindt zich het
stroompje het Gein of de Hoon. Mogelijk is
dit een (vergraven) restant van de rivier die
hier enkele duizenden jaren eerder actief was.
Iets ten noorden van de Fokkesteeg bevond
zich de Hoensloot of Vuilcopperwetering,
dit water fungeert als zuidelijke grens van
de ontginning van het Overeind. Hierdoor
ontstaat tussen beide watertjes een grote
‘geer’. Een geer is de aanduiding voor een
driehoekig vormig stuk land, dat vaak,
net als in dit geval, ontstaat als ‘restgebied’
tussen twee ontginningen dat pas later wordt
ontgonnen. De naam geer duikt overigens op
diverse plekken op in Nieuwegein. Het heeft
overigens geen relatie met de gelijknamige
familie de Geer.

moerasachtige land wordt dan in cultuur
gebracht. Het gebied tussen de Fokkesteeg
en de Wiersdijk en het oostelijker gelegen
Wierse gebied wordt tussen 1050 en 1100
ontgonnen op initiatief van de bisschop van
Utrecht; het wordt nog niet doorsneden door
het enkele eeuwen later aangelegde kanaal
naar Vreeswijk. Het gebied ten noorden van
de Fokkesteeg (waaronder dus het latere
Merwestein) maakt deel uit van de ontginning
van het Overeind (van Jutphaas), deze dateert
van 1060-1076. In het zuidelijker gelegen
gebied dat later als (polder) Zandveld bekend
staat, is men al omstreeks 1000 gestart. De
Wiersdijk fungeert als ontginningsas, de
Fokkesteeg (Oudegeinse steeg) is mogelijk een
achterkade van de Vreeswijkse ontginningen.
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Kort na aanvang van de ontginningen, in
1122, wordt de Rijn bij Wijk bij Duurstede
afgedamd. Dit betekent dat de stad Utrecht
is afgesneden van haar verbindingen met de
Rijn. De oplossing voor dit probleem wordt
gevonden door het graven van een kanaal,
De Vaartse Rijn. Dit is vanaf de stad de
kortste route naar de Lek. Deze route begint
ter hoogte van de Tolsteeg en eindigt in de
IJssel ter hoogte van waar later het plaatsje
het Gein ontstaat. Het kanaal wordt in
etappes aangelegd, dwars door de bestaande
ontginningen heen. De Doorslag is het laatste
stuk dat voor aansluiting op de IJssel zorgt.
Via de IJssel kan men vervolgens de Lek
bereiken bij Hoppenesse (later het Klaphek
genoemd).
Het afdammen van de Rijn heeft echter
ook zijn voordelen. Er ontstaan nu betere
afwateringsmogelijkheden om ook de
lager gelegen ‘komgronden’ te ontginnen.
Omstreeks 1130 wordt de Schalkwijkse
wetering gegraven, deze doorsnijdt het kort
daarvoor ontgonnen gebied van het Overeind.

Afb. 3: Kaart uit 1626, vervaardigd in opdracht van
het Kapittel van Oudmunster
(afb. Het Utrechts Archief)

van Jutphaas (en later als gemeentegrens
tussen Vreeswijk en Jutphaas) en als grens
tussen de beide parochies. Het gehele gebied
behoort tot de polder en het waterschap van
Oudegein. Nadat de (natuurlijke) afwatering
wat moeizamer ging wordt eerst in 1534 ter
plekke van de latere Oudegeinse molen in
het noordelijke gedeelte van het gebied een
molen gebouwd, die in 1627 wordt vervangen.
In 1599 is er ook in de Fokkesteeg de ‘Wierse
mole[n]’ (zie ook afbeelding 3). Zijn taak
wordt halverwege de 17e eeuw overgenomen
door de Oudegeinse molen nabij de
Noordstedeweg/Vreeswijksestraatweg. Deze
molen is verplaatst en is nu te bewonderen
in het Natuurkwartier nabij museum
Warsenhoeck.

150 Jaar later, in 1285, raakt de stad Utrecht
opnieuw haar verbinding kwijt als de IJssel
bij het Klaphek wordt afgedamd. Kort
hierna wordt een nieuw kanaal gegraven (de
Nieuwe Vaart). Hierbij wordt voor het eerste
deel gebruik gemaakt van de Schalkwijkse
wetering, ter hoogte van de Bongenaar wordt
een zuidwaartse ‘aftakking’ gerealiseerd
richting het Wierse gebied, het huidige
Vreeswijk. Voor het traject van deze nieuwe
vaart verbreedt men de bestaande kavelsloten
tot een vaart, qua breedte vergelijkbaar met
die van de huidige Schalkwijkse wetering. Het
heeft dan bij lange na niet de breedte van het
huidige Merwedekanaal.
Kapittels, polders en gemeentegrenzen
De ontginningsactiviteiten hebben er voor
gezorgd dat het gebied bewoond raakt en
gebruikt wordt. Het komt op een snijpunt
van diverse waterwegen te liggen. De
Fokkesteeg zelf fungeert ook als grens tussen
de gerechten Vreeswijk en het Overeind

Eén van de belangrijke cultuurhistorische
elementen, de Fokkesteeg, is net als De Lange
Laan onlosmakelijk verbonden met het huis
en landgoed Oudegein. De voorganger van
het huidige huis Oudegein is waarschijnlijk
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Afb. 4: Gevecht aan der Vaart

(collectie HKN, prt040)

worden. Op een strategisch belangrijk punt
nabij de splitsing van de Vaartse Rijn en De
Doorslag wordt omstreeks 1672 een schans
aangelegd door de Fransen. Deze schans
verdween al snel weer, maar de naam bleef in
gebruik. Zo staat een boomgaard nabij deze
plek later bekend als de ‘Franse boomgaard’.
Een aantal van de hiervoor beschreven
elementen is terug te vinden op een kaart uit
1626, vervaardigd in opdracht van het Kapittel
van Oudmunster (zie afbeelding 3; het
noorden bevind zich beneden). Opvallend is
dat Oudegein niet zichtbaar is op deze kaart,
omdat deze in zijn huidige vorm dateert
uit 1633. In de loop van de tijd hebben alle
Utrechtse Kapittelkerken hier landerijen in
bezit gehad. De latere verdeling in een drietal

in de 12e eeuw gebouwd en diende als
bescherming van de tol langs De Doorslag.
De Fokkesteeg dient als oostelijke oprijlaan
van het huis Oudegein, dat ten westen van
de ’s Gravenhoutseweg en de trambaan is
gelegen. Een verklaring voor deze naam
kan zijn dat men op deze laan de fok van de
voorbijkomende schepen kon zien.
De naam Oudegein lijkt vooral bedoeld
als onderscheid van de reeds bestaande
nederzetting (het) Gein. Een van de hofsteden
die behoorden tot het landgoed van Oudegein
is De Warsenhoeck. Deze naam wordt al
in 17e eeuwse akten genoemd. In de oude
geschreven bronnen komen ook namen
voor als de Voolcamp, Blauwecamp, den
Oosterkamp en den Ossenkamp, deze kunnen
(helaas) tot nu toe niet exact gelokaliseerd
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tiendblokken van het gebied is een ‘erfenis’
van deze kerkelijke eigenaren.

een ultimatum aan de Patriotten. Als de
prinselijke macht niet hersteld wordt, zullen
legers uit Pruisen het land binnenvallen.
Er komt geen reactie vanuit de zijde van
de Patriotten, die tevergeefs op steun uit
Frankrijk hopen. Het Pruisische leger, getooid
met oranje sjerpen, valt op 13 september
1787 het land binnen. De oude regenten
krijgen weer de macht en de bestuursfuncties
in handen. Toch is het niet allemaal voor
niets geweest. We kunnen de ideeën van de
patriottenbeweging beschouwen als voorloper
van de democratische ontwikkelingen in de
19e eeuw.

Gevecht aan de Vaart
Halverwege de 18e eeuw ontstaat een
patriottistische beweging onder de burgers,
uit onvrede over het bestuur, de Oranjes
en de slechte economische situatie. Het
Utrechtse stadsbestuur is Oranjegezind
en de vroedschap (te vergelijken met de
huidige Gemeenteraad) patriottisch gezind.
Door aanhoudende onrust besluiten de
Staten van Utrecht uit strategisch oogpunt
enkele compagnieën van hun troepen
onder te brengen in Vreeswijk. In de stad
Utrecht krijgt men hier lucht van, waarop
een burgerleger optrekt richting deze
troepen. Op 9 mei 1787 komt het aan de
Vaartse Rijn nabij de Fokkesteeg tot een
treffen, waarbij aan beide kanten doden
vallen (zie afbeelding 2 en 4). De militairen
vluchten en laten door de paniek een grote
buit achter. De stadhouder wil de macht in
Utrecht en Holland weer herstellen en stelt

Ontwikkelingen na 1800.
De Vaartse Rijn, die het gebied ten noorden
en oosten omsluit, is in de loop van de
tijd telkens verbeterd. Eind 19e eeuw volgt
een ingrijpende wijziging. Met de aanleg
van het Merwedekanaal (overigens door
de Amsterdammers “de kikkersloot”
genoemd) wordt de Vaartse Rijn sterk
verbreed en verdiept. Zo wordt de bocht in

Afb. 5: Luchtfoto van de Persilfabrieken en ‘Oliebuurtje’, naar het westen
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(coll. auteur)

het noordoosten (tegenover de Bongenaar)
vergroot, wat ook te zien is aan de ligging
van de Utrechtse weg op afbeelding 2. In 1932
vestigt zich in de huidige wijk Merwestein, op
de noordelijke punt, waar de Doorslag en de
Vaartse Rijn samenkomen, de Persilfabriek.
Deze fabriek kwam op het terrein van de
voormalige lijn- en oliefabriek van Cockuyt.
Begin 20e eeuw ontstaan hier enkele
‘buurtjes’, waaronder het ‘Oliebuurtje’ nabij de
oliefabriek van Cockuyt (zie afbeelding 5) en
het ‘Kraaienbuurtje’ aan De Doorslag.
In 1971 gaan de gemeenten Vreeswijk en
Jutphaas samen verder als de gemeente
Nieuwegein. Dit is de aanzet voor de
ontwikkeling van de beide wijken. De
woonwijk Fokkesteeg is eind jaren ’70
aangelegd volgens het ‘woonerf-type’.
Het stratenpatroon volgt grotendeels het
oorspronkelijke kavelpatroon. Voor het
centrum van de wijk is gekozen voor een
afwijkende indeling ter verhoging van de
herkenbaarheid. De wijk is opgedeeld in vier
kwadranten, de verschillende (scheidings)
lijnen komen samen in het centrum van
de wijk waar enkele winkels gevestigd zijn.
De wijk is omsloten door groenstroken
waardoor het een besloten karakter heeft.
De wijk Fokkesteeg bestaat uit twee delen:
Fokkesteeg Noord en Fokkesteeg Zuid,
met de Graaf Florisweg als de grens tussen
beide wijken. Merwestein omvat een
woonwijk, kantoorvoorzieningen en andere
voorzieningen zoals het zwembad en het
Calscollege. Het wordt in de jaren ’70 en ’80
gevormd en staat al snel bekend als ‘CentrumOost’. Ook deze wijk is geïsoleerd gelegen
door de ligging tussen wegen en waterwegen.

Afb. 6: De Lange Laan nabij de Vreeswijksestraatweg, naar het zuiden
(coll. auteur)

herkenbaar in het stratenpatroon (en is
deels nog aanwezig in het Park Oudegein).
Kenmerkend zijn verder de oorspronkelijke
plek van de Oudegeinse watermolen nabij
de Doorslagbrug bij de Noordstedeweg/
Vreeswijksestraatweg, waarvan het fundament
en de verbinding met De Doorslag nog
aanwezig zijn. Noordelijker bevindt zich de
17e eeuwse sluis in De Doorslag. Het gemaal
aan de Leusderschans bevindt zich op de
plek waar eens de Wierse molen stond en de
Molenvliet is nog te herkennen in het huidige
singelpatroon (zie afbeelding 9). Daarnaast
zijn er nog pre-stedelijke elementen zoals een
aantal boomgaarden aan de Fokkesteeg en
een aantal populierenbosjes in de wijk, die
aansluiten op de oude landgoedstructuur van
de buitenplaats Oudegein.
Er is ook hier het nodige behouden dat
(opnieuw) kan worden ‘ontdekt’, wandelend of
op de fiets!

Anno nu
De kenmerkende oude wegen De Lange
Laan (afb 6), de Fokkesteeg (afb 7) en
de Wiersdijk (afb 8) zijn nog prominent
en herkenbaar aanwezig. De 18e eeuwse
boerderij Vreeswijksestraatweg 10 (aan de
Fokkesteeg) is een gemeentelijk monument.
De kenmerkende kavelstructuur is
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Afb. 7: De Fokkesteeg, naar het westen

(foto auteur)

Afb. 8: De Wiersdijk, naar het oosten

(foto auteur)

94

Afb. 9. Gemaal en restant Molenvliet bij de Leusderschans, naar het oosten

(foto auteur)

Bronnen:
r ‘Nieuwegein - Fokkesteeg-Merwestein, bestemmingsplan’. Gemeente Nieuwegein, april 2008
r Afbeelding 3: Het Utrechts Archief. Archief Kapittel van Oudmunster. Inv.nr 933 p.116 (vervaardigd in 1626).
r Afbeelding 4: Collectie Historische Kring, inv. prt040.
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Rouwborden van de familie De Malapert,
onlangs geschonken aan de Historische Kring Nieuwegein
door Wolfgang Herrlitz

Op 16 juli 2014 heeft de Rabobank Utrecht e.o. zeven rouwborden aan de Historische
Kring Nieuwegein geschonken. Deze rouwborden zijn afkomstig van leden van de familie
De Malapert. Ze hingen oorspronkelijk in het koor van de oude St. Nicolaaskerk aan
het Kerkveld te Jutphaas, die in april 1820 wegens bouwvalligheid werd gesloopt, nadat
op 29 maart van datzelfde jaar aan de Nedereindseweg langs de Vaartse Rijn een nieuw
gebouwde protestantse kerk in gebruik was genomen. Vanwege de afgebeelde wapens,
namen en overlijdensdata zijn de rouwborden van grote historische waarde voor de
geschiedenis van de familie De Malapert en vooral ook van hun woonplaats, de parochie
Jutphaas, nu deel van Nieuwegein.1

Rouwborden - wat zijn dat eigenlijk?
Een rouwbord is een zwartgeverfd en meestal
ruitvormig houten bord met naam, titel en
wapen-schild van een prominente overledene
waarop ook de geboorte- en sterfdatum is
vermeld. De rouwborden werden op de gevel
van het sterfhuis opgehangen en naderhand
aan de muur van de kerk bevestigd, waar
de overledene gebraven was. De schilder
is vaak onbekend. Het oudste wapenbord
in Nederland stamt uit 1457. Het gedenkt
Philips de Goede, die in Brugge overleed. De
oudste rouwborden waren sober uitgevoerd,
meer dan naam, wapen en het (Latijnse)
woord ‘obiit’ (gestorven) met een meestal in
Romeinse cijfers geschreven jaartal was er
niet op te zien.
In de 17e eeuw werd de heraldiek rijker en
op 18e eeuwse rouwborden zien we veel
symbolen van de dood, de eeuwigheid en de
vergankelijkheid: de dood wordt geïllustreerd
door schedels, vleermuisvleugels, ourobouros
(staart-eters - afbeeldingen van een slang of
een draak, die zijn eigen staart opvreet en
op die manier een eeuwige cirkel vormt),
knekels, al dan niet gevleugelde zandlopers,
zeisen, omgekeerde toortsen en gebroken
zuilen.
Anders dan op moderne grafstenen
gebruikelijk is werden de borden nooit van
bijbelteksten voorzien. Was het rouwbord
van de generatie die de Republiek der
Nederlanden had gesticht nog sober van vorm
en beschildering, hun rijk geworden kinderen

en kleinkinderen kozen voor steeds grotere
en kostbaarder vormgegeven rouwborden.
Op beeldhouwwerk en verguldsel werk werd
niet beknibbeld en men pronkte met de
wapens van de voorouders en hun kronen.
Nu kwamen deze rijk geworden kooplieden
en regenten niet uit oude, tot het dragen van
wapens gerechtigde, families. In een aantal
gevallen werd daarom ook aan voorouders
zonder wapen achteraf nog een fraai ogend
wapenschild gegeven waarbij men vaak
wapendieren van andere, gelijknamige,
families “leende”.
Er zijn geen grote verschillen tussen de
rouwborden van mannelijke en vrouwelijke
overledenen aan te wijzen. Vaak, maar niet
altijd, gebruikte een vrouw een ruitvormig
of ovaal wapenschild (ook vrouwenwapen
genoemd). Typisch voor een weduwe is het
gebruik van een om het schild geknoopte
cordelière (een van kunstige knopen voorzien
koord, dat rond een wapenschild is gelegd, bij
uitstek een vrouwelijk heraldisch symbool en
door weduwen gebruikt).
De oudste van de borden nu in het bezit
van de Historische Kring Nieuwegein geschilderd ter nagedachtenis van Anna
Vivien, echtgenote van Louis (II) de Malapert,
overleden op 5 september 1625 - illustreert
deze beschrijving.
In het midden zien we een ruitvormig
wapenschild - een “vrouwenwapen” - van
de overledene, omringd van een koord;
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Soms stonden op deze rouwborden de
namen en de overlijdensdata er onder. Vaak
werden ook veel versieringen aangebracht
op de rouwkassen, zoals ze ook wel worden
genoemd.
Voor het ophangen moest aan de Kerk
veel geld worden betaald. Ook voor het
onderhoud en dergelijke moest jaarlijks geld
worden gestort. Hoe meer bewijzen van
adellijkheid er op kwamen, hoe meer men
moest betalen.

Afb. 1: Rouwbord Anna Vivien, 1625

De regering van de Bataafse Republiek zag de
rouwborden met hun adellijke pretenties als
een symbool van de oude, omvergeworpen,
standenmaatschappij en verbood in 1798 alle
afbeeldingen van wapenschilden, omdat deze
heraldische ornamenten in strijd waren met
de uit Frankrijk overgenomen leus “Liberté,
Égalité, Fraternité”, wat zich laat vertalen
naar “Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap”.
Vele duizenden prachtig geschilderde
borden werden op last van de overheid tot
brandhout gehakt. Zij getuigden immers van
eeuwenoude ongelijkheid waar gelijkheid het
politieke programma was.

(afb. HKN)

in de vier hoeken van het bord zijn
wapens - zogenaamde kwartieren - uit
de familiegeschiedenis van de gestorvene
geplaatst; onderaan wordt in het Latijn
vermeld dat Anna Vivien op 5 september
1625 overleden is (“obiit [obyt] 5 septembris
Anno 1625”). Het wapen is een zogenaamd
“alliantiewapen” van een getrouwde vrouw
met in de linkerhelft het halve wapen
van echtgenoot De Malapert - witte lelies
op blauwe grond - en in de rechterhelft
haar eigen wapen. Dit nu in het Museum
Warsenhoeck bewaarde houten rouwbord is
dus 389 jaar oud.

Door toeval of omdat een plaatselijk bestuur
zich inzette voor de rouwborden bleven deze
soms bewaard. Toen de Franse Revolutie was
uitgewoed was de traditie van het ophangen
van de wapenborden vrijwel vergeten.
Hier en daar in Nederland hebben vooral
adellijke families desondanks tot in onze tijd
wapenborden laten maken en opgehangen.
Twee Heren in Rijnhuizen en Jutphaas.
De eigendom van de ridderhofstad
Rijnhuizen en de heerlijkheid Jutphaas
(Over- en Nedereind) was vanaf het begin
van de 17e eeuw gesplitst en in bezit van
verschillende personen, waarvan uiteindelijk
alleen leden van de families De Geer en De
Malapert overbleven. Rijnhuizen met 10
morgen [oppervlaktemaat, een gebied dat
in een ochtend kon worden geploegd] land
werd 1654 aangekocht door de Amsterdamse
koopman Louis de Geer, die door zijn koperen wapenhandel met Zweden een van de
rijkste mannen van de Republiek was.

In de oude St. Nicolaaskerk te Jutphaas
hingen rouwborden in het koor, waar ook de
leden van de familie De Malapert begraven
werden. [Een grafsteen van de Heer van
Plettenburg, Nicolas Malapert, overleden
op 6 november 1616 kunt u nog steeds
bewonderen op de Algemene Begraafplaats
Kerkveld.] Rouwborden of wapenborden
hingen in vroeger eeuwen in bijna alle kerken.
Deze borden waren versierd met bepaalde
wapens, waaruit men kon afleiden tot welke
adellijke familie (geslacht) iemand behoorde.
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geloof als Hugenoten - in de 16e eeuw naar
de noordelijke Nederlanden verhuisd. De
volgende stamboom laat de hoofden van de
familie De Malapert, hun afstamming en
hun echtgenotes van de 16e tot en met de 18e
eeuw zien en geeft zo een oriëntatie op de
familiegeschiedenis; je komt te weten wie een
bepaald persoon was die in een rouwbord
herdacht wordt. Namen van familieleden
waarvan de Historische Kring Nieuwegein nu
een rouwbord bezit zijn vet gedrukt.
Afb. 2: Kopergravure van H. Spilman naar een
tekening van J. de Beijer, ca. 1744.

Een deel van de heerlijkheid (het Overeind)
was al in 1608 in handen gekomen van een
andere vermogende koopman, Nicolaas de
Malapert, die in 1596 het huis Plettenburg
daar had gekocht. Zijn nageslacht verwierf in
1623 ook het andere deel van de heerlijkheid
(het Nedereind).

Afb. 3: Kasteel Plettenburg, gravure van H. Spilman
(naar een tekening van J. de Beijer, ca. 1740;
het kasteel stond op de plek van de huidige Fort
Jutphaas
(afb. HKN)

Het tweede van de geschonken rouwborden
is geschilderd ter nagedachtenis van Louis
(III) de Malapert, de zoon van Anne Vivien,
overleden in 1663.

Alle aan de Historische Kring Nieuwegein
geschonken rouwborden zijn geschilderd
ter nagedachtenis van leden van de familie
De Malapert; het oudste bord stamt uit 1625,
het jongste uit 1782. De familie De Malapert
was oorspronkelijk gevestigd in NoordFrankrijk en is - vermoedelijk vanwege hun

Het bord laat in het midden het wapen
zien van Louis (III) de Malapert (witte
lelies op blauwe grond), gekroond met een
fantasiekroon en omgeven van 16 wapens
van zijn afkomst (‘kwartieren’) in twee maal 2
rijen; de tekst noemt als datum van overlijden
15 november 1663.
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Het rouwbord toont in een ovaal schild een typisch vrouwenwapen - het wapen van
Susanna Godin, echtgenote van Pieter (I)
de Malapert, met burggraafkroon en links
en rechts 8 kwartieren. Het gaat weer om
een alliantiewapen met in de linkerhelft
het wapen van echtgenoot De Malapert
en in de rechterhelft het eigen wapen. Het
wapen is identiek aan dat van haar verwante
Engelbertha Elisabeth Godin (zie hieronder);
beneden als datum van de begrafenis
20 januari 1713.
Conflicten en bruiloften
In het begin van de 18e eeuw ontstond een
conflict tussen de heer van Rijnhuizen (De
Geer) en de heer van Jutphaas (De Malapert)
over het zogenaamde patronaatsrecht van de
kerk van Jutphaas, dat vanouds aan de Staten
van Utrecht behoorde. In 1666 en 1702 kreeg
de familie De Geer, als heer van Rijnhuizen,
in 2 gedeelten het volledige patronaatsrecht in
bezit en oefende dit recht van voordracht bij
benoeming van predikant en koster, evenals
van het beheer van de kerkelijke goederen,
ook daadwerkelijk uit. Toen enige tijd later
de heer van Rijnhuizen een nieuwe kerkbank
had laten timmeren en de route waarlangs
de collectezak werd rondgedragen in die zin
veranderde, dat als eerste De Geer aan de
beurt kwam en niet De Malapert, was voor
laatstgenoemde de maat vol. Deze eer was
tot die tijd aan hem als heer van Jutphaas
toegevallen en hij zag zijn bank nu op de 2e
rang geplaatst. Na een rechtszaak kreeg De
Geer gelijk, maar vernam al gauw dat het
patronaatsrecht niet alleen voordelen bood.
Ook voor het onderhoud van de kerk moest
hij soms bijspringen. Of hier vervolgens de
kiem ligt van de opgetreden bouwvalligheid,
waarna in 1820 tot sloop werd besloten, blijft
onduidelijk. Het verhaal is wel illustratief
voor de ‘tweeherigheid’, die thans alleen nog
wordt geïllustreerd door de twee groepen
rouwborden, die van de opponenten en hun
families zijn bewaard gebleven. De zeven
rouwborden, geschonken aan de Historische
Kring Nieuwegein, horen bij de familie De
Malapert, terwijl vier rouwborden van de

Afb. 4: Rouwbord van Louis (III) de Malapert van
1663
(afb. HKN)

Ook in het bezit van de Historische Kring
Nieuwegein is een rouwbord uit het begin van
de 18e eeuw ter nagedachtenis van Susanna
Godin, echtgenote van Pieter (I) de Malapert:

Afb. 5: Rouwbord van Susanna Godin, echtgenote
van Pieter (I) de Malapert
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familie De Geer bij de Hoge Raad van Adel in
Den Haag hangen.
Maar zoals bij familievetes vaker gebeurt,
kwam al in 1739 een huwelijk tussen leden
van beide families tot stand. De rouwboden
van Louis de Malapert (overleden op 13 maart
1782), van zijn eerste vrouw Louise de Geer
(overleden op 21 februari 1751) en van zijn
tweede vrouw Engelbertha Elisabeth Godin
(overleden op 28 februari 1771) maken deel
uit van de schenking aan de Historische Kring
Nieuwegein.

Afb. 7: Rouwbord van Louise de Geer, eerste
echtgenote van Louis (V) de Malapert

In een ovaal schild het wapen van Louise de
Geer met een markgraafkroon en links en
rechts 16 kwartieren; onderaan in een barok
kader de sterfdatum 21 februari 1751 (in het
Latijn). Het gaat weer om een alliantiewapen
met in de linker helft het wapen van
echtgenoot De Malapert en in de rechter helft
het eigen wapen van Louise.

Afb. 6: Rouwbord van Louis (V) de Malapert van
1782

Het rouwbord van Louis (V) de Malapert,
geboren op 15 februari 1708, gestorven op
13 maart 1782, laat het wapen van Louis zien,
gedragen door twee leeuwen, met boven een
gesloten helm en daarop een markgraafkroon;
de zwanenhals helemaal aan de top refereert
aan de zwaan in het wapen van de De
Malaperts in Noord Frankrijk; links en rechts
8 kwartieren; onderaan in een kader o.a.
naam en levensdata van de overledene.

In een ovaal schild met barokke rand het
wapen van Engelbertha Elisabeth Godin
met een markgraafkroon en links en rechts 8
kwartieren; onderaan in een barok kader de
sterfdatum 28 februari 1771 (in het Latijn).
Het gaat weer om een alliantiewapen met in
de linker helft het wapen van haar echtgenoot
De Malapert en in de rechter helft het eigen
wapen van Louise.
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Afb. 8: Rouwbord van Engelbertha Elisabeth Godin,
tweede echtgenote van Louis (V) de Malapert

Afb. 9: Rouwbord van Isabelle Sophie van der
Meulen, echtgenote van Jan Jacob de Malapert

Bij de zeven aan de Historische Kring
Nieuwegein geschonken rouwborden hoort
nog een bord uit het eind van de 18e eeuw,
eveneens afkomstig uit de groep van familie
De Malapert uit de oude St. Nicolaaskerk:

Jutphaas en worden nu met al hun gebreken
vanwege hun hoge leeftijd in een speciale
kast, die hen voor schade behoedt, bewaard
in Museum Warsenhoeck en zullen zodra dat
kan worden geëxposeerd.

Dit bord toont in een ovaal schild - een
typisch vrouwenwapen - het alliantiewapen
van Isabelle Sophie van der Muelen: in de
linker helft het wapen van haar echtgenoot
De Malapert, in de rechter helft haar eigen
wapen met gravenkroon en links en rechts 8
kwartieren. In een barok kader onderaan de
datum 15 januari 1781 (in het Latijn).

Tegelijkertijd lossen de rouwborden veel
raadsels slechts zeer ten dele op: Hoe zijn de
zeven rouwborden in de kunstverzameling
van Rabobank Nederland terecht gekomen?
Hingen er nog meer rouwborden in de oude
St. Nicolaaskerk te Jutphaas (zonder twijfel
werden er ook hoogstaande personen uit
andere families - bv. leden van de familie
De Geer die patronaatshouder van de kerk
was - in de Nicolaaskerk begraven)? Waar
zijn deze rouwborden gebleven (als ze niet als
brandhout in diverse kachels zijn beland)?

De zoektocht naar de rouwborden uit
Jutphaas: een detective?
Eén ding is zeker: Rabobank Nederland
heeft op 16 juli 2014 zeven rouwborden ter
nagedachtenis van leden van de familie De
Malapert geschonken aan de Historische
Kring Nieuwegein. Ze hingen tot 1820 in
de oude St. Nicolaaskerk op het Kerkveld te

Een “Geheym-Schryver van Staat- en Kerke
der Vereenigde Nederlanden, Beginnende
met die van de Provincie Utrecht”,
gepubliceerd in Utrecht en Amsterdam 1759,
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vermeld dat in de St. Nicolaaskerk te Jutphaas
34 rouwborden hingen. Dat moeten 4 van
onze 7 rouwborden zijn geweest - de overige
3 werden pas later opgehangen. Als deze bron
betrouwbaar is, dan moeten we op zoek gaan
naar minimaal 30 rouwborden uit de oude St.
Nicolaaskerk. Waarlijk een taak voor de echte
historische speurneuzen…
De taak wordt iets eenvoudiger als we de
specialisten raadplegen die zich over deze
zaak hebben gebogen:
J. Wolleswinkel (sinds 2003 secretaris van
de Hoge Raad van Adel) vermeldt dat de 4
rouwborden van de familie De Geer uit de St.
Nicolaaskerk, die enige tijd spoorloos werden
gewaand, inmiddels al weer bijna een halve
eeuw in het gebouw van de Hoge Raad van
Adel in Den Haag hangen (alleen kunnen
daarvan 3 vanwege een later sterfdatum niet
bij de 35 van de ‘Geheym-Schryver’ worden
gerekend).
In “Wetenswaardigheden betreffende het
Kasteel Rijnhuizen en Omstreken”(ed. P.
de Rijcke, Nieuwegein 1981) geeft H.W.G.
Compier een overzicht over het verblijf van
13 rouwborden uit de oude St. Nicolaaskerk:
4 bevonden zich in kasteel Rijnhuizen (en
hangen nu bij de Hoge Raad van Adel in Den
Haag - getuige Wolleswinkel).
Twee - van Pieter (I) de Malapert en van
Nicolaas de Malapert († 1615) - waren in bezit
van W.L.F.C. Ridder van Rappard.

Zeven - precies die rouwborden die door
Rabobank Nederland aan de Historische
Kring Nieuwegein zijn geschonken - waren in
bezit van Mr. Ridder C. van Rappard in Den
Haag.
Als men weet dat deze Mr. Ridder
C. van Rappard een hoge functie bij
de Boerenleenbank heeft bekleed - de
Boerenleenbank (BO) werd na de fusie met
de Raiffeisenbank (RA) die later fuseerde tot
de Rabobank) - dan voedt deze kennis het
vermoeden dat deze Ridder C. van Rappard
door verkoop of schenking of gewoon
informeel en mogelijk zonder medeweten van
de Rabobank zijn zeven rouwborden bij de
kunstverzameling van zijn werkgever heeft
gevoegd (een vermoeden dat Piet Daalhuizen
met WH heeft gedeeld). En op 16 juli 2014
heeft de Rabobank de zeven rouwborden
aan de Historische Kring Nieuwegein
geschonken…
Hoe dan ook: Tot nu toe heeft onze zoektocht
alleen het verblijf van zeven van de 34 en van
6 latere rouwborden (na 1759) verhelderd;
blijven nog minstens 27 borden uit de oude
St. Nicolaaskerk over waarvan het verblijf
duister is: brandhout of cultureel historisch
erfgoed, dat is de vraag. Een drijfveer voor
de detectives onder ons om dit mysterie op te
lossen.

1. Deze tekst is - naast belangrijke vingerwijzingen van Piet Daalhuizen - in hoge mate schatplichtig aan twee publicaties:
r Hartmann van Rijnenburg, A.E.D. (1980): De Heren Malapert op Plettenburg te Jutphaas. Cronyck 2,4, p. 128-138.
r Wolleswinkel, E.J. (2008): Rouwborden De Geer uit de kerk van Jutphaas. De Nederlandsche Leeuw 125, p. 84-88.
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TIJDGEEST X
Het scheepje van Rederij De Tijdgeest uit
Utrecht onderhield een beurtdienst op
Rotterdam. Rond 1960 werd er nog gevaren,
getuige een personeelsadvertentie –uit die
tijd- waarin een ervaren schipper werd
gevraagd tegen een hoog loon. Terwijl de
brugwachter/sluismeester een shagje draait
bij de gedeeltelijk geopende bruggen, moet de
melkrijder met zijn bijrijder wachten. Hij is
waarschijnlijk onderweg naar de melkfabriek
van P. Stam, die op de Handelskade zat. Begin
tachtiger jaren zat hier de garage van Piet
de Vor. Net voor het paard staat een rond
schuilhuisje voor het personeel van RWS.
Door de constructie kon je daar vrijwel altijd
uit de wind en regen staan. Het werd dan ook
wel een ’paraplu’ genoemd. Menig vrijend stel
had dat in die tijd ook wel ontdekt.

In de Oudheidskamer in Vreeswijk staan
deze op schaal nagebouwd en de Vreeswijkse
suppoosten weten daar alles van. Aan het
Jaagpad liggen behalve de woonarken ook
3 HARMONIE-boten, sleepboten van
de Vreeswijkse Sleepboot Maatschappij
“HARMONIE” van Van Loon.

Advertentie uit 1960, waarin personeel wordt
gevraagd door Reimus.

Het kantoor van Reimus aan de Nieuwe kade in Utrecht (Wijk C) zien. Links de mosterdfabriek van Van
Rijn. Tegenwoordig liggen hier de rondvaartboten van Rederij Schuttevaer voor de wal.
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Deel II: Vroede vrouwen en mannen
Tweehonderd jaar verloskundige hulp in Jutphaas, Vreeswijk en IJsselstein (1940 tot heden)
Loes Schultz en Marjolijn de Winter

We pakken het artikel weer op in 1940 bij het uitbreken van de oorlog en beschrijven de
veranderingen die optreden in de maatschappij en in de uitoefening van de verloskunde.
We kunnen stellen dat er in de laatste 75 jaren meer verandert in het beroep van
verloskundige dan in de 115 jaar daarvoor, die we beschrijven in deel I. Onze aandacht
gaat uit naar deze regio en de rol van huisartsen en verloskundigen. Aan het woord komen
onder andere de verloskundigen Lous Steenstra, Loes Schultz, Govi Hoskam en Hanneke
Wijma. Zij zijn degenen die veel Nieuwegeiners en IJsselsteiners op de wereld hielpen
komen en hebben afgenaveld.

De verloskundigen Govi Hoskam, Loes Schultz en Hanneke Wijma met een baby die op nacontrole komt in
de praktijk in IJsselstein (jaren ’90).

Verloskunde in een naoorlogse
samenleving, 1940-1970
Als in 1940 de oorlog uitbreekt raakt
Jutphaas overspoeld door een zich van de
Grebbeberg-linie terugtrekkend Nederlands
leger en een grote vluchtelingenstroom uit
het oosten van het land. Na de korte periode
van gewapend verzet door het Nederlandse
leger volgen lange jaren van onderdrukking
door de Duitse bezetter. De vaste
gebeurtenissen in het dagelijkse leven gaan

door. Verloskundigen en huisartsen kunnen
het verloskundig werk uitoefenen ondanks
spertijd en verduisteringseisen. Worden zij in
nachtelijke uren op weg naar patiënten door
patrouillerende bezetters staande gehouden
-spannende momenten- dan blijkt de houding
van de soldaten beleefd en voorkomend,
zeer zeker als de arts en verloskundige als
zodanig duidelijk herkenbaar zijn. Kinderen
worden in deze periode voornamelijk thuis
geboren en de aanstaande ouders gaan alleen
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om medische redenen naar ziekenhuizen
in Utrecht of naar het Rooms-Katholieke
St. Joseph Ziekenhuis in IJsselstein (dat
in de jaren zeventig de naam ‘Isselwaerde’
kreeg). In dit ziekenhuis kunnen min- of
onvermogende vrouwen overigens gratis
bevallen en krijgen dan zelfs een kraamgeld
van f 55,00 uitgekeerd.
Woningnood
Niet alleen tijdens de laatste oorlogsjaren
maar ook na 1945 gaat de bevolking gebukt
onder schaarste. In het begin van de jaren
vijftig is de consumptie van levensmiddelen
lager dan het consumptiepeil van 1900! Tot
1950 leeft de Nederlander onder een streng
regime van distributie van levensmiddelen en
elementaire levensbehoeften. Aan letterlijk
alles is gebrek, zoals ook aan bouwmaterialen.
Er ontstaat een ernstige woningnood. Veel
jonge stellen trouwen gedwongen en gaan
inwonen bij hun ouders of een hospita.
De komst van een baby onder zulke
omstandigheden is soms zo ‘krap’ dat het
noodzakelijk wordt om in een kraamkliniek
te bevallen, zoals ‘het Ooievaartje’ in Utrecht.
De kraamkliniek is alleen voor ongestoorde
bevallingen bedoeld: bij eventuele
complicaties moet men alsnog naar het
ziekenhuis.
Vanaf ongeveer 1943 toont het geboortecijfer
een stijging, het begin van de geboortegolf.
Deze houdt aan tot 1970. In dat jaar daalt
het geboortecijfer voor het eerst weer. De
geboortegolf heeft een belangrijke invloed
op de werkbelasting van iedereen die in de
verloskunde werkzaam is.
Jutphaas huisarts, Vreeswijk verloskundige
Tot 1970 is de verloskundige bezetting min
of meer constant: Jutphaas kent verloskundig actieve huisartsen in plaats van
verloskundigen. Naast de huisartsen vestigt
zich in Vreeswijk verloskundige M.A. Böhm
(1956-1986), in IJsselstein praktiseert
mevrouw Doesburg. Zij is de laatste
IJsselsteinse stadsvroedvrouw (1933-1978) en
is in 1939 degene die de Vreeswijkse drieling
op de wereld helpt zetten. Wellicht is zij ook

aanwezig geweest bij de geboorte van Piet en
Wim Daalhuizen.

Verloskundige m/v
Hoewel we bij het woord verloskundige
altijd meteen aan een vrouw denken, is
het eigenlijk een neutrale term. Vanaf
1976 volgen ook mannen de opleiding
tot vroedvrouw en ontstaat in Nederland
een voorkeur voor het gebruik van
‘verloskundige’. In Engeland wordt voor de
man de betiteling ‘midwife’ aangepast door
hem ‘man-midwife’ te noemen. Nederland
heeft geen ‘man-vroedvrouw’ gekozen;
het reeds in gebruik zijnde ‘verloskundige’
klinkt ons beter in de oren. Bij beroepen
als arts, verpleegkundige en verloskundige
(waar we respectievelijk meestal meteen
aan een man en aan vrouwen denken) is
de genderverdeling tussen mannen en
vrouwen de laatste jaren sterk gewijzigd.
Toch zijn er nog maar weinig mannelijke
verloskundigen, waarvan er één in
Nieuwegein/Leidsche Rijn werkzaam is.

De bevolking groeit; het aantal huisartsen
neemt toe, maar het aantal verloskundigen
neemt af. Op 21 juni 1949 schrijven de beide
Nederlandse vroedvrouwbonden aan het
Centraal Overleg Ziekenfondsorganisaties dat
er een oplossing moet komen voor het feit dat
de praktijk- en vervoerskosten sterk gestegen
zijn. Dit komt doordat verloskundigen vaker
praktijkruimte huren in plaats van spreekuur
aan huis te houden. Ook beschouwen zij een
auto inmiddels als onmisbaar. Het fietsen
naar kraamvrouwen wordt als verouderd
beschouwd en motorrijden ervaren de oudere
verloskundigen als gevaarlijk. De bonden
stellen daarom voor om het honorarium per
bevalling te verhogen naar f 30,00.
Vliegende auto
Loes Schultz herinnert zich hoe zij in 1965
van haar eerste verloskunde-inkomsten haar
auto aanschafte voor ƒ 300,00. “…Volgens de
105

autohandelaar was
het een betrouwbare
tweedehands
lichtgroene Ford
Anglia. ’s Nachts
bleek de auto een
moeilijke koude start
te hebben en vaak
moest ik de jonge
vader vragen om
hem aan te duwen
of te slepen. Het was
dezelfde auto als in
Harry Potter en de
De Ford Anglia van Loes en dezelfde auto op de omslag van
Geheime Kamer, als
Harry Potter en de Geheime Kamer.
ik naar de voorplaat
van het boek kijk
denk ik elke keer met een zekere afgunst ‘daar er begrip voor ouders
die hun verdriet tonen
kan hij vliegen!’”
door openlijk te rouwen
Vakinhoudelijk zijn er in deze jaren
over het verlies van hun
geen veranderingen te bespeuren met de
pasgeborene.
werkstijl in de vooroorlogse jaren: tijdens de
Gezinsplanning
zwangerschap, meestal bij 7 maanden gaan
Er verandert veel op het gebied van gezin en
de zwangeren naar arts of verloskundige.
seksualiteit. Grote gezinnen, ouders met een
Er is wel een ontwikkeling gaande om al
kindertal van tien of meer kinderen komen
bij 3 à 4 maanden op spreekuur te komen.
De bevalling vindt thuis plaats, waarna de
in deze decennia nog frequent voor, maar de
vrouw een kraambed van tien dagen houdt.
discussie over geboortebeperking neemt toe,
Hiervan zijn vijf dagen strenge bedrust en
zowel in Rooms-Katholieke als in Protestantse
na de ‘bengeldag’ mag op de zevende dag het
kringen. De afwezigheid van doeltreffende
eerste voorzichtige stapje naast het bed gezet
voorbehoedmiddelen komt ten einde als in
worden. De kraamvisites vinden over de hele
1962 in Nederland de anticonceptiepil, ‘de
dag plaats. De visite neemt vooral praktische
pil’, wordt geïntroduceerd. Deze vorm van
presentjes mee; voor de baby een truitje of
geboortebeperking wint -na aanvankelijke
mutsje, zelfgebreid van uitgehaalde wol, voor
scepsis- snel aan populariteit en wordt
via de huisarts makkelijk toegankelijk.
de kraamvrouw distributiebonnen of fruit.
Extreem grote gezinnen worden na 1970 een
uitzondering. De pil zorgt ervoor dat ouders
Verdrongen verdriet
zelf het moment van ouderschap en het
Het is de tijd waarin -zoals van oudsher
kindertal gaan bepalen. Er komt meer nadruk
gebruikelijk- een misgelopen zwangerschap
op ongewenste kinderloosheid te liggen.
‘verzwegen’ wordt. Huisartsen,
verloskundigen, maar ook familie en vrienden De techniek maakt ook hier meer mogelijk:
vinden dat het verlies van een baby zo snel
voortplantingskunde wordt een wetenschap
mogelijk vergeten moet worden. De overleden waarbij het mogelijk is een bevruchting
buiten het lichaam te laten plaatsvinden.
baby’s worden in stilte begraven, vaak
Gynaecologen en verloskundigen gaan een
zonder dat moeder haar kindje te zien heeft
kinderwensspreekuur inrichten.
gekregen. Pas in de zeventiger jaren groeit
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Patroon voor een doopjurkje, boekje van de Margriet, jaren ‘50. Het volledige patroon is via de redactie te
verkrijgen.

Moderner tijden, 1970 tot heden
Vanaf ongeveer 1970 bieden vrijwel alle
ziekenhuizen in Nederland de mogelijkheid
om zonder medische indicatie in hun
verloskamers te bevallen; de poliklinische
bevalling. Maatschappijbreed ontwikkelt
zich een verschuiving in de attitude ten
aanzien van de vanzelfsprekendheid
om thuis te bevallen. De keuze voor een
ziekenhuisbevalling dringt zich aan de
zwangeren op en gesteld kan worden
dat de hospitalisatie van de Nederlandse
verloskunde aanvangt. Kraamklinieken zoals
het Ooievaartje in Utrecht verdwijnen.
Verloskundigen intensiveren hun prenatale
zorg met een risicoselectie, waarbij het
‘voorspellen’ van een ongestoorde dan
wel gecompliceerde zwangerschapsafloop
de huidige verloskunde belast. In de
tegenwoordige discussie kan men zich
afvragen of het krijgen van een baby
een natuurlijk proces is of een medische
gebeurtenis is geworden. Waarbij

verloskundigen en verloskundig actieve
huisartsen de eerste mening verdedigen
en gynaecologische arts-assistenten en
gynaecologen de tweede.
Bevalling in het bejaardenhuis
Govi en Hanneke herinneren zich hun collega
die in het begin van de eenentwintigste
eeuw enthousiast naar een thuisbevalling
ging, voor Nederland nog steeds ‘gewoon’ en
getolereerd. De aanstaande ouders woonden
(tijdelijk) op kamers in het bejaardencentrum.
Tijdens de zwangerschap had de moeder
uit principe-overwegingen afgezien van het
laten maken van een echo. Tot verrassing
van de verloskundige schonk zij, tijdens haar
ongecompliceerde bevalling, het leven niet
aan één, maar aan twee gezonde kinderen!
Wie denkt nu in deze tijd van
gehospitaliseerde verloskunde aan een goed
verlopende bevalling van een tweeling in
het bejaardenhuis?! Verloskunde blijft altijd
verrassend!
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Groei van Nieuwegein
Als in 1971 de samenvoeging plaatsvindt
van Jutphaas en Vreeswijk tot Nieuwegein
tellen beide gemeenten samen 18.000
inwoners. Nieuwegein is een gemeente ‘van
de tekentafel’, met als doel de naoorlogse
bevolkingsdruk op te vangen, in het bijzonder
de woningnood in Utrecht. De verwachting
is dus dat het inwonertal sterk zal stijgen.
Eind jaren ’70 en begin jaren ’80 worden
in een hoog tempo bijna alle wijken uit de
grond gestampt. Hierbij is veel aandacht voor
het welzijn van de toestromende bewoners.
De stoutste verwachtingen komen niet uit,
maar de gemeente groeit inderdaad snel naar
50.000 inwoners in 1982.
De overheid draagt geen beleid met
betrekking tot verloskunde uit. Een enkele
kinderarts in het St. Antonius Ziekenhuis
vindt de verhuizing van het ziekenhuis naar
Nieuwegein een goed idee, in verband met de
te verwachte toename van geboortes in deze
groeikern.
Het Sint Antonius verhuist inderdaad in
1983 naar haar nieuwe locatie in de wijk
Doorslag. Het ziekenhuis voert daarna
een beleid van overname van bestaande
ziekenhuizen. In 1985 vindt de fusie plaats
tussen regionaal ziekenhuis Isselwaerde en
het Antonius. Vanaf dat moment kunnen
vrouwen voor bevallingen terecht in het
Oudenrijnziekenhuis -later Mesos- en het
Antonius Ziekenhuis. In beide ziekenhuizen
is dezelfde gynaecologenmaatschap
werkzaam. In 2009 volgt de fusie tussen
Mesos en Antonius.
Solo en samen werken in voormalig
Jutphaas en Vreeswijk
In Jutphaas doen de huisartsen sinds de
komst van dokter Teljer (1824-1876) de
bevallingen. Vanaf ongeveer 1970 stoten zij
de verloskunde af aan een verloskundige
die zij in dienst nemen. Voor het eerst sinds
1824 wordt Jutphaas weer het werkgebied
van verloskundigen. Als de verloskundige
in dienstverband vertrekt, vestigt mevrouw
L.C.H.E.F. (Lous) Steenstra zich. Zij krijgt

bij haar vestiging als zelfstandige alle
medewerking van de huisartsen en houdt
haar spreekuren op hun praktijkadressen.
Later oefent zij haar snel groeiende praktijk
uit in het gezondheidscentrum aan de
Mondriaanlaan. Lous Steenstra start
een samenwerking op met een collegaverloskundige. In 1992 vertrekt zij en wordt
uiteindelijk opgevolgd door de groepspraktijk
van Nienke Hoogendoorn, die vanaf 2005
een samenwerking heeft met Alnatal in het
Antonius Ziekenhuis.
Ook voormalig Vreeswijk deelt in de groei
van de hoeveelheid verloskunde. Vanaf
1981 kan Rie Böhm het werk niet meer
alleen aan en start zij een samenwerking
met verloskundige G.A.M. (Govi) Hoskam.
In 1988 vestigt verloskundige J.M.D.
(Hanneke) Wijma-Markvoort zich als
partner van Govi. Deze duopraktijk wordt
enkele jaren later een groepspraktijk als
verloskundige E. (Elke) Godthelp-den
Besten zich bij hen aansluit. Nieuwegein/
Vreeswijk kent een kleinere hoeveelheid
verloskunde dan Nieuwegein/Jutphaas.
De verloskundigen uit Vreeswijk oefenen
tevens praktijk uit in Vianen. De populatie
van de praktijk in Vreeswijk bestaat uit
burgerbevolking, middenstanders, agrariërs
op hun boerenbedrijf en schippersfamilies
met hun binnenvaartschepen. In Nieuwegein
is inmiddels sprake van een multiculturele
bevolking, die een verrijking voor het
verloskundige werk betekent. Ook in
IJsselstein doen in 1974 de huisartsen afstand
van de verloskunde en start mevrouw
Doesburg een duopraktijk met verloskundige
E.C. (Loes) Schultz.
Nostalgie
Hanneke herinnert zich een mooie bevalling
in Vreeswijk in de strenge winter van 19992000. Er ligt ijs op de loopplank van een
kleine spits (binnenvaartschip) als ze het
schip oploopt. In het roefje verspreidt een
door een aggregaat gevoed peertje een zwak
licht. Kaarsen worden aangestoken voor meer
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licht en warmte. In deze historische ambiance
wordt de baby in de bedstee geboren.
Media en bereikbaarheid
In de samenleving groeit de aandacht
voor ‘vrije tijd’ en vrijetijdsbesteding.
Huisartsen en verloskundigen zijn altijd
(24/7) bereikbaar voor patiënten en kennen
geen vrije tijd. De oplossing voor hen is het
aangaan van een samenwerking in duo- of
groepsverband. Zo kunnen zij voor elkaar de
bereikbaarheidsplicht verlichten.
Als de dienstdoende verloskundige/huisarts
niet thuis blijkt te zijn weet een huisgenoot
meestal waar hij/zij naartoe is gegaan. Is er
niemand aanwezig, dan hangt er een briefje
aan de deur met de geplande route, een pover
hulpmiddel om dokter of verloskundige
te vinden. Ontwikkelingen in de telefonie
maken hulpverleners makkelijker bereikbaar.
Vanaf 1982 biedt de Doktersdienst 0900 1515
de service aan om hulpverleners te bereiken
met behulp van semafonie en telefonie.
Verloskundigen en huisartsen hebben met
hun semafoon of pieper op zak een grotere
bewegingsvrijheid. Bij een semafoonoproep
bellen ze vanaf de dichtstbijzijnde telefoon
of telefooncel naar de Doktersdienst waar
de oproep of het bericht bekend is. De snelle
ontwikkeling van mobiele telefonie maakt
het beantwoorden van oproepen directer.
Eerst zijn er de grote, kostbare telefoons die
afhankelijk zijn van een onhandige console
in de auto. Van 1992 tot 1998 bestaat het
mobiele telefonienetwerk Greenpoint van
de PTT. Met het zogenaamde Greenhoppertelefoontoestel kan mobiel worden gebeld,
maar enkel binnen een korte afstand van
een Greenpoint (dit waren bijvoorbeeld
tankstations, spoorwegstations, restaurants
en parkeerplaatsen). Hoewel het zeer
prettige handsets waren bereikte het aantal
Greenpoints niet een dekkende dichtheid. De
GSM tenslotte is vanaf 1993 in opkomst. In
het begin is er nog niet overal bereik, maar
de communicatie wordt op deze manier
sneller en gebruikersvriendelijker. Hoewel
de aanstaande ouders profiteren van de
snelle bereikbaarheid van de hulpverleners,

is de keerzijde voor de verloskundigen dat
hun werktempo opgejaagd wordt. Op ieder
moment van dag en nacht moet er direct
geantwoord worden op een oproep. Dit
veroorzaakt onrust als zij gebeld worden
tijdens een bevalling.
De eerste mobiel in deze regio
Govi Hoskam herinnert zich een voorval uit
de semafoon-periode omstreeks 1993 en hoe
zij besloot een mobiele telefoon te nemen:
”…Daar reed ik midden in de nacht over de
A2, de Lekbrug, naar een bevalling in Vianen.
Er was toen ’s nachts geen verkeer op de weg.
Maar het hele eind reed er een auto achter
me aan. Toen mijn pieper ging en ik afsloeg
naar een afgelegen telefooncel, volgde deze
automobilist mij tot mijn schrik weer. Vol
angst schoot ik de telefooncel in. Gelukkig
reed hij voorbij. Op dat moment nam ik
me voor om zo snel mogelijk een mobiele
telefoon te nemen, want zo’n angst wilde ik
niet weer beleven…”

De semafoon (pieper) van Loes Schultz, een
apparaatje van 5.5x3 centimeter.

Isselwaerde
Tot de sluiting in 1985 van het ziekenhuis
Isselwaerde in IJsselstein vervult het een
belangrijke verloskundige functie in de
regio. In dit ziekenhuis bevallen in 1984
ongeveer 500 vrouwen, een zeer respectabel
aantal. Isselwaerde is verrassend modern;
de verloskamers zijn goed geoutilleerd met
een CTG-apparaat voor registratie van de
harttonen van het kind en de weeën van de
moeder. Er wordt echografisch onderzoek
gedaan onder leiding van gynaecoloog
T. Hameeteman. De anesthesisten en
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gynaecologen voeren een liberaal beleid ten
opzichte van pijnbestrijding. Zo is het hier
al mogelijk een ruggenprik toegediend te
krijgen, terwijl de rest van Nederland hier
nog niet van durft te dromen. De bekende
kinderarts P. Renardel de la Valette staat veel
kinderen in hun eerste bestaansmomenten
bij. Dat hij, bij een nachtelijke oproep, op de
fiets naar het ziekenhuis ijlt levert hem veel
waardering op. Wanneer hij, na het eerste
onderzoek, de jonge ouders met de boreling
feliciteert, blijkt het nooit een probleem dat
hij zijn pyjama nog aanheeft.
In deze jaren worden er nog geen digitale
patiëntendossiers bijgehouden, alles gebeurt
nog met een kaartenbak. Pas tien jaar na 1984
is er sprake van de opkomst van de computer
in de geneeskunde en verloskunde.
Echo-apparatuur in de
verloskundigenpraktijk
Als mevrouw Doesburg zich in 1978
terugtrekt uit de praktijk wordt zij opgevolgd
door J.A. (Anke) Hafkamp. Verloskundige
zijn betekent -naast het vaste werk van
spreekuur houden en visite rijden- veel
wachten, wachten op de bevalling die komen
gaat. Anke Hafkamp interesseert zich voor de
techniek van de echografie en leert het maken
van een ‘echo’ met toestemming en onder
leiding van gynaecoloog Hameeteman. Het
apparaat in Isselwaerde mag zij gebruiken.
In de loop van de tachtiger jaren gaan ook
andere verloskundigen zich bekwamen
in het maken van echo’s. In 1992 schaffen
de praktijkhouders Govi Hoskam en Loes
Schultz voor ƒ 30.000,00 een portable
echoapparaat met printer aan. Dit apparaat
bevordert de samenwerking tussen praktijken
Nieuwegein/Vreeswijk/Vianen en IJsselstein.
In 1996 fuseren deze praktijken tot Praktijk
voor Verloskunde ‘De Lekbrug’. Het
betekent een evenwichtiger verdeling van de
bevallingen en de werkdruk.
Ook de echografie heeft een snelle
ontwikkeling meegemaakt. Tegenwoordig
kunnen de aanstaande ouders via bewegend
3D (4D) beeld zien hoe hun baby het zich nog

even gemakkelijk maakt in de baarmoeder.
Deze echo is van de oudste dochter (2012) van
Marjolijn, die op dit moment haar tweede
baby verwacht.

Hollen of stilstaan
Loes herinnert zich hoe zij zich verheugde
op haar eerste vrije dag: “Elke doet dienst,
Hanneke is achterwacht en Govi en ik zijn
vrij. VRIJ!!! Met twee dienstdoenden is er
geen kans op een oproep. Met een zucht van
genoegen schenk ik een glaasje in. Dan gaat
plotseling de telefoon, of ik toch naar een
bevalling wil gaan! Een gestameld ‘ja maar ik
ben vrij’ wordt teniet gedaan met de woorden:
‘Elke heeft op dit moment vier bevallingen
tegelijk, dus je begrijpt..’ Het glaasje moet
dus wachten. Ik spring in de auto en binnen
een uur worden er in Benschop, IJsselstein,
Vreeswijk en Vianen vier prachtige kinderen
thuisgeboren. Dit record is nooit meer
herhaald. Zo bleek eens te meer dat het in de
verloskunde hollen of stilstaan is.”
Heden
Ook de voorlichting aan aanstaande ouders
is veranderd. Hieronder tonen we drie
tijdschriften die goed laten zien hoe de
houding ten aanzien van de aanstaande
moeder gewijzigd is. Alle drie de bladen
beschrijven wat er van haar verwacht wordt,
wat ze moet weten en hoe zij zich moet
voorbereiden op de geboorte. In de jaren
vijftig maakt zij haar babyuitzet nog zelf en
wordt ze aangesproken met ‘moedertje’. In de
jaren tachtig kan de moeder via een meetlat
en foto’s de ontwikkeling van haar baby in
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Drie tijdschriften, v.l.n.r. een Margriet uit de jaren vijftig (voorkant is verdwenen), een Ouders van Nu uit
de jaren tachtig en een Wij Jonge Ouders uit 2014.

de buik volgen en zijn de afbeeldingen van
een bevallende vrouw opmerkelijk weinig
preuts in vergelijking met dertig jaar later,
waar ze niet meer voorkomen in de bladen.
Tegenwoordig ligt de focus naast leefadviezen,
kennis over de zich ontwikkelende baby
en natuurlijk het ‘babyshoppen’ vooral op
de ervaringen, getuigenissen van andere
moeders.

Vissen naar de baby
Govi en Loes herinneren zich een
badbevalling die zij samen meemaken in
de jaren ’90. De aanstaande ouders hebben
zich goed voorbereid: het gehuurde bad staat
al enige tijd geïnstalleerd in de overgang
tussen open keuken en huiskamer. Zodra de
bevalling begint vullen zij het bad met water
van 37 graden, de sfeerverlichting gaat aan.
Op verzoek van zijn vrouw neemt manlief
plaats in bad om haar te ondersteunen. Hij
raakt soms wat benard als zijn vrouw hem
tijdens een wee ongewild onder water drukt,
maar een wee duurt nu ook niet zo lang. Ter
begeleiding hangen Govi en Loes over de
rand van het bad; Govi met een schepnetje
om ongerechtigheden op te vangen en Loes
met een de duiklamp om de gebeurtenissen
onder water zichtbaar te maken. De bevalling
verloopt voorspoedig en het kind wordt onder
water geboren en zwemt direct uit zicht. Tot
grote schrik van de verloskundigen die de
baby kwijt zijn. Ze komen op het slimme idee
om via inhalen van de navelstreng de baby
terug te halen. En ja hoor, het lukt, daar is
het jongetje weer! De jonge moeder krijgt de
goede raad om haar kind omhoog te tillen.
Het was een fantastisch mooie badbevalling,
moeder en familie gelukkig, kindje gezond en
wel. De verloskundigen waren drijfnat, eind
goed al goed.

In 2014 is het imago van de verloskundige
uit de vroeg-naoorlogse jaren vergeten. De
vrouwen die in leren jas met motor naar de
bevalling gaan, hebben plaatsgemaakt voor
modern geklede vrouwen die in een stevige
auto komen voorrijden. Zwangeren hebben
geleerd hun wensen met betrekking tot de
baring uit te spreken. Ze informeren bij de
verloskundige naar de mogelijkheden om
verticaal of in bad te bevallen, zij vragen wat
de mogelijkheden zijn van pijnverlichting.
De cliënt is niet meer huisvrouw pur sang,
maar een vrouw die gestudeerd heeft en een
baan heeft met daarnaast een huishouden.
Alle verloskundigen in de regio’s Nieuwegein,
IJsselstein, Houten, Vianen en Utrecht en
de ziekenhuizen met een verlosafdeling
zoals St. Antonius, Hofpoort (Woerden),
Diaconessen en het AZU in Utrecht richten
zich naar de wensen van de moderne cliënt.
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Slot
Twee dingen zijn zeker: baby’s zullen er altijd
blijven komen en altijd zullen er vrouwen en
mannen zijn die geboeid door de gebeurtenis
hun hulp verlenen. Met veel plezier hebben
wij beide artikelen over de ontwikkelingen in
de verloskunde in deze regio geschreven. Het
tijdperk van een solistische gigant als dokter
Teljer hebben we zien veranderen in een
tijdperk waarin samenwerking vooropstaat.

De maatschappelijke ontwikkelingen met
betrekking tot bereikbaarheid van de
hulpverlener hebben een drastische tijdwinst
opgeleverd. Verloskundigen hoeven niet
meer te lopen of met paard en wagen te gaan,
maar komen met hun SUV voorrijden. De
verloskunde heeft een democratischer aanzien
gekregen door toegenomen mondigheid van
de zwangeren.
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Hulpverlening tijdens de watersnood in 1953
door Piet Daalhuizen

Van mevrouw P. van der Spaa Mol van de Historische Vereniging ’s Gravendeel ontvingen wij
een foto van een Jutphase brandweerauto die in februari 1953 in ’s Gravendeel was gestationeerd
voor hulpverlening in het door de watersnood getroffen gebied. Aan de enorme ramp wordt
door de vereniging in 2013 in ’s Gravendeel aandacht geschonken met een grote expositie.
Ik meen rechts op de foto de heer
C. van Montfoort te herkennen,
die in die jaren chauffeur was
van de Jutphase gemeentelijke
vrijwillige brandweer. Merkwaardig
is overigens ook op deze foto het
afgebeelde wapen op de deur van
de brandweerauto; net als op het
oude gemeentehuis is dit wapen niet
geheel juist afgebeeld. Op de velden
links onder en rechts boven staan
duidelijk vier donkere (= rode)
balken afgebeeld. Dat moeten er
drie zijn.
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