Historische Kring Nieuwegein

Uitgave van de
3 Erfgoedinstellingen in Nieuwegein
Jaargang 37 - Nummer 1 - 2015

Cronyck de Geyn

Historische kerkorgels in Nieuwegein

%LMGUDJHQDDQ
GHRQWZLNNHOLQJ
YDQPHQVHQ

6DPHQGH
JHVFKLHGHQLV
ODWHQOHYHQ

5DEREDQNHQGH+LVWRULVFKH.ULQJ1LHXZHJHLQ
5DEREDQNYHUVWHUNWFXOWXUHOHPDDWVFKDSSHOLMNHHQVSRUWLHYHLQLWLDWLHYHQLQ
1LHXZHJHLQHQ8WUHFKW5DEREDQNHQGH+LVWRULVFKH.ULQJ1LHXZHJHLQZHUNHQ
VDPHQRPGHFXOWXXUSDUWLFLSDWLHWHYHUKRJHQHQGHJHVFKLHGHQLVWHODWHQOHYHQ

ZZZUDEREDQNQOXWUHFKW
6DPHQVWHUNHU

Colofon
Cronyck de Geyn is een gezamenlijke
uitgave van de 3E’s: de 3 Erfgoedinstellingen in Nieuwegein
Redactie
Joris de Graaf, eindredacteur
Janneke Kluit
Volkert Münzebrock
Tim Oosterlee
Manon van der Pol
Ben Remie
Marjolijn de Winter
Vormgeving
Michiel Ridderikhoff

Redactioneel
Dat ieder begin moeilijk is bleek maar weer toen de nieuwe redactie van deze Cronyck
de Geyn aan de slag ging met dit nummer. Bloed, zweet en tranen heeft het gekost
om deze uitgave nog in januari te laten verschijnen. Het resultaat mag er uiteindelijk
zijn. Voor u ligt dan ook het eerste exemplaar van de nieuwe Cronyck de Geyn, een
gezamenlijke uitgave van de drie erfgoedinstellingen in Nieuwegein. Een uitgave waar
we allemaal toch wel erg trots op zijn. Hoe de nieuwe redactie er uitziet en wie deze
erfgoedinstellingen precies zijn en waar zij zich mee bezig houden, kunt u lezen in het
eerste artikel van deze Cronyck de Geyn.
Natuurlijk staan er voor de lezer die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Nieuwegein ook zeer interessante artikelen in dit nummer. Zo geeft Ben Remie een uitgebreide geschiedenisles over Huis de Geer en vertelt Otto van der Leer in zijn artikel over
de historie van enkele orgels en de Nieuwegeinse kerken waarin zij staan of hebben
gestaan.
2015 is niet alleen een belangrijk jaar voor de drie erfgoedinstellingen in Nieuwegein.
De HKN viert dit jaar namelijk het 25-jarig bestaan van Museum Warsenhoeck. In
deze uitgave kunt u in het artikel over het 25-jarig bestaan van het Museum lezen over
de veranderingen die het Museum in die tijd heeft doorgemaakt en de toekomstplannen met betrekking tot het Museum.
Last but not least rest mij u namens de redactie een voorspoedig 2015 te wensen. Wij
hopen u dit jaar te mogen verwelkomen tijdens één van de vele activiteiten die de drie
erfgoedinstellingen u te bieden hebben.
Namens de redactie,
Joris de Graaf (eindredacteur)
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Met trots gepresenteerd: Cronyck de Geyn
De besturen van de 3 Erfgoedinstellingen in Nieuwegein - verder te noemen de 3E’s - zijn zeer verheugd
u het eerste gezamenlijke exemplaar van Cronyck de Geyn te presenteren. De 3E’s zijn: Het Vreeswijks
Museum, de Museumwerf Vreeswijk en de Historische Kring Nieuwegein/Museum Warsenhoeck.
Zij zetten zich ieder afzonderlijk, met hun bijzondere specialismen, al jaren in om het cultuurhistorisch
erfgoed van vroeger en nu op het grondgebied van de vroegere gemeenten Jutphaas en Vreeswijk - in 1971
samengevoegd tot de groeistad Nieuwegein - te verzamelen, te behouden en te exposeren voor jong en oud.

Het Vreeswijks Museum

waarvan Het Vreeswijks Museum een
grote collectie heeft. Jaarlijks is er een foto-expositie rond een historisch thema.
Daarnaast vinden er in de expositieruimte 2 gevarieerde exposities plaats. Alle
exposities worden ondersteund d.m.v.
audiovisuele apparatuur. Het Vreeswijks
Museum is een erkend museum.

Museumwerf Vreeswijk

Adres: Fort Vreeswijk 1b
3433 ZZ Nieuwegein
Telefoon: 030 608 14 44
b.g.g. 06 1007 5341
Ontdek het verleden van het dorp Vreeswijk en zijn bewoners in Het Vreeswijks
Museum. Naast foto’s van het oude dorp
en foto’s van Vreeswijkers tijdens de uitoefening van hun beroep of van Vreeswijkers die in familieverband poseren, wordt
er veel aandacht besteed aan de economische bedrijvigheid in het dorp.
Collectie
De collectie laat meerdere kanten van
het dorpsleven zien: een buurtwinkeltje, een gezellig ouderwetse woonkeuken, de stuurhut van een sleepboot, de
brandspuit, het loodzware duikerpak, de
zandwinning en wat voor bodemschatten
dat zoal opleverde, scheepsmodellen, gereedschappen die in de scheepswerven en
door de plaatselijke ambachtslieden werden gebruikt.
Op de 1e verdieping begint de geschiedenis van het wonen en werken in de voormalige gemeente Vreeswijk vanaf 1840 tot
heden.
Wisselexposities
Ook zijn er regelmatig wisselende exposities van foto’s en gebruiksvoorwerpen,
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Adres: Wierselaan 113
3430 BD Nieuwegein
Telefoon: 030 60 18 770
Dankzij haar unieke ligging aan het belangrijkste knooppunt van de Nederlandse binnenwateren was Vreeswijk
eeuwenlang het bruisende middelpunt
van de binnenvaart, (zand- en grind)handel en werfactiviteiten. De Museumwerf
Vreeswijk zet de restauratie, reparatie en
het onderhoud van historische binnenvaartschepen voort. Naast de werkende werf ervaart men in het binnen- en
buitenmuseum de geschiedenis van de
werf binnen de Vreeswijkse gemeenschap en de historie van de binnenvaart
in het algemeen. Op het werfterrein zijn
onder meer de interactieve stuurhut en
een schipperswoning met authentieke verhalen te beleven. In het expositiecentrum vindt men het verhaal over
de binnenvaart en zijn er regelmatig
wisseltentoonstellingen.

Museumhaven
In de Vaartse Rijn, langs de Prins Hendrikkade tegenover de Museumwerf, ligt
de Museumhaven.
In deze haven, die deel uitmaakt van de
Museumwerf, liggen fraai gerestaureerde
schepen. Samen met de werf maken zij
het historische beeld compleet. Een voetveer vormt de verbinding tussen de haven
en de Museumwerf. Men kan zich - op afspraak vooraf bij minimaal 10 personen op de Museumwerf laten rondleiden door
een van de gidsen. Een rondleiding kan
worden gecombineerd met een bezoek
aan het sfeervolle Theehuys. Een bezoek
aan de Museumwerf kan men combineren met een (iPad-)wandeling door
het oude Vreeswijk. De historische wandel-app ‘Rondje Vreeswijk’ kan men ook
zelf installeren op de iPad.

Museum Warsenhoeck

Adres: Geinoord 11
3432 PE Nieuwegein
(in het Natuurkwartier)
Telefoon: 030 60 50 090
b.g.g. 030 60 40 270
Museum Warsenhoeck is gevestigd in het
prachtige park Oudegein, nabij de kinderboerderij IJsselstee, het Milieu Educatie Centrum (MEC) en de poldermolen
Oudegein en midden in het Natuurkwar-
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De voorzitters van de 3E’s ondertekenen de Intentieverklaring: J. van Amstel, namens de Museumwerf Vreeswijk, H. ten Hove namens de
HKN/Museum Warsenhoeck en H. Koppelrath namens Het Vreeswijks Museum.

tier. De Historische Kring Nieuwegein
(HKN) beheert en exploiteert Museum
Warsenhoeck.

van de gidsen. Museum Warsenhoeck is
een erkend museum.

Samenwerking 3E’s

Collectie
Op de begane grond begint een reis door
de tijd van de prehistorie tot het heden,
waarbij de bezoeker facetten te zien krijgt
uit de geschiedenis van de (tot 1971) zelfstandige dorpen Jutphaas een Vreeswijk
en het middeleeuwse stadje ‘t Geyn, dat
in de 14e eeuw van de landkaart is verdwenen. Van mensen en dieren die leefden in wat nu Nieuwegein is: ‘Jagers en
Verzamelaars’, en mammoeten in de prehistorie, de Vreeswijkse schippersbevolking, de boeren uit Jutphaas.
Beelden en gebruiksvoorwerpen uit de
vele vroegere kastelen en buitenplaatsen
en oude boerderijen zijn te zien evenals
regelmatig wisselende tentoonstellingen
van foto’s en prenten waarvan het Museum een grote collectie bezit.

Het Vreeswijks Museum (voorheen de
Oudheidskamer) en Museum Warsenhoeck hadden al vele jaren regelmatig
contact. Zo werden en worden regelmatig
objecten aan elkaar in bruikleen gegeven
voor thema-exposities. De laatste jaren
zijn de contacten tussen de 3E’s geïntensiveerd, verlopen in goede sfeer en daarom zijn er ook plannen ontwikkeld voor
gezamenlijke activiteiten. Op 4 april 2013
werden hiervan de eerste producten aangeboden aan de toenmalige wethouder
Reusch: het gezamenlijk entreekaartje
(het ‘erfgoedkaartje’) om voor € 4,- alle
3E’s te bezoeken; de gezamenlijke folder; een gezamenlijke set ansichtkaarten
met foto’s van vroeger en nu uit de eigen
collecties.

Wisseltentoonstellingen
Jaarlijks zijn er tentoonstellingen over
historische thema’s, ook uit de 20e eeuw.
Deze worden ondersteund door audiovisuele presentaties. Op de Hooizolder vinden gevarieerde kunstexposities
plaats. Men kan zich - op afspraak vooraf
bij minimaal 10 personen – in Museum
Warsenhoeck laten rondleiden door een

De 3E’s geven gratis toegang aan elkaars
leden, vrijwilligers, bootsmaatjes, donateurs en sponsoren. Door de samenwerking te intensiveren willen de 3E’s de
geïnteresseerde inwoners van Nieuwegein
en omstreken beter bereiken. Hun wisselende activiteiten, exposities en publicaties drijven op enthousiaste vrijwilligers.
De 3E’s hebben zich gezamenlijk ingezet
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Erfgoedkaartje

tegen de door de gemeente aangezegde
subsidiekortingen. In 2012 werd de pijn
van de subsidiekorting in goed onderling overleg verdeeld en in 2013 is de toen
aangezegde zeer grote korting na gezamenlijke acties door de gemeenteraad geschrapt. In 2013 hadden de 3E’s als thema
voor ieders eigen expositie ‘De Oranjes,
sluizen en schepen’: Het Oranje tintje
was in Het Vreeswijks Museum ‘75 jaar
Beatrixsluis’ en in Museum Warsenhoeck
‘Koninklijk Nieuwegein’.

Intentieverklaring
De 3E’s hebben de intentie hun samenwerking verder inhoud te geven in de
vorm van een groeimodel. Zij hebben
hun krachten gebundeld onder het motto ‘samen sterk’. Op 5 september 2013
hebben de voorzitters van de 3E’s op
neutraal terrein - het Stadshuis van Nieuwegein - hun Intentieverklaring getekend
onder toeziend oog van de toenmalige
wethouder Reusch. In het regelmatig
bestuurlijk overleg stemmen zij de eigen
activiteiten, exposities en publicaties gezamenlijk steeds meer op elkaar af. Ook
willen zij regelmatig op elkaar afgestemde thema-exposities en kunstexposities
houden en gezamenlijk 1 keer per 2 – 3
jaar gelijktijdig een expositie over één
gemeenschappelijk thema. Zij willen
zich inzetten om samen aansprekende
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publieksevenementen te bedenken en te
organiseren als zij daarvoor gezamenlijk
de benodigde gelden hebben verworven. Bij hun activiteiten, exposities en
publicaties drijven zij geheel op hun enthousiaste vrijwilligers. Aan het eind van
elk jaar evalueren zij hun gezamenlijke
activiteiten.

Cronyck de Geyn van de 3E’s
Als nieuwe stap in hun samenwerking
hebben de 3E’s besloten voortaan het
kwartaalblad Cronyck de Geyn samen uit
te geven. Dit wordt bezorgd of gestuurd
aan hun leden / vrijwilligers, bootsmaatjes, sponsors, donateurs, verschillende gemeentelijke politici en ambtenaren
(B&W en fracties), zusterverenigingen,
lokale media, inwoners en bedrijven in
Nieuwegein. In Cronyck de Geyn worden artikelen opgenomen over verleden
en heden (vanuit het heden terugkijkend
naar het verleden) van objecten, huizen

- bestaand of verdwenen en monumentaal -, inwoners van Nieuwegein (’t Geyn,
Jutphaas en Vreeswijk), en hun ambachten. Ook zal aandacht worden besteed
aan de recente geschiedenis, opbouw van
en veranderingen in de ‘new town’ Nieuwegein. Het Vreeswijks Museum besteedt
speciaal aandacht aan het verleden (19e
en 20e eeuw) van het dorp Vreeswijk en
zijn bewoners, hun ambachten en gereedschappen, vaak die op de scheepswerven
werden gebruikt. Daarnaast aan scheepswerven elders in Nieuwegein / Jutphaas
en in Nederland. De Museumwerf Vreeswijk richt zich op de historische (ouder
dan 50 jaar) Nederlandse Binnenvaart:
de geschiedenis, ontwikkeling en betekenis mede in relatie tot de historie van het
schippersdorp Vreeswijk. Ook de binnenvaart elders in Nieuwegein / Jutphaas en
in Nederland staat in de belangstelling.
De Historische Kring Nieuwegein/Museum Warsenhoeck besteedt aandacht

aan de (cultuur)historie en de prehistorie
van Nieuwegein, het vroegere ’t Geyn,
Jutphaas en Vreeswijk, hun bewoners,
kastelen en buitens, monumentale gebouwen. Daarnaast zullen in de gezamenlijke
Cronyck de Geyn korte aankondigingen
worden opgenomen met korte info om de
lezers te enthousiasmeren over:
- Exposities
- Lezingen
- Speciale activiteiten.
Ook een korte terugblik met info over
genoemde activiteiten behoort tot de
mogelijkheden.
De 3E’s vertrouwen er op hiermee de belangstelling van jong en oud te wekken
voor cultuurhistorisch erfgoed in Nieuwegein en omstreken, zodat zij vaker Het
Vreeswijks Museum, de Museumwerf
Vreeswijk en Museum Warsenhoeck met
hun bezoek zullen vereren.

Vrijwilligers
Mocht u zich willen aanmelden als vrijwilliger bij een van de 3E’s, dan kunt u contact opnemen met:
Het Vreeswijks Museum
Harry Koppelrath
tel. 030 - 608 14 44 (b.g.g. 06 - 1007 5341)
of admin@hetvreeswijksmuseum.nl

Museumwerf Vreeswijk
Volkert Münzebrock
tel. 06 - 1999 5176
of v.w.munzebrock@casema.nl

Museum Warsenhoeck
Huub van Baal
tel. 06 - 4941 6567
info@museumwarsenhoeck.nl

De besturen van de 3E’s wensen u veel leesplezier en verwelkomen u graag op hun locaties.
Namens Het Vreeswijks Museum: de heer H. Koppelrath, voorzitter
Stichting Museumwerf Vreeswijk: de heer J.T h. Blok, voorzitter
Historische Kring Nieuwegein: Dr. H.A. ten Hove, voorzitter
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Nieuwe Cronyck de Geyn, nieuwe redactie
Marjolijn de Winter
Nu Cronyck de Geyn door Het Vreeswijks Museum, de Historische Kring Nieuwegein en de Museumwerf Vreeswijk
samen wordt uitgegeven, is het natuurlijk ook tijd voor nieuwe redactieleden. Een half jaar geleden nam de redactie
van de HKN na zeer veel jaren afscheid. Sindsdien hebben nieuwe redactieleden van de 3 Erfgoedinstellingen
gewerkt aan de voorbereiding van dit eerste gezamenlijke nummer. Zij stellen zich graag aan u voor.
Joris de Graaf, eindredacteur

se integratieproces en de (toekomstige)
rol van Duitsland hierin interessant, net
als de (zeer) recente Oost-Europese geschiedenis en de trans-Atlantische betrekkingen. Maar natuurlijk vind ik de
geschiedenis van Nieuwegein ook erg
boeiend!'

Volkert Münzebrock, redacteur

onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van een binnenvaartmuseum in
Vreeswijk. Voordat hij bij de gemeente
kwam werken, was Volkert 20 jaar lang
leraar Duits, onder andere bij het Anna
van Rijn College. Hij studeerde Duits, ondanks zijn voorliefde voor geschiedenis:
'Als jongetje las ik altijd al graag de stripboeken van Erik de Noorman, van Prins
Valiant en van Timoer met als ondertitel
‘Beelden uit de Wereldgeschiedenis’. Als
tiener verslond ik de boeken van K. Norel
en van Leon Uris. De laatste jaren ben ik
vooral geïnteresseerd in historische literatuur en biografieën van ‘grote’ figuren,
maar ook boeken met veel ‘oral history’
mag ik graag lezen. Vooral als je daaruit
kan halen hoe de ‘gewone’ man leefde.'

Janneke Kluit, redacteur
‘Those who cannot remember the past
are doomed to repeat it.’
George Santayana
De inkt op Joris’ geschiedenisbul is net
droog; de master Internationale Betrekkingen rondde hij eind november 2014 af.
Joris is in juli 2014 begonnen als nieuwe
eindredacteur van Cronyck de Geyn. Ook
kunt u hem tegenkomen in Boekhandel
Manschot, waar hij parttime werkt als
verkoper. Zijn belangstelling voor geschiedenis gaat echter al veel langer terug:
'Toen ik een jaar of 8 was kreeg ik een
exemplaar van ‘Van Nul tot Nu’ cadeau.
Vanaf dat moment was mijn interesse in
geschiedenis gewekt. Puur uit interesse
ben ik ook geschiedenis gaan studeren.
Na een tijdje wist ik pas waarin ik mij
wilde gaan specialiseren: Eigentijdse geschiedenis, zo vanaf 1990 tot nu en actuele (internationale) gebeurtenissen. Mijn
scriptie gaat over de Chinees-Duitse politieke en economische betrekkingen vanaf
1950 tot nu. Verder vind ik het Europe-
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‘Het mooie van enige kennis van
onze geschiedenis is volgens mij,
dat daaruit blijkt waarom wij - als
Nederlanders, als Europeanen - zijn
zoals we zijn. Een prachtig voorbeeld
daarvan vind ik het boek ‘De eeuw
van mijn vader’ van Geert Mak.’
Volkert is hoofd museum en vrijwilligerscoördinator bij de Museumwerf. Hij heeft
zich direct na de opening in mei 2006 als
vrijwilliger aangemeld. Daarvoor werkte
hij 20 jaar bij de gemeente Nieuwegein,
als beleidsadviseur Onderwijskundige
Zaken en als beleidsadviseur Kunst &
Cultuur. In deze laatste functie heeft hij

Janneke en Tim

(foto: Gerard Zoethout)

Janneke studeerde archeologie en werkt
nu op projectbasis: als vrijwilliger bij
de Museumwerf en als freelancer op
scholen. Voor de Museumwerf werk-
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te Janneke onder andere aan de teksten
voor de tentoonstelling ‘Zand’. Op scholen vertelt Janneke over haar beroep of
speelt ze een Romein, samen met haar
man Tim Oosterlee. Ook op historische
evenementen doen Janneke en Tim aan
re-enactment: het naspelen van historische gebeurtenissen en het laten zien hoe
het er in een bepaalde periode aantoe zou
kunnen hebben gegaan.
Jannekes belangstelling richt zich vooral op de Romeinen, vandaar dat zij zich
vaak als Romeinse uitdost. En ze bekijkt
graag wat er in Nederland en de omringende landen is teruggevonden uit de
Romeinse periode. Die belangstelling begon bij haar zeer vroeg: "Ik was een jaar
of 3 oud geloof ik... Over met de paplepel ingegoten krijgen gesproken! Ik was
met mijn ouders in Zuid-Frankrijk op
een archeologische site uit de Romeinse
tijd aan het rondkijken. Op zeker moment waren mijn ouders hun peutertje
kwijt. Ik bleek achtergebleven te zijn bij
een Romeinse mozaïekvloer, waar ik vol
bewondering naar stond te kijken. Mijn
ouders vroegen: ‘Vind je het dan zo mooi,
Janneke?’ , ‘Ja, het is een vloer van…’ nu
moest ik even nadenken: ‘… van HEB IK
JOU DAAR!’ En dat is nooit meer goed
gekomen…"

Tim Oosterlee, redacteur
‘Homo Sapiens Non Urinat In
Ventum’ Haha, dat is een quote die
altijd en overal van toepassing is!
Tim werkte eerst als ijzerwerker en lasser
in de scheepsbouw en later als vrachtwagenchauffeur. Nu is hij al bijna 14 jaar
machinist bij de NS. Het is dus niet verwonderlijk dat hij houdt van, zoals hij het
noemt, ‘technisch mobiel erfgoed’. Bij de
Museumwerf kan hij daaraan zijn hart
ophalen. Sinds 2009 is hij daar technisch
vrijwilliger en doet hij ijzer- en laswerk
in de loods of aan schepen op de helling.
Maar hij wijst ook regelmatig als gastheer
bezoekers de weg en verzorgt rondleidingen op de werf.
"Als nazaat van een roemruchte beurten binnenvaartfamilie ben ik overgoten
met een motoren- en scheepstypensopje en heb ik geen bloed in mijn lijf maar
zoet water met een flinke scheut diesel.
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Als zoon van een binnenvaartschipper
heb ik veel kennis over scheepstypen en
scheepsmotoren en weet ik alles over het
leven aan boord van een schip. Ook de
historie van de spoorwegen kan mij bekoren. De tijdperken III, IV en in mindere mate V interesseren mij het meest. Oh,
is dit geheimtaal? Dit is een tijdperkindeling naar standaard modelspoor-norm en
staat voor 1945 tot 1990 en 1990 tot 2006.
Maar er kruist ook regelmatig iets mijn
pad waarin ik dan geïnteresseerd raak:
van feiten over de Eerste Wereldoorlog
tot Romeinse schepen. En nog heel veel
daarvoor, daarna en ertussenin..."

Ben Remie, redacteur
Ben Remie is redacteur en penningmeester bij Het Vreeswijks Museum. Hij houdt
zich bezig met de geschiedenis van Vreeswijk, Jutphaas, Ameide en Tull en ‘t Waal.
Ben koos ervoor om geen foto of tekst te
laten plaatsen.

Manon van der Pol, redacteur

"Vier jaar geleden ben ik vrijwilliger
geworden bij de HKN/Museum Warsenhoeck, omdat ik graag toch nog iets
met geschiedenis wilde doen. Al op de
basisschool had ik interesse in onderwerpen die niet echt doorsnee waren. Ik
hield een keer een spreekbeurt over farao
Hatsjepsoet en kreeg daar een 10 voor!
Ik was wel een beetje een nerdje dus. Nu
vind ik ook de Romeinse tijd interessant,
de Gouden Eeuw… maar eigenlijk alles
wat men gebruikte, dacht en maakte om
zo te weten hoe de mensen leefden; cultuurgeschiedenis dus. En ik combineer
mijn studies graag door te kijken hoe geschiedenis kan worden gecommuniceerd
naar een groter publiek. Met apps, games,
boeken, tentoonstellingen… of een tijdschrift! Ik probeer artikelen daarbij zo
leesbaar en interessant mogelijk te schrijven. Dit jaar maakte ik met een gepensioneerde verloskundige 2 artikelen over de
geschiedenis van de verloskunde in deze
regio. Een persoonlijke aanleiding daarbij
was: ik ken de geïnterviewde verloskundigen van de geboortes van mijn 2 dochters, de laatste in oktober 2014."

Manon is zeer recent bij de redactie gekomen, omdat ze historische belangstelling
heeft en graag vrijwilligerswerk wil doen
naast haar eigen bedrijf en gezin: "Ik heb
geschiedenis gestudeerd en een master
gedaan in een onderwerp wat veel mensen misschien shockerend vinden: Holocaust en Genocide Studies. Deze master
heb ik helaas niet afgemaakt doordat
ik 3 prachtige kinderen kreeg. Maar de
Tweede Wereldoorlog interesseert me
zeer, vooral de vervolging van Joden en
Zigeuners. Ik denk daarom dat ik me met
deze onderwerpen zal bezighouden wat
betreft de geschiedenis van Nieuwegein,
maar ik ga natuurlijk niet alleen hierover
schrijven..."

Marjolijn de Winter, redacteur
Marjolijn heeft communicatie- en informatiewetenschappen gestudeerd, met als
master Nieuwe media en digitale cultuur.
Ze kwam er tijdens deze studie achter dat
haar hart toch meer bij geschiedenis ligt
en volgde daarom in deeltijd de bachelor
geschiedenis. Ze heeft een eigen bedrijfje in tekst en communicatieadvies en is
daarnaast medewerker communicatie op
het Grafisch Lyceum Utrecht.

(foto: Kim Cuhfus)

‘’De geschiedenis herhaalt zich, maar
elke keer anders!’ Dat relativeert
alles fijn, maar daarmee zijn in het
verleden behaalde resultaten nog
geen garantie voor de toekomst.’
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Michiel Ridderikhoff, graﬁsch
vormgever en DTP’er

bij de nieuwe redactie van de Cronyck de
Geyn:

Michiel is vormgever bij de HKN. Hij
leerde voor DTP’er (DTP = Desktoppublishing, het bewerken en opmaken
van documenten voor drukwerk) op
de School voor de Grafische Vakken,
het huidige Grafisch Lyceum Utrecht.
Michiel sloot zich vol enthousiasme aan

"Een band met geschiedenis heb ik niet
echt. Wel heb ik de ontwikkeling van
Nieuwegein vrij bewust meegemaakt nadat ik in 1968 op het schippersinternaat in
Vreeswijk ben komen wonen. Wat betreft
de opmaak van de nieuwe Cronyck de

Geyn: het idee is om een blad te maken
dat voor alle Nieuwegeiners aantrekkelijk en leesbaar is. Een gaatje in de markt,
hoop ik… Aangezien ik het vak van opmaak en vormgeving nog steeds heel leuk
vind, verwacht ik veel plezier te halen uit
het werken aan dit nieuwe magazine."

Dagexcursie naar het Erfgoeddepot in Riel
en het Textielmuseum op 11 april 2015
De Historische Kring Nieuwegein organiseert een reis naar de vorige eeuw!
Zowel voor HKN - leden als niet HKN - leden, dus ook voor leden/vrijwilligers/
bootsmaatjes van de beide andere Erfgoedinstellingen
De dagexcursie van de Historische Kring Nieuwegein (HKN) op zaterdag 11 april 2015
gaat deze keer naar het Erfgoed Depot in Riel (een klein dorpje aan de zuidgrens van
Tilburg). In dit Depot – dat van buiten op een grote opslagloods van een bedrijf of
op een megastal lijkt – kijk je je ogen uit! Alledaagse spullen uit de jaren ‘30 tot ‘50
van de vorige eeuw: oma’s keuken en bijkeuken, een waskeuken, een schooltje, orgels
en piano’s, een bruin café, de werkplaats van de fietsenmaker, een fabriekje waar koperinstrumenten worden gemaakt, een verzameling modellen van Amerikaanse en
Duitse legervoertuigen en vliegtuigen uit WO II enz. Het is verbazingwekkend wat er
allemaal is verzameld en nog steeds wordt verzameld!
Wij vertrekken op zaterdag 11 april 2015 om 8.45 uur van de Sint Nicolaaskerk in Nieuwegein / Jutphaas en om 9.00 uur van Restaurant Minos Pallas in Nieuwegein / Vreeswijk met een bus naar Riel /Tilburg.
Na koffie met gebak in het Erfgoed Depot volgt een rondleiding met een toelichting
van alle exposities in het Depot. Daarna is er voor iedereen ruim gelegenheid rond te
lopen en zijn of haar favoriete objecten te bekijken.
Om 13.00 uur vertrekken wij naar Restaurant Den Overkant in Riel voor de lunch.
Om 14.00 uur vertrekt de bus naar Tilburg naar het Textielmuseum. Voor mensen
met een geldige Museumkaart is het Textielmuseum gratis. Anderen betalen voor het
Textielmuseum € 10.00 entree.
Om 16.00 uur vertrekt de bus uit Tilburg terug naar Nieuwegein.

De kosten – voor busreis, entree Erfgoed
Depot, koffie met gebak en lunch – zijn
voor HKN leden € 28,00 en voor niet
HKN leden € 35,00.
Aanmelding vóór 15 maart 2015:
t voor HKN - leden, door de bon in
hun envelop, bijgevoegd bij het januarinummer van Cronyck de Geyn te
sturen naar: Museum Warsenhoeck/
WG Publicaties, Geinoord 11, 3432 PE
Nieuwegein
t voor HKN - leden en niet - HKN - leden per email aan museum@museumwarsenhoeck.nl onder vermelding
‘Dagexcursie Riel’, naam, tel.nr., aantal
deelnemende personen.
De kosten moeten vooraf worden overgemaakt op NL52 INGB 0004 4198 59 t.n.v.
de Historische Kring Nieuwegein, met vermelding ‘Dagexcursie Riel’.
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Historische kerkorgels in Nieuwegein*
Otto van der Leer
Een kerkorgel heeft vaak een minstens zo rijke geschiedenis als het gebouw waarin het zijn functie vervult. Een
geschiedenis die soms geheel of gedeeltelijk los staat van die van de kerk zelf en niet zelden eeuwen teruggaat. In dit
artikel richten we onze aandacht op enkele historische orgels en de Nieuwegeinse kerken waarin ze staan of hebben
gestaan. Voor de geschiedenis gaan we terug tot vóór 1900. Daartoe behandelen we achtereenvolgens de orgels van
de Sint Nicolaaskerk aan de Utrechtsestraatweg, het orgel van de voormalige RK schuurkerk aan het Overeind, de
orgels van de Dorpskerk aan de Nedereindseweg en de orgels van de Dorpskerk aan de Dorpsstraat in Vreeswijk.
Vanwege de gestelde periodegrens, gaan
we voorbij aan de Nieuwegeinse kerkorgels van recentere datum. Een uitzondering maken we voor twee bijzondere
vermeldingen: het Pels orgel in de Barbarakerk (1949) en het in 2013 in de Dorpskerk van Jutphaas geplaatste Flentrop
orgel uit 1952.
Eerst iets over het kerkorgel zelf
Voor een beter begrip van dit artikel volgt
een korte uitleg over de werking van een
pijporgel. Een historisch kerkorgel laat
zijn muziek horen door middel van pijpen van verschillende lengte, diameter
en vorm (cilindrisch – trechtervormig
– conisch of vierkant bij houten pijpen).
De meeste pijpen worden aan het oog
onttrokken omdat ze achter het orgelfront een plaats hebben gekregen. Het
‘omhulsel’ van het orgel wordt ‘orgelkas’
genoemd. Het orgel wordt bespeeld door
middel van één of meer manualen (met
de handen) en meestal een pedaal (met
de voeten). Een manuaal heeft 51-61 toetsen, het pedaal 27-32 toetsen. De pijpen
staan op een houten bak, de windlade.
De samengeperste lucht (in vaktermen
‘wind’), die nodig is om de pijpen aan te
blazen, wordt tegenwoordig mechanisch
of elektrisch voortgebracht. Vroeger gebeurde dit handmatig door het bedienen
van een orgelpomp (met schepbalgen
die ‘getreden’ werden). De pijpen staan
groepsgewijs opgesteld en hebben per
groep een bepaalde klankkleur. Zo’n
groep heet een register.

Door het indrukken van een toets komt
één pijp tot klinken; bij het gelijktijdig
gebruik van meer registers komen door
een enkele toetsaanslag evenzoveel pijpen als gebruikte registers tot klinken.
De verbinding tussen toets en pijp gebeurt via een ‘walsbord’: een ingewikkeld
stangenstelsel. Een register wordt aan en
uit gezet door het verschuiven van een
houten lat (sleep) met gaten. Door de gaten van de sleep te laten corresponderen
met de gaten in de lade en de gaten in de
pijpstok (waar de pijpen op staan), kunnen de pijpen op de windlade van wind
worden voorzien. Het verschuiven van de
sleep gebeurt door middel van een registertrekker. Door het indrukken van een
toets wordt in de windlade een ventiel geopend, waardoor de wind kan passeren.
De registers worden bediend door het
uittrekken van de registerknoppen opzij
of soms boven het manuaal.
Een klein kerkorgel heeft meestal één
of twee klavieren met een pedaal en 9
tot 15 registers. De grotere Nederlandse
kerkorgels hebben drie of vier klavieren
en soms meer dan 60 sprekende registers. Het aantal pijpen is navenant! Uitvoerend concertorganisten laten zich op
grote orgels ter weerszijden bijstaan door
registranten voor het bedienen van de
registers. Een kerkorgel beschikt behalve over registers ook over zogenaamde
speelhulpen: dat zijn ‘niet-sprekende’
registers, waarmee meerdere klavieren
(manualen en pedaal) met elkaar kunnen worden gekoppeld, bepaalde geluiden kunnen worden voortgebracht of het

volume kan worden geregeld. Kerkorgels
werden oorspronkelijk gebruikt voor het
opluisteren van de liturgie, koor- en gemeentezang en het geven van concerten.
Pas in de 17e eeuw werd als gevolg van
het protestantisme het orgel ingezet voor
het begeleiden van de gemeentezang. Later gebeurde dit ook in rooms-katholieke kerken. Ieder orgel is uniek door zijn
eigen klankkleur en karakter; ze worden
bij de bouw aangepast aan de ruimte en
de functie die ze moeten vervullen. De
techniek van de orgelbouw is sinds de
middeleeuwen met de polyfone en symfonische muziek mee geëvolueerd tot de
monumentale instrumenten die we nu
in veel kerken aantreffen en die meer
doen denken aan een compleet orkest
dan een solo-instrument. Voor het geven
van concerten is uitgebreide orgelliteratuur beschikbaar. Door de complexiteit
is de orgelbouw tot ware kunst verheven
en vraagt restauratie veel ambachtelijke
vaardigheid.
St. Nicolaaskerk, Jutphaas
De orgelkas dateert van rond 1525. Het
binnenwerk, het eigenlijke orgel, is van
1879. De rijk versierde kas was het pronkstuk van de Nieuwezijds Kapel in Amsterdam. Dit was oorspronkelijk de kapel
in de Kalverstraat, die in 1347 werd opgericht ter herinnering aan het ‘Mirakel
van Amsterdam’ in 1345 en die bekend
stond als ‘Heilige Stede’. Het verhaal gaat
dat een zieke man, na toediening van
de ziekencommunie, moest overgeven.
Het braaksel, inclusief de heilige hostie,
werd in het vuur geworpen. De hostie

* De redactie heeft besloten voetnoten bij voorkeur niet in het periodiek op te nemen. Deze zijn, voor zowel dit artikel
als de andere, voor de geïnteresseerde lezer wel in de digitale versie van de Cronyck terug te vinden.
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bleef echter ongeschonden. Dit wordt
nog jaarlijks met een ‘stille omgang’ in de
Amsterdamse binnenstad herdacht. De
kapel brandde in 1421 en 1452 af, maar
werd steeds weer opgebouwd – het was
immers een bedevaartsoord geworden - ,
totdat het na de beeldenstorm en bij de
Alteratie van 1578 rond 1620 in protestantse handen overging en Nieuwezijds
Kapel ging heten.
De na 1452 opgebouwde kapel heeft vermoedelijk ook een orgel gehad. In 1489
bracht de landsheer, Maximiliaan van
Oostenrijk, een bezoek aan Amsterdam
en ook aan de Heilige Stede. Uit dankbaarheid schonk hij Amsterdam niet
alleen de keizerskroon, maar ook een
nieuw(!) orgel voor de Heilige Stede.
Het resultaat is een orgelkas, type ‘zwaluwnest’ met midden- en zijtorens, rijkelijk versierd en met een geweiachtige
bekroning. Van een afstand lijkt het op
een kunstjuweel: een grote monstrans.
De vorm van het orgel doet denken aan
het Van Covelens-orgel in de St. Laurenskerk te Alkmaar. Daarom bestaat het ver-

moeden dat deze beroemde orgelbouwer,
leermeester van vele bekende orgelbouwers na hem, de hand heeft gehad in dit
prachtige werkstuk. Het orgel wordt in
1636 door Levinus Eeckmans drastisch
gerestaureerd en voorzien van een tweede manuaal. Ook het kerkinterieur wordt
vernieuwd. Bij deze gelegenheid laat het
Amsterdamse stadsbestuur twee orgelluiken aanbrengen. De beschilderingen, eerder toegeschreven aan Jan Asselijn, zijn
van David Colijns (1582-1665), bekend
van zijn Bijbelse allegorieën. Op het linker luik keert David terug met het hoofd
van de Filistijnse reus Goliath, met op de
achtergrond een jaloerse koning Saul. Op
het rechter luik zien we de woedende koning Saul die zijn speer richt op de harp
spelende David. We zien het orgel terug
op een schilderij van Hans Jurriaensz.
van Baden (1604-1677). Dit schilderij en
de luiken zijn te bewonderen in Rijksmuseum Het Catharijneconvent te Utrecht.
Anthoni van Noordt was van 1652 tot
1664 organist op dit instrument.

Afb. 2 en 3
Afb
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In het midden van de negentiende eeuw
worden door verschillende orgelbouwers
herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De
organisten klagen echter steen en been en
er wordt besloten tot het bouwen van een
nieuw orgel, waarvoor in 1871 opdracht
wordt gegeven aan P. van Oeckelen. Het
‘oude’ orgel wordt door het Amsterdamse
kerkbestuur te koop aangeboden en het
binnenwerk wordt verwijderd.

Afb. 1: Het orgel in de Nieuwezijds Kapel in
1658; schilderij van Hans Jurriaensz. van
Baden. (foto: Catharijneconvent, Utrecht)

(foto’s: Catharijneconvent Utrecht)

Cronyck de Geyn | 11

Vanaf 1688 wordt er door de katholieken
van Jutphaas gekerkt in de schuurkerk
aan het Overeind, een soort schuilkerk
op het platteland. Door de groeiende
bevolking is dit kerkje echter te klein
geworden. De toegenomen godsdienstvrijheid in de negentiende eeuw maakt
het mogelijk om in het dorp een forse en
zichtbare kerk te bouwen. In 1873 wordt
G.W. van Heukelum (1834-1910) pastoor
in Jutphaas. Hij was daarvoor kapelaan
van de St. Catharinakerk in Utrecht en
aangesteld als conservator van het Aartsbisschoppelijk museum in Utrecht. Van
Heukelum pakt als ‘bouwpastoor’ de
bouwplannen voortvarend aan. Nog in
het jaar 1873 wordt langs het kanaal de
benodigde grond aangekocht en wordt op
11 mei 1874 de eerste steen gelegd. Reeds
in 1875 wordt de kerk ingewijd. Het eenklaviers orgel uit de schuurkerk wordt
naar de nieuwe St. Nicolaaskerk overgebracht en doet daar voorlopig dienst.
In de jaren daarna wordt gewerkt aan
de inrichting met behulp van het mede
door Van Heukelum opgerichte St. Bernulphusgilde, dat voorstander is van de
meer conservatieve stijleisen van de neogotiek. Het gilde staat open voor geestelijken, architecten en kunstenaars. Van
Heukelum is een groot kunstliefhebber.
Hij weet reeds in 1871 dat het Amsterdamse orgel te koop staat en bedenkt
dat de historische en zeer fraaie orgelkas
goed zou kunnen passen in ‘zijn’ nieuwe
kerk. Of anders gezegd: perfect paste in
de filosofie van het gilde betreffende de
inrichting van kerkinterieurs. Hij weet
de Utrechtse orgelmakerij Maarschalkerweerd & Zoon te interesseren, die de kas
koopt voor ƒ 600,- en deze demonteert
voor gebruik op een later tijdstip. Daarbij
horen ook de twee beschilderde orgelluiken, die door Van Heukelum een plaats
krijgen in het Aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht, thans Rijksmuseum Het
Catharijneconvent.
De inrichting en bemeubeling van het
neogotische kerkgebouw, die ongeveer
dertig jaar in beslag nemen, sluiten naadloos aan op de eerder door Maarschalkerweerd aangekochte orgelkas. Het
eerbiedwaardige orgel geeft de toon aan
bij ontwerp en inrichting van de kerk, zo
verklaart bouwpastoor Van Heukelum
later. De orgelbouwer krijgt opdracht
de kas te voorzien van een nieuw orgel.
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De Duitse architect F.W. Mengelberg,
bekend van de bronzen deuren van de
Keulse Dom en lid van het gilde, maakt
de kas geschikt voor plaatsing in de kerk
en voor het ‘herbergen’ van het nieuwe
orgel. Door alle aanpassingen is het echter niet meer mogelijk de luiken te gebruiken; deze blijven in het museum. De
speeltafel, met twee klavieren en pedaal,
wordt aan de rechter zijkant van de orgelkas (vanuit de kerk gezien) geplaatst.
Het nieuwe orgel heeft twaalf sprekende
registers, een koppel tussen beide manualen en een koppel tussen pedaal en manuaal. Het wordt in 1879 opgeleverd voor
ƒ 4150,- (zie afbeelding 4). Het oude orgel, dat jarenlang in de schuurkerk dienst
heeft gedaan, wordt voor ƒ 250,- verkocht
aan de Hervormde Gemeente in Donkerbroek (Friesland); zie afbeelding 5.

verwijderd, maar wel bewaard gebleven.
Zo was de oorspronkelijke pedaallade
hergebruikt in het orgel van het Kerkelijk Centrum West in Zeist. Deze zegden
toe de windlade te willen ruilen voor een
nieuwe. Het oorspronkelijke pijpwerk
was nog wel aanwezig, maar moest ook
de oorspronkelijke klank terugkrijgen.
De restauratie komt in aanmerking voor
rijkssubsidie. Het contract voor de opdracht aan de firma Elbertse Orgelmakers
te Soest wordt op 18 juli 2008 getekend.
Op 8 maart 2009 vindt een voorlopig
laatste concert op het orgel plaats, dat op
9 april 2009 door de restaurateur wordt
gedemonteerd. In september van dat
jaar zijn alle historische onderdelen weer
herenigd.
Zo’n restauratie is geen sinecure. Elk
onderdeel, van heel klein tot groot, gaat
door de handen van de restaurateur. Alles
wordt schoongemaakt, uit elkaar genomen en rammelvrij teruggeplaatst. Houten onderdelen worden opnieuw gelijmd.
Kunststof wordt in stijl vervangen, reparaties uitgevoerd en er komt een nieuw
pedaal en een nieuwe orgelbank. Op
2 oktober 2010 wordt het gerestaureerde
orgel weer in gebruik genomen.

Afb. 4: De fraaie kas van het orgel in de
St. Nicolaaskerk
(foto Otto van der Leer)

Tot 1915 is het orgel in onderhoud bij de
bouwer, Michaël Maarschalkerweerd. Als
deze in 1915 overlijdt, gaat het onderhoud
over naar C.H. van Brussel (1860-1935),
meesterknecht van de firma. In 1967 is
opnieuw restauratie nodig, dat nu wordt
uitgevoerd door J.J. Elbertse & Zoon te
Soest. Het orgel wordt onder andere van
nieuwe klavieren voorzien en het pedaal
wordt geëlektrificeerd.
In de jaren negentig wordt opnieuw een
restauratieplan gemaakt. Het doel is het
orgel zo veel mogelijk in oorspronkelijke
staat en op historisch verantwoorde wijze
terug te brengen. Bij vorige restauraties
waren nogal wat onderdelen vervangen,

Afb. 5: Het gerestaureerde Verhofstadtorgel in de Hervormde Kerk van
Donkerbroek
(foto Marcel Pelt)

De schuurkerk aan het Overeind
De katholieke schuurkerk werd in 1688 in
gebruik genomen. Hij stond ten noorden
van de Overeindseweg, direct ten westen
van landgoed Groenendaal. De bouw was
op behoedzame wijze tot stand gekomen:
de kerk zag eruit als een boerenhofstede met rieten kap. Er werd beweerd dat
het een woning voor de weduwe van Van
Dijck, eigenaar van de Jutphase bierbrou-
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werij De Zevenstar, zou worden. Het gebouw stond op behoorlijke afstand van
de weg en de inrichting ervan werd uitgesteld totdat de snelgroeiende beplanting
voldoende beschutting bood. De schuurkerk heeft tot 1875 dienst gedaan, het moment dat de St. Nicolaaskerk in gebruik
wordt genomen. De schuurkerk is in 1875
verkocht en later afgebroken. In (vermoedelijk) 1721 wordt voor de schuurkerk een
orgel gebouwd. Bouwer is Matthias Verhofstadt (1677-1731) uit Gemert. Hij is
familielid van Servaes Verhofstadt, die
vanaf 1709 pastoor in Jutphaas is.
Het orgel heeft één manuaal met acht
registers en geen pedaal. Bij de bouw gebruikt Verhofstadt onderdelen van het
orgel dat Jacob Cools in 1706 had gebouwd voor de oud katholieke kerk in
Rotterdam, waaronder de windlade en de
beide spaanbalgen. In 1870 vindt een restauratie plaats door de firma Maarschalkerweerd. Het manuaal wordt vernieuwd
en een cornet wordt vervangen door een
Viola di Gamba 8’. Het orgel doet in de
schuurkerk dienst tot 1875 en wordt dan
tijdelijk overgeplaatst naar de gereed gekomen St. Nicolaaskerk, in afwachting
van het nieuwe Maarschalkerweerd orgel
met de prachtige orgelkas. Zoals hiervoor
gemeld, wordt het Verhofstadt orgel verkocht aan de Hervormde Gemeente te
Donkerbroek, waar het nog steeds staat.
Dit maakt het 18e eeuwse orgel tot een
uniek instrument. In 1986 is door de firma Bakker en Timmenga uit Leeuwarden
nog een restauratie uitgevoerd, maar het
authentieke karakter is volledig bewaard
gebleven.
Dorpskerk, Jutphaas
De Dorpskerk aan de Nedereindseweg 3
is in gebruik bij de Nederlands Hervormde Gemeente (thans PKN). Hij is in 1819
gebouwd ter vervanging van de gesloopte
dorpskerk op het Kerkveld en in maart
1820 in gebruik genomen. Van de oude
kerk, waarvan de oudste delen vermoedelijk dateerden uit de dertiende eeuw, zijn
de preekstoel met doophek uit de zeventiende eeuw, de lezenaars en wat banken
overgeplaatst. Voor zover bekend heeft de
kerk op het Kerkveld geen orgel gehad.
Twee jaar voor de ingebruikneming van
de nieuwe Dorpskerk heeft het kerkbestuur zijn oog laten vallen op een tweedehands orgel uit 1755. Het is afkomstig uit
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een Amsterdams grachtenpand en wordt
te koop aangeboden. De doopsgezinde en
zeer welgestelde koopman Matthijs Beuning (1707-1755) erfde in 1744 het pand
Keizersgracht 187. Hij verfraaide het huis
en liet een achterhuis bouwen met twee
zalen in Louis XV-stijl, waarin regelmatig huisbijeenkomsten werden gehouden
door Amsterdamse Hernhutters. In 1753
wordt het huis verkocht aan Jacob de
Clerq (1710-1777), koopman en assuradeur, die in de kleine zaal een groot huisorgel laat aanbrengen, dat waarschijnlijk
door Louis Dulcken in 1755 is gebouwd.

Afb. 6: Het uit 1755 daterende Dulcken
orgel dat van 1820 – 1975 op de galerij
boven de preekstoel stond.
(foto © AvD)

Vermoedelijk is dit het orgel dat Dulcken
in 1756 te koop aanbiedt in de Amsterdamse Courant: ‘een Koninglyk Cabinet Orgel welker gelyke hier nog nooit
gezien is’. Dulcken (1733-na 1793) stamt
uit een beroemd Duits-Vlaams geslacht
van klavecimbel- pianobouwers. Hij leert
het vak van zijn vader, verhuist in 1755
van Maastricht naar Amsterdam waar
hij ook orgels bouwt en vestigt zich later als pianobouwer in Parijs. Het orgel
in het Amsterdamse grachtenpand blijft
zijn bestemming houden, totdat het huis
met het orgel in 1818 wordt verkocht aan
Jacob Fock (1770-1835), president van de
Nederlandse Bank. Fock verkoopt het
orgel in 1818 ondershands aan de Hervormde Gemeente te Jutphaas, tegen een
redelijke prijs. In een brief van bevindin-

gen aan kerkmeester Izaac Schalij wordt
een aankoopbedrag genoemd van ƒ 900,en ƒ 400,- voor ‘reparatien’ en verplaatsing. Het orgel wordt aangekocht door
orgelbouwer Bätz te Utrecht, gerepareerd
en in februari 1820 op de galerij boven de
preekstoel geplaatst. Het zal er tot 1975
dienst doen.
Tijdens de restauratie van de kerk in 1919
wordt het binnenwerk van het orgel door
de firma Maarschalkerweerd geheel vernieuwd. Drie jaar later wordt de windvoorziening geëlektrificeerd. Vanaf dat
moment zijn er geen ‘orgeltrappers’ meer
nodig. Geleidelijk volgen meer aanpassingen. Midden zestiger jaren kampt het
instrument met grote gebreken, mede
veroorzaakt door de kerkverwarming.
In 1968 wordt een onderzoek ingesteld
naar een mogelijke restauratie, maar de
begrote ƒ 60.000 is er niet, zelfs niet de
helft voor een eenvoudige opknapbeurt
en er is geen subsidiemogelijkheid. Er
worden geldinzamelingen georganiseerd,
een enquête gehouden onder de gemeenteleden en een orgelfonds in het leven
geroepen. De nood is hoog en in januari
1969 wordt een proef met een elektronisch orgel gehouden. In 1971 heeft het
orgelfonds ƒ 18.000 in kas, bijeengebracht
door oudpapier-acties en de verkoop van
ballpoints. Er wordt uitgekeken naar een
goed tweedehands pijporgel. In december
1971 wordt het te koop aangeboden orgel
van de Johanneskerk te Nijmegen beluisterd en aangekocht voor ƒ 5.000. Het
orgel wordt daarop naar Jutphaas overgebracht en op 9 maart 1972 officieel in
gebruik genomen.
Het ‘nieuwe’ orgel van de Dorpskerk heeft
dan al een indrukwekkende geschiedenis
achter de rug. Het is in 1868 gebouwd
door de Deventer orgelbouwer H.G.
Holtgräve ten behoeve van de Afgescheiden Gereformeerde Kerk te Deventer,
waar het op 21 mei 1868 in gebruik wordt
genomen. Het is vermoedelijk het eerste
door Herman Holtgräve zelfstandig gebouwde orgel. Het heeft één klavier met
aangehangen pedaal en acht registers.
Na de fusie tussen Afgescheidenen en
Dolerenden wordt in 1935 besloten hun
beider kerken af te breken en te vervangen door een nieuwe. Het Holtgräveorgel wordt voor ƒ 910 verkocht aan de
Christelijk Gereformeerde Gemeente te
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Kampen, waarbij de middentoren wordt
verlaagd en de daarop aangebrachte versieringen verloren gaan. In 1950 krijgt
het orgel een grote opknapbeurt, gevolgd
door een tweede restauratie in 1960. Bij
deze restauratie, uitgevoerd door de firma Van Leeuwen, wordt een tweede klavier toegevoegd en tal van verbeteringen
aangebracht. In 1966 wordt besloten een
nieuwe kerk te bouwen. Het orgel wordt
verkocht aan de Nederlands Hervormde
Johanneskerk in Nijmegen, waar het tot
de sluiting eind 1971 zal blijven staan.
Na aankoop van het orgel door de Nieuwegeinse Dorpskerk, wordt het oude
Dulckenorgel om niet overgedragen aan
de Waalse Gemeente te Haarlem. De
vraagprijs van ƒ 7000 laat men vallen onder de voorwaarde dat de herstelkosten

aan de galerij worden vergoed. Omdat
de orgelkas van het uit 1755 daterende
instrument op de monumentenlijst staat,
maakt de Rijksdienst voor de Monumentenzorg bezwaar tegen overbrenging naar
Haarlem: het kerkgebouw aldaar zou te
klein zijn. De beide kerkeraden maken
tegen dit besluit en de door de Rijksdienst gehanteerde procedure bezwaar,
waardoor de overdracht op de lange baan
wordt geschoven. Dit is de reden dat de
Dorpskerk drie jaar lang over twee orgels
beschikt: het Dulckenorgel op de galerij
boven de preekstoel, het Holtgräveorgel
op de galerij tegenover de preekstoel. In
maart 1975 geeft Monumentenzorg alsnog toestemming en wordt het Dulckenorgel naar Haarlem overgebracht. Naar
verluidt, bevindt de antieke orgelkas zich
thans bij de firma Flentrop te Zaandam.

Afb. 7: Het Holtgräveorgel van 1868 dat op de andere galerij sinds 1971 dienst doet.
(foto © AvD)

Het Holtgräveorgel is in 1971 in ongewijzigde staat vanuit Nijmegen naar Jutphaas overgeplaatst. In 1999 krijgt de
firma Gebr. Van Vulpen te Utrecht opdracht voor een grondige restauratie.
Daarvoor staat het Holtgräveorgel in
Bathmen (daterend uit 1876) model. Zo
wordt de oorspronkelijke dispositie voor
beide manualen hersteld. Er wordt een
nieuwe windvoorziening, klaviatuur, registermechaniek en koppelingen opnieuw
aangelegd. Speelmechanieken worden
vernieuwd met gebruikmaking van originele onderdelen en het oude pijpwerk
wordt hersteld en gecompleteerd. In 2001
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wordt het gerestaureerde orgel in gebruik
genomen.
Dorpskerk Vreeswijk
De kerk staat aan de Dorpsstraat 53,
dateert van 1683 en is het oudste kerkgebouw van Nieuwegein. Het wordt gebruikt door de Nederlands Hervormde
Gemeente in Vreeswijk. Het gebouw
heeft een bewogen geschiedenis.
Vóór 1904 beschikt de kerk over een orgel gebouwd door de bekende Utrechtse
orgelbouwer Abraham Meere (1761-1841).
Deze bouwer heeft 40 orgels op zijn naam
staan, waaronder het voormalige grote

orgel van de Laurenskerk te Rotterdam,
dat bij het bombardement in mei 1940
verloren is gegaan. Van het Meere-orgel
in de Dorpskerk en de ontstaansgeschiedenis is zeer weinig bekend. Abraham
Meere maakte faam met zijn prachtige
orgelfronten met rijke versieringen en
schilderwerk. Hij bouwde voor kleinere
kerken meestal een balustrade-orgel met
de klaviatuur aan de zijkant. Meere wilde zich qua vormgeving en klankkleur
onderscheiden van zijn Utrechtse collega Bätz, van wie hij hevige concurrentie
ondervond. Meere werkte met dunne
pijpwanden en een afwijkende lood/
tin-legering.
Het is verleidelijk een relatie te leggen
met een door René Bouman in 1983 gepubliceerd artikel. Daarin wordt verteld
dat de (vermoedelijk) in 1732 te Brouwershaven geboren Johannes Baars, zoon
van Dirk Baars (organist, kerkmeester
en stads-chirurgijn aldaar) reeds vroeg
belangstelling toonde voor de bouw van
kabinetorgels. Omstreeks 1770 komt hij
in Vreeswijk wonen, waar hij zich presenteert als meester-chirurgijn, orgelmaker en muzikant. In 1777 vraagt hij
burgemeester en vroedschap van Utrecht
toestemming voor het gratis plaatsen
van een orgel in de kerk te Vreeswijk, op
voorwaarde dat hij het zelf mag bespelen
en na zijn dood zijn zoon. Het antwoord
is vermoedelijk negatief, want een jaar
later vertrekt het gezin naar Hilversum
en in 1782 naar Amsterdam. Uit het aanbod van Baars kunnen we afleiden dat er
voordien geen orgel in de kerk aanwezig
was. Wellicht speelde het kerkbestuur al
wel met de gedachte een orgel te laten
bouwen en probeerde Johannes Baars de
besluitvorming daarover met een eigen
voorstel te beïnvloeden. Het is niet erg
waarschijnlijk dat de toen 17-jarige Abraham Meere al in beeld was. Het Meere
orgel doet tot 1906 dienst en wordt dan
verkocht aan de Gereformeerde Kerk te
Lopik.
In de jaren 1904-1906 wordt voor de
Vreeswijkse Dorpskerk een nieuw orgel
gebouwd door de firma Van Dam & Zonen te Leeuwarden. Het wordt betaald
uit een legaat van A. Bennik. Het orgel
wordt opgeleverd met twee manualen en
aangehangen pedaal. Waarschijnlijk werd
een bestaande orgelkas met frontpijpen
gebruikt. Ook het pijpwerk is niet alle-
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maal van Van Dam. Het onderhoud was
vanaf 1918 in handen van B.F. Bergmeijer
uit Woerden. In 1977 werd een restauratie uitgevoerd door J.L. van den Heuvel te
Dordrecht, waarbij het pedaal twee eigen
registers krijgt. Het hoofdwerk heeft negen, het bovenwerk 6 sprekende registers.

Afb. 8: Het Van Dam orgel in de Dorpskerk
van Vreeswijk.
(foto: Stichting Utrecht Orgelland)
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Twee bijzondere vermeldingen
Barbarakerk Vreeswijk
De huidige kerk aan de Koninginnenlaan dateert van 1910. Daarvoor kerkte de
katholieke bevolking van Vreeswijk aanvankelijk in een voormalig schoolgebouw
aan de Verlengde Dorpsstraat (1797-1806)
en later in een eigen kerk op de plaats van
het gesloopte schoolgebouw (1806-1848).
Deze vroegere Barbarakerk werd in 1848
aanmerkelijk uitgebreid maar was kort
na de eeuwwisseling weer te klein. Het
is niet bekend of op beide locaties gebruik werd gemaakt van een orgel. In de
nieuwe Barbarakerk is dit anders. Omdat
er geen geld is voor een kerkorgel, moet
de gemeente zich vanaf 1910 behelpen
met een harmonium. Ook als er rond
1940 steeds vaker wordt geklaagd over
de slechte staat van het orgel, is er geen
geld. In januari 1945 wordt de kerk ernstig beschadigd als gevolg van een bombardement. De restauratie begint in 1947
en de wens voor een volwaardig kerkorgel
komt weer nadrukkelijk naar boven. Er
wordt een orgelfonds opgericht. Voor de
door de Duitsers geroofde kerkklokken
ontvangt de parochie in 1949 een schadeloosstelling van ƒ 1700, dat ten goede
komt aan het orgelfonds. Mede door deze
bijdrage, én financiële garanties van het
kerkbestuur, krijgt orgelbouwer Pels uit
Alkmaar in 1949 opdracht een orgel met
21 registers te bouwen.

Nogmaals de Dorpskerk in Jutphaas
Sinds mei 2013 staat op de galerij boven
de preekstoel weer een orgel. Tegenover
het Holtgräveorgel beschikt de Dorpskerk
nu ook over een Flentroporgel. Het is een
groot huisorgel dat in 1952 werd gebouwd
voor de Zweedse arts dr. Bengt Andreas
in Malmö. Albert Schweitzer, bevriend
met Bengt Andreas, was één van de inspelers van het orgel in 1952, toen hij in
Zweden was om de Nobelprijs in ontvangst te nemen. Het orgel heeft twee
klavieren, vrij pedaal en maar liefst 26
registers (HW 10, BW 9 en pedaal 7).
Tenslotte
Dit artikel zou niet tot stand zijn gekomen zonder de inspirerende medewerking van Piet Daalhuizen, die actief heeft
meegedacht, mij heeft voorzien van de
nodige literatuur en mij heeft rondgeleid in de St. Nicolaaskerk. Ook bedank
ik Rijk van Vulpen voor zijn medewerking en technische aanwijzingen. In zijn
bedrijf, Gebr. Van Vulpen Orgelmakers,
kon ik met eigen ogen het ambachtelijke
werk van de orgelbouw en het restaureren
bewonderen.
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25 jaar Museum Warsenhoeck
Van amateurorganisatie naar geregistreerd Museum
Joris de Graaf
Dit jaar is het precies 25 jaar geleden dat in een aantal panden van Boerderij IJsselstee Geinoord 11
Museum Warsenhoeck werd gevestigd. Nadat de boerderij eind jaren tachtig was gerestaureerd, kreeg de
Historische Kring Nieuwegein (HKN) van de gemeente Nieuwegein in 1990 groen licht om in deze boerderij
zijn intrek te nemen. In 25 tijd heeft het Museum zich een vaste plaats verworven in Nieuwegein en
omstreken, met zowel vaste als thema-exposities die de geschiedenis van Jutphaas, Vreeswijk en Nieuwegein
belichten. Gedurende deze kwart eeuw heeft het Museum bovendien vele veranderingen doorgemaakt
en vele vrijwilligers gehad. Over die veranderingen en het belang van vrijwilligers spreek ik met Piet
Daalhuizen en Harry ten Hove, respectievelijk de eerste en de huidige voorzitter van de HKN.
Toegegeven, er zijn betere dagen geweest
voor zowel het Museum als de HKN
wanneer ik op een ochtend aanschuif bij
de familie Daalhuizen. Het Museum is
op dat moment namelijk gesloten vanwege de uitbraak van de vogelgriep. Het
is een situatie waar Piet duidelijk mee in
zijn maag zit: ‘Het is belachelijk, want
we hadden zondagavond nog te horen
gekregen dat we maandag gewoon met
de maandaggroep naar binnen mochten, maar toen we bij het Natuurkwartier
aankwamen, bleek het terrein gesloten te
zijn.’ Het Museum mag dan dicht zijn, het
geheugen van Piet laat hem deze ochtend
niet in de steek. Omdat er ter gelegenheid
van het 35-jarig bestaan van de HKN in
de Cronyck de Geyn van juli 2013 al een
artikel is verschenen over zowel de geschiedenis van de boerderij als de restauratieperiode, ben ik vooral benieuwd
in welke mate de structuur en organisatie
van het Museum zijn veranderd sinds de
opening in 1990, en welke rol het Museum moet spelen in de toekomst.
Piet maakt duidelijk dat er aanvankelijk
geen strakke planning was voor de exposities. Er bestond de eerste jaren geen
Werkgroep Exposities die, zoals nu het
geval is, een conceptplanning opstelde
voor diverse thema-exposities. Wanneer
het bestuur van de HKN bij elkaar kwam,
werd er vaak spontaan besloten een nieuwe expositie in het leven te roepen. Piet
Nieuwenhuizen, die een belangrijk aandeel had in de restauratie en de inrichting van het Museum, bleef volgens de
goedlachse oud-voorzitter ook de eerste jaren na de opening van het Muse-
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um een spilfiguur binnen de HKN: ‘Piet
bleef heel enthousiast bezig zonder een
echt expositieplan te maken. Als hij dan
op een maandagmorgen in het Museum
kwam, bedacht hij ineens dat er over 2 á 3
weken weer een nieuwe expositie moest
komen. Dan stapte hij in zijn auto en
ging langs diverse musea om spullen te
lenen. Uiteindelijk kwam ‘ie in een auto
vol met spullen terug. Het was daarbij
altijd Piet zijn streven om een expositie
te organiseren, waarbij de historie van
Nieuwegein centraal stond.’ Thema-exposities, zo vertelt Piet, die waren er de
eerste jaren nog niet, behalve wat kunst
op de zolder. Er zat geen planning achter
de exposities en pas later is begonnen met
de uitbouw van het Museum. Het streven
van Piet Nieuwenhuizen naar exposities,
waarbij de geschiedenis van Nieuwegein
centraal staat, is nog steeds een centrale
doelstelling van de HKN. In het Museum wordt aan de hand van het exposeren
van specifieke gebruiksvoorwerpen uit
zeer uiteenlopende periodes getracht het
Nieuwegeinse verleden te reconstrueren.
Enkele zaken die door Piet Nieuwenhuizen zijn opgezet, zijn heden ten dage
nog steeds in Museum Warsenhoeck te
bewonderen.
Er bestond gelukkig ook toen al een grote
groep enthousiaste vrijwilligers die zich
inzette voor de inrichting van het Museum, want geld was er totaal niet. Er waren bovendien geen financiële middelen
voor folders of brochures, want daarvoor
was de HKN compleet afhankelijk van
sponsors, zo benadrukt Piet. Dat Piet
Nieuwenhuizen er na zijn overlijden op

8 september 2003 niet meer bij was om,
zoals Piet het noemt, ‘te hooi en te gras’
een expositie uit de grond te stampen, betekende bovendien voor de HKN dat er
moest worden gezocht naar een Coördinator Exposities. Dit bleek moeilijker dan
gedacht: ‘Het lukte best om met alle vrijwilligers van alles te bedenken en spullen
bij elkaar te halen, maar een echte lijn zat
er niet in. Je ziet nu dat er, behalve een
fatsoenlijke meerjarenplanning, toch ook
een lijn zit in de opbouw van de exposities. Dat is de grote winst ten opzichte
van voorheen.’

Professionalisering en
museumregistratie
Onder het voorzitterschap van Ferdinand
Martens, de vorige voorzitter, werd een
aanzienlijke stap gezet richting de professionalisering van Museum Warsenhoeck.
Zo ongeveer 10 jaar geleden is de HKN
begonnen om Museum Warsenhoeck helemaal opnieuw in te richten met nieuwe
vitrines en nieuwe apparatuur. Daarnaast
werd de volledige collectie van de HKN
gedigitaliseerd, wat een zeer tijdrovende
gebeurtenis is geweest. Ook de viermaandelijkse thema-exposities deden in die
periode hun intrede. Er kwam zodoende
meer structuur in de organisatie en het
collectiebeheer van het Museum, een lijn
die ook onder het huidige bestuur wordt
doorgezet. Bovenstaande ontwikkelingen
vormden bovendien een opstap naar de
voorlopige museumregistratie in 2010 en
de uiteindelijke registratie als erkend Museum in september 2013 door de Stichting
Museumregister Nederland, iets wat Harry ten Hove ook beaamt.
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Harry: ‘In de periode van Fer is er inderdaad wat meer stroomlijn gekomen in
de exposities. In mijn herinnering waren
er in die periode 3 wisselexposities per
jaar, iets waar we op het ogenblik ook op
mikken. Meestal is aan die thema-expositie ook een foto-expositie gekoppeld.
Fer heeft ook op een andere manier een
aanzet gegeven tot professionalisering
van het Museum, namelijk door te kijken
in hoeverre we een museumregistratie
konden krijgen. In dit kader maakte hij
een schema met de verantwoordelijkheden van bestuursleden en werkgroepcoördinatoren en schreef een meerjaren
beleidsplan voor de HKN en Museum
Warsenhoeck. Beide zaken zijn daarna
uitgebouwd door het huidige bestuur
en vastgelegd in het huidige beleidsplan.
Toen kwamen we er achter dat er voor de
museumregistratie een aantal gebieden
waren waar wij eerst onze gedachten over
moesten moeten laten gaan en waarvoor
beleid moest worden ontwikkeld. Samen
met het beleidsplan voor de komende 5
jaar zijn er toen deelplannen opgesteld,
zoals hoe er met de collectie moet worden omgegaan en hoe deze moet worden
opgeslagen. Dit was in feite een kwestie
van bewustwording.’
In de jaren die volgden na de tijdelijke
museumregistratie hebben de vrijwilligers van de HKN er dan ook keihard aan
gewerkt om de officiële Museumregistratie te verwezenlijken. Het belang van de
vrijwilligers kan dan ook moeilijk overschat worden, wat zowel Piet als Harry
meermaals benadrukken. Marjolijn de
Winter, lid van de Werkgroep Publicaties van de HKN, heeft om te beginnen
kritisch gekeken welke eisen er waren
betreffende de museumregistratie. Zonder de anderen tekort te willen doen hebben Huub van Baal (vicevoorzitter HKN
en vrijwilligerscoördinator) en Robien
Kuipers (secretaris HKN) enorm veel
uren gestoken in het gereed krijgen van
de rapporten die nodig waren voor de
museumregistratie en om de registratie
volgens het nieuwe registratiemodel te
realiseren. Om verder tegemoet te komen
aan die eisen heeft de HKN volgens Harry een aantal aanpassingen doorgevoerd
in de manier van werken. Een ander facet waarin de professionalisering van het
Museum duidelijk merkbaar is betreft de
afronding van een meer thematisch geor-
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ganiseerde vaste tijdlijn in het Museum.
‘Daarvoor stonden er wat losse objecten
in het Museum, maar nu is het langs een
tijdlijn meer thematisch georganiseerd’,
aldus Harry. Bovendien was een ander
gevolg van de voorlopige museumregistratie dat er een duidelijkere taakverdeling binnen het bestuur en de vrijwilligers
onderling moest komen, wat de organisatie van het Museum uiteindelijk ook ten
goede is gekomen.
Op 25 september 2013 kreeg de HKN erkenning voor de inspanningen die waren
verricht had in de vorm van de officiële
museumregistratie. Een trotse Harry
mocht enkele dagen later in Theater De
Kom een door meer dan 100 mensen bezocht symposium ter gelegenheid van het
35-jarig bestaan van de HKN beginnen
met de woorden: ‘De officiële museumerkenning is binnen! Dit is een geweldige opsteker en vooral de verdienste van
onze vrijwilligers’. Maar wie denkt dat er
met de museumregistratie een einde gekomen is aan de ambities van de HKN,
komt bedrogen uit. Feitelijk vormt de
museumregistratie van Museum Warsenhoeck een opstap naar een reeks van
nieuwe plannen en doelstellingen van de
Erfgoedinstelling.

zine is daar het meest concrete voorbeeld
van, omdat het een gezamenlijke eerste
uitgave is van de drie Erfgoedinstellingen
in Nieuwegein. Het is het resultaat van
de intentieverklaring tot nadere samenwerking, die in september vorig jaar door
de voorzitters van de 3 Erfgoedinstellingen is ondertekend. Harry: ‘We hebben
een intentieverklaring getekend waarin
wij uitspreken te zoeken naar mogelijke
samenwerkingsvormen en proberen om
bijvoorbeeld eens in de 2 á 3 jaar een gezamenlijk thema aan te wijzen op basis
waarvan wij onze exposities organiseren.
Het is ook naar buiten, naar de politiek
toe, een signaal om te laten zien: Jongens,
we kunnen het!’ De voorzitter hoopt dan
ook op een vruchtbare samenwerking in
de toekomst.
Die onderlinge samenwerking valt ook
goed samen met de (persoonlijke) toekomstplannen van het bestuurslid. ‘Ik
heb wel eens gezegd dat ik de ambitie heb
dat als ik wegga iedere inwoner van Nieuwegein weet wat het zwaard van Jutphaas
is (de replica hiervan is te bewonderen
in Museum Warsenhoeck, het origineel
staat in het RMO in Leiden) en dat er
meer belangstelling is voor de canon van

V.l.n.r.: Robien Kuipers, Harry ten Hove en Huub van Baal poseren met het schildje van de
museumregistratie

Nieuwe visie en samenwerking
Met het oog op de toekomst van zowel
Museum Warsenhoeck als de HKN doen
zich 2 kernpunten van ontwikkeling voor.
Eén daarvan is samenwerking. Dit maga-

Nieuwegein’, zo vertelt Harry. Dat dit
meer een wens voor de lange termijn is,
beseft Harry goed. Dit is ook één van de
redenen dat zowel de HKN als Museum
Warsenhoeck hun pijlen moeten richten
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op de jeugd, want die heeft de toekomst,
zo benadrukt Harry. De jeugd bereiken is
dan ook de tweede grote beleidsintentie
van de HKN. De afgelopen jaren zijn er al
stappen ondernomen om de schoolklassen uit het basisschoolonderwijs te betrekken bij Museum Warsenhoeck, vaak
met educatieve projecten naar aanleiding
van tentoonstellingen. In samenwerking
met het KAN (Kunstenaars Atelier Nieuwegein) ontstond in 2013 de jubileum
expositie ‘Verleden Herleeft’ in Museum
Warsenhoeck, waarbij deels verloren gegane monumenten uit Nieuwegein weer
tot leven werden gewekt in de vorm van
schilderijen. Begin 2015 hoopt Harry een
deel van die schilderijen weer te koppelen
aan een project waarbij ruim 20 Nieuwegeinse schoolklassen met een door
Kunst Centraal ontwikkelde vragenlijst
worden geënthousiasmeerd voor kunst
en geschiedenis en de geschiedenis van
Nieuwegein in het bijzonder. Hoog op
de verlanglijst van Harry staat ook een

digitale presentatie van de cultuurhistorie van Nieuwegein, waaraan heel hard
wordt gewerkt door de Werkgroep Cultuurhistorie van de HKN.

Op naar 50 jaar Museum
Warsenhoeck

Het zwaard van Jutphaas
(collectie Rijksmuseum van
Oudheden, Leiden)

In 2015 zal de HKN uitgebreid stilstaan bij het 25-jarig jubileum van het
Museum. Het moge evenwel duidelijk zijn dat de museumregistratie van
Museum Warsenhoeck het begin vormt
van de reeks nieuwe plannen en ambities
die de HKN heeft. Zoals het welbekende
adagium ‘Stilstand is achteruitgang’ luidt,
moet de HKN er vooral zorg voor dragen
dat ook de komende 25 jaar voor zowel
het Museum als de HKN memorabel zullen zijn. Met een nieuw kwartaalmagazine, een sterke onderlinge samenwerking
tussen de 3 Nieuwegeinse Erfgoedinstellingen en bovenal de tomeloze inzet van
de vrijwilligers is er in ieder geval een
stap in de goede richting gezet.

720 jaar STADSRECHTEN
Op 30 januari 2015 is het 720 jaar
geleden dat de Bisschop van Utrecht
Jan van Sierck stadsrechten verleende
aan de burgers van ’t Geyn, dat in de
Middeleeuwen lag op de plek rondom
de huidige Geinbrug. De stadsrechten
hielden verband met o.a. 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 diverse oorlogen veel verplichtingen en de
zorg voor haar inwoners niet meer kon
nakomen, kwamen de stadsrechten in
bezit van de Heer van Oudegein. Sinds
de 17e eeuw maken de oorspronkelijke
stadsbrief uit 1295 en een in opdracht
van Prins Frederik Hendrik in 1641
vervaardigde kopie deel uit van het archief van het huis Oudegein, momenteel in bezit van Jonkheer Ir. L. de Geer,
die het archief in beheer heeft gegeven
bij Het Utrechts Archief.
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ACTIVITEITENPROGRAMMA 2015
van de 3 Erfgoedinstellingen in Nieuwegein
Zondag 25 januari, 15.00 uur,
Museum Warsenhoeck

Opening 25 jaar Museum Warsenhoeck.
Presentatie ”Digitale Reis door Nieuwegein”.

Zondag 25 januari t/m 19 april 2015,
Museum Warsenhoeck

Expositie “Familiejuweeljes” i.v.m. 25 jaar Museum Warsenhoeck
met items die jong en oud in de familie niet willen missen.

Zondag 25 januari t/m 6 maart,
Museum Warsenhoeck

Expositie “Landschappen met Stijl”op de Kunstzolder, waarbij
ook de schooljeugd in Nieuwegein is betrokken.

Zaterdag 17 januari t/m 30 april,
Het Vreeswijks Museum

Foto-expositie “Vreeswijk toen, Nieuwegein nu”.

Maandag 16 februari, 20.00 uur,
De Bron, Buizerdlaan 1

Lezing door prof. dr. L. Dorsman: “Geschiedenis van de Universiteit Utrecht”.
HKN-leden gratis. Niet HKN-leden € 5,- pp.

Zaterdag 28 februari, 10.00 uur,
Museum Warsenhoeck

Lezing door drs. R. van der Mark: “Warsenhoeck, van Boerderij tot
Museum” met Rondleidingen in Museum Warsenhoeck én daarbuiten.
HKN-leden € 2,- pp. Niet HKN-leden € 5,- pp.

Maandag 9 maart, 19.30 uur
De Bron, Buizerdlaan 1

Algemene Ledenvergadering HKN.
Aansluitend lezing door prof. dr. W. Herrlitz:
”Tijdsgetuigen over de Bevrijding van Jutphaas en Vreeswijk”.
Uitsluitend toegankelijk voor HKN-leden.

Zaterdag 14 maart

Introductieworkshop smeden op de Museumwerf.
Aanmelden via www.museumwerf.nl

Zaterdag 11 april, 8.45 – 17.00 uur,
Dagexcursie naar Riel én Tilburg

Bezoek aan het Erfgoed Depot in Riel. Inclusief vervoer per bus, toegang tot
Erfgoed Depot in Riel en een eenvoudige maar voedzame lunch aldaar.
HKN-leden € 28,- pp. Niet HKN-leden € 35,- pp.
Aansluitend met de bus bezoek aan het Textielmuseum in Tilburg.
Gratis toegang met Museumjaarkaart, anders toegang op eigen kosten.
Zie nadere info en inschrijvingsformulier in Cronyck de Geyn

Maandag 20 april, 19.30 uur,
Theehuys Museumwerf Vreeswijk

Informatieve avond voor de vrijwilligers van de 3E’s.
Uitsluitend toegankelijk voor vrijwilligers van de 3E’s.

Zaterdag 2 mei t/m 1 augustus,
Het Vreeswijks Museum

Expositie “Mobilisatie in Vreeswijk en verzet”.

Zondag 3 mei t/m 23 augustus,
Museum Warsenhoeck

Expositie “Zintuigen”.

Zondag 3 mei t/m 23 augustus,
Museum Warsenhoeck

Foto-expositie “Wereldoorlog II en de Bevrijding”.

Zaterdag 9 mei, 10.00 uur,
Museum Warsenhoeck

Lezing door drs. R. van der Mark: “Warsenhoeck, van Boerderij tot
Museum” met rondleidingen in Museum Warsenhoeck én daarbuiten.
HKN-leden € 2,- pp. Niet HKN-leden € 5,- pp.

Donderdag 14 mei,
Museumwerf Vreeswijk

Werkschependag, Modelboten.*

Zaterdag 30 mei, 11.00 uur – 13.00 uur,
Stadswandeling Wageningen

Stadswandeling met gidsen. Op eigen gelegenheid naar Wageningen. *
Nadere info voor HKN-leden en niet HKN-leden volgt.
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Zondag 31 mei, 11.00 uur – 16.30 uur,
Natuurkwartier en Museum Warsenhoeck

Lentefeest.*

Zaterdag 6 juni,
Museumwerf Vreeswijk

Ambachtendag en opening Expositie Motoren.*

Zaterdag 13 juni, 10.00 –13.00 uur,
Museum Warsenhoeck

HKN Fietstocht “Water-weg in Nieuwegein”.
HKN-leden en niet HKN-leden € 7,50 pp.

Vanaf juli,
Museumwerf Vreeswijk

Expositie 100 jaar Schippersinternaat.

Zaterdag 4 juli, 10.00-13.00 uur,
Museum Warsenhoeck

HKN Fietstocht “Water-weg in Nieuwegein”.
HKN-leden en niet HKN-leden € 7,50 pp.

Zaterdag 22 augustus, 10.00 uur,
Museum Warsenhoeck

Lezing door drs. R. van der Mark: “Warsenhoeck, van Boerderij tot
Museum” met Rondleidingen in Museum Warsenhoeck én daarbuiten.
HKN-leden € 2,- pp. Niet HKN-leden € 5,- pp.

Zaterdag 5 september en Zondag 6
september, 12.00 – 17. 00 uur,
Museumwerf Vreeswijk

Werfweekend.*

Zaterdag 5 september

Introductieworkshop smeden op de Museumwerf.
Aanmelden via www.museumwerf.nl

Zondag 6 september t/m 10 januari 2016,
Museum Warsenhoeck

Expositie Anna van Rijn.

Zondag 6 september t/m 10 januari 2016,
Museum Warsenhoeck

Foto expositie “Fort Jutphaas en Kasteel Rijnhuizen”

Zaterdag 12 september, 11.00 – 12.30 uur,
Bezichtiging Academiegebouw Utrecht

Rondleiding door Prof. dr. L. Dorsman. Op eigen gelegenheid naar het
Academiegebouw, Domplein, Utrecht.* HKN-leden gratis. Niet HKN-leden € 5.- pp.*

Zaterdag 12 september, 10.00 - 13.00 uur,
Museum Warsenhoeck

HKN Fietstocht “Water-weg in Nieuwegein”.
HKN-leden en niet HKN-leden € 7,50 pp.

Zaterdag 12 september, vanaf 8.00 uur,
Het Vreeswijks Museum

Sluizenwandeltocht. *

Zaterdag 26 september, 10.00-13.00 uur,
Museum Warsenhoeck

HKN Fietstocht “Water-weg in Nieuwegein”.
HKN-leden en niet HKN-leden € 7,50 pp.

Zondag 4 oktober, 11.00 – 16.30 uur,
Natuurkwartier en Museum Warsenhoeck

Dierendag.*

Maandag 9 november, 20.00 uur – 22.00 uur,
De Bron, Buizerdlaan 1

Lezing door A. van Liempt: “De Maliebaan in Utrecht tijdens Wereldoorlog II”.
HKN-leden gratis. Niet HKN-leden € 5,- pp.

Zaterdag 21 november, 10.00 uur,
Museum Warsenhoeck

Lezing door drs. R. van der Mark: “Warsenhoeck, van Boerderij tot
Museum” met Rondleidingen in Museum Warsenhoeck én daarbuiten.
HKN-leden € 2,- pp. Niet HKN-leden € 5,- pp.

Donderdag 24 december,
17.30 uur – 20.00 uur,
Natuurkwartier en Museum Warsenhoeck

Kerstavond.*

2015
Kunstexposities in Museum Warsenhoeck

Op de Hooizolder van Museum Warsenhoeck zijn het
hele jaar wisselende kunstexposities te zien.*

༗

* Zie voor nadere informatie over de diverse activiteiten en exposities:
XXXIFUWSFFTXJKLTNVTFVNOM t XXXNVTFVNXBSTFOIPFDLOM t XXXNVTFVNXFSGOM
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De geschiedenis van het Huis de Geer
en zijn bewoners - deel I*
Ben Remie
De wijk Huis de Geer in het noorden van Nieuwegein is vernoemd naar de buitenplaats Huis de Geer, dat daar ruim 250
jaar in alle eenzaamheid heeft gestaan. Dit Huis ontleende zijn naam aan het land waarop het was gebouwd, een ‘gerend’
schuin toelopend stuk land. Zo’n stuk land wordt een geer genoemd, een naam die in veel plaatsen, zoals Schalkwijk en
Driebergen, voorkomt. Staat er een huis op dan wordt dit al snel naar de buitengewone vorm van dat land vernoemd. Het
toeval wil, dat in de 18e eeuw een De Geer eigenaar werd van het Huis. Tot de afbraak in 1905 heeft Huis de Geer exact
gestaan op de plaats van de huidige woning Utrechtsestraatweg 46 te Nieuwegein. Lange tijd was het onzeker wanneer
Huis de Geer is gebouwd, maar in Museum Warsenhoeck is een gedenksteen te zien van Huis de Geer gedateerd 1648.
De Geheym-schryver van Staat- en Kerk van de Vereenigde Nederlanden schrijft in 1759: ‘Noordwaarts naar de Stad
Utrecht langs den Rhyn zyn de Hofsteden niet zeer veel; alleen is daar ’t Huys de Geer boven alle andere voortreffelyk’.
de Gruyter ƒ 5.000,- te ontvangen voor
de koop van het land in het Nedereind
van Jutphaas en om met de erfgenamen
van haar echtgenoot dat land voor het gerecht van het Nedereind te transporteren
(overdragen) aan diezelfde Lambert. Die
overdracht vindt plaats op 17 november
1645.

Op de kadastrale kaart van 1832 is duidelijk het wigvormig (gerend) stuk land te zien,
waaraan Huis de Geer zijn naam ontleent.

Lambert de Gruyter, de stichter
van Huis de Geer
Op 11 oktober 1645 geven de 4 kinderen
van Aert Laurenss van Bijlevelt - zijn
erfgenamen - bij de Utrechtse notaris
G. Vastert volmacht aan zijn weduwe
Annichje Gijsbertsdr. (wonend aan de
Oudegracht bij het weeshuis) en Gerrit
van Schaijk, hooseverkoper (laarzen) te
Utrecht, tot overdacht voor het gerecht

van het Nedereind van Jutphaas van 8
morgen land (een stuk dat in een ochtend
kon worden geploegd) met de naam ‘De
Geeren’ aan Lambert de Gruyter. Daarbij
hoorde ook een dardalff (2½) morgen)
bouwland aan de Rijndijk in het Nedereind van Jutphaas. Nog geen maand later
geeft Annichje Gijsbertsdr. op 8 november 1645 bij dezelfde notaris volmacht aan
Hillebrant van Rossum om van Lambert

Al op 22 september 1645 verhuurt Lambert de Gruyter, die dan officieel nog
geen eigenaar is omdat de overdracht nog
niet is ingeschreven, de pas gekochte 10,5
morgen wei- en bouwland via notaris
G. Vastert aan Gerrit Cornelis Goes uit
Jutphaas voor 125 caroli guldens per jaar
en 6 kapoenen (gesneden hanen) als toepacht. De looptijd van de huur is 6 jaar
en gaat 1 januari 1646 in. De verhuurder
houdt een dardalff morgen buiten de verhuur. Op 9 januari 1647 wordt het huurcontract bij notaris G. Houtman door
beide partijen verlengd. Dan is sprake
van de ‘huijse ofte woning’ met 10,5 morgen wei- en bouwland en in de tussentijd
is een boomgaard geplant. De verhuurder
houdt voor eigen gebruik een kamer, een
deel van de kelder en het medegebruik
van de voorhof of boomgaard. De huur,
nu 230 gulden, is duidelijk verhoogd, omdat er een huis bij is. Goes woont er in en
De Gruyter zal het waarschijnlijk als zomerverblijf hebben gebruikt.

* De redactie heeft besloten voetnoten bij voorkeur niet in het periodiek op te nemen. Deze zijn, voor zowel dit artikel
als de andere, voor de geïnteresseerde lezer wel in de digitale versie van de Cronyck terug te vinden.
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hout blijft van hem en ook de vissen in
de vijver. Er staan nog enkele bepalingen
in het contract over bemesten, hooien en
bebossen. Op beide stukken land aan de
noordkant mogen de schapen tot 1 mei
weiden. De huursom is 28 gulden per
morgen.

Familie De Gruyter

De gedenksteen. (Museum Warsenhoeck)

De gedenksteen van Huis de Geer geeft
het jaar 1648 aan, maar volgens het vernieuwde huurcontract, als het jaar 1647
nauwelijks een week oud is, kan het stichtingsjaar worden gesteld op 1646. Dat
sluit ook beter aan bij de aankoop van het
land. De Gruyter heeft waarschijnlijk na
de koop een ontwerp voor het Huis laten
maken en is kort daarna met de bouw
begonnen.
In de kohieren (belastingregisters) van
het huisgeld in het Nedereind van 1651,
staat: ‘t huijs genaamt de Geer, de heer
Van Bergen’. Hij wordt aangeslagen voor
ƒ 3-10-10. De lijst volgt het rijtje huizen.
Het voorgaande huis is Zwanenburg van
de heer Nellesteyn, die ƒ 4-0-0 betaalt.
Hoewel het huisgeld over 1651 pas op 25
januari 1653 moet worden betaald, doet
zich in dit register toch een onverklaarbaar fenomeen voor. Zoals we later zullen
zien wordt Van Bergen pas in 1687 eigenaar! Er worden dat jaar in het Nedereind
105 huizen belast, waarvan er 42 hoger
aangeslagen zijn dan Huis de Geer en één
hetzelfde bedrag betaalt.

Op 18 april 1654 kan Goes, wonend op
Huis de Geer, niet aan zijn verplichtingen voldoen. Er is een achterstand in de
betaling van de pachtpenningen ontstaan
van ƒ 868-9-8, boven de andere ongelden
(belastingen, kosten) van ƒ 500-0-0- en
ƒ 110-0-0 wegens schulden. De Gruyter
koopt in mindering op de schuld 6 roodbonte melkkoeien van Goes voor een bedrag van 300 gulden. Na enige tijd koopt
De Gruyter er nog 5,5 morgen grond
bij en is de ontwikkeling van het terrein
gaande. Goes is dan al vertrokken.
Op 11 januari 1662 verhuurt De Gruyter voor 4 jaar de gehele 16 morgen met
‘huijsinge, berch, schuijr ende duijff huijs’
via notaris L. van Vuyren aan Lambert
Gerritss met overdracht van zijn goederen en vee tot zekerstelling van de pachtpenningen. De Gruyter heeft zijn lesje
geleerd! Het ‘gehele’ is betrekkelijk: De
Gruyter houdt zelf het boomgaardje en
de hof (tuin) aan de zuidkant van het
Huis met alle vruchten en ook de appels
en de peren van de kleine boomgaard aan
de noordkant van het Huis. Het elzen-

Kinderen uit het tweede huwelijk zijn:
1. Peter
gedoopt Utrecht (Jacobikerk)
2. Christina
gedoopt Utrecht (Geertekerk)
3. Petronella
gedoopt Utrecht (Catharijnekerk)
4. Anthonij
gedoopt Utrecht (Domkerk)
5. Joannes,
gedoopt Utrecht (Geertekerk)
6. Johanna
gedoopt Utrecht (Jacobikerk)
7. Cornelia
gedoopt Utrecht (Geertekerk)
8. Cornelis
gedoopt Utrecht (Geertekerk)
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Lambert de Gruyter (wijnkoper) had 2
broers, te weten Willem (advocaat aan
het Hof van Utrecht, Schepen en Raad in
de Vroedschap van Utrecht van 1650 tot
1659) en Bartholomeus (van 1675 tot 1685
Raad in de Vroedschap van Utrecht, in
1680 Burgemeester van Utrecht). Hij had
ook een zus, Elisabeth. Allen zijn kinderen van Pieter de Gruyter (wijnkoper te
Utrecht) en Anna van Diemen, die aan de
Lijnmarkt woonden in het huis ‘De Grauwert’. Anna is een zus van Anthonij van
Diemen, generaal in Oost-Indië. Deze
Anthonij van Diemen is waarschijnlijk
familie van dezelfde naamdrager Anthonij van Diemen, een welgesteld houtkoopman te Vreeswijk. Beiden kwamen
uit Culemborg.
Lambert machtigt op 9 juli 1641 zijn broer
Willem om zijn zaken waar te nemen tijdens zijn verblijf in het buitenland, ook
als vader van zijn onmondig kind. Lambert trouwt voor de eerste keer te Utrecht
(Jacobikerk) op 19 januari 1640 met Johanna Gerobulus, die kort na haar eerste
kind overlijdt en op 14 december 1640 is
begraven in Utrecht (Watersteecch). Kind
uit dat huwelijk is Roelant, gedoopt in de
Domkerk te Utrecht op 3 december 1640.
Op 6 augustus 1644 trouwt hij voor de
tweede keer te Utrecht (Catharijnekerk)
met Elisabeth Verburch (Verborch).
In het Begraafboek staat: ‘Lambert de
Gruyter, overlijden aangegeven op 2 maart
1663, begraven in de Geertekerk, kosten ƒ 15,- en 16 dragers. Hij woont bij de

7 april 1647, begraven 25 mei 1674
9 juli 1648
19 februari 1650
24 maart 1652, naam dopeling niet ingevuld
14 mei 1654
20 november 1656
14 december 1658
30 december 1660.
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Geertebrug, nalatende zijn vrouw en echte ‘onmundige’ (minderjarige) kinderen’.
Overluid door de Domklokken op 23
februari 1663. Zijn tweede echtgenote
Elisabeth Verburch (Verborch) overlijdt
te Utrecht begin juni 1666 (overluid door
de Domklokken op 1 juni) en wordt op
5 juni begraven in de Geertekerk. De kosten bedragen ƒ 15,- en er zijn 16 dragers.
Ze woonde tussen de Geertebrug en de
Smeebrug. Het huis tussen de Geertebrug
en de Smeebrug was een huis met kelders
en kluizen aan de westkant van de Oudegracht met een uitgang op de Springweg,
dat op 5 november 1647 aan Lambert
werd overgedragen door Mr. Johan van
Zael van Vianen en Elisabeth Portengen. Lambert de Gruyter krijgt octrooi
tot testeren (toestemming een testament
te laten opmaken) op 14 oktober 1644.
Op 30 december 1670 krijgen de kinderen van Lambert: Petronella, Anthonij,

Johannes, Johanna en Cornelia, het restant van 4 plechten (hypotheken) uit 1607
(tweemaal), 1614 en 1633 overgedragen
wegens ƒ 1000-0-0 schuld.

Anthonij de Gruyter
Anthonij de Gruyter erft als zoon van
Lambert Huis de Geer. We weten weinig van hem. In 1677 is Anthonij advocaat aan het Hof van Utrecht. Hij krijgt
octrooi tot testeren op 3 juli 1674 aangevraagd door notaris Anthonij Stochius.
Deze is Schout en notaris in Werkhoven.
Zijn akten zijn niet overgeleverd. De laatste vermelding over hem met zijn voornaam is van 5 juni 1677.
Anthonij de Gruyter is waarschijnlijk
overleden in 1682, maar plaats en datum
zijn tot op heden niet bekend. Het is niet
ondenkbaar dat hij tijdens een buitenlandse reis is overleden en ter plaatse is
begraven.

Uit: Wapenboek St. Bartholomeus
gasthuis Utrecht 1407-1814.

Huis de Geer. (Collectie HKN FJ5439)
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Redactioneel
Beste lezer,
De reacties op de vorige ‘Cronyck de Geyn’ waren bijna unaniem positief. Dat geeft de
burger weer moed en de redactie heeft dan ook met veel plezier dit aprilnummer voor
u samengesteld. In dit nummer kunt u lezen over de geschiedenis van het Nieuwegeinse stadscentrum, maakt u een digitale tijdreis door Nieuwegein, vindt u het eerste
deel van het bijzondere verhaal over Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp en kunt u zich
verdiepen in het tweede deel over de geschiedenis van Huis de Geer. Voor ieder wat
wils, zo lijkt ons.
De redactie mag bovendien een oude bekende verwelkomen. Loes Slooten heeft zich
na een moeilijke periode in haar leven, met ziekte en overlijden van haar man, bij de
nieuwe redactie van de ‘Cronyck de Geyn’ gevoegd. In het verleden heeft zij op zeer
regelmatige basis artikelen voor de “oude” ‘Cronyck de Geyn’ geschreven. Welkom
terug, Loes!
Als redactie zijn wij erg gesteld op inhoudelijke feedback. Heeft u vragen of opmerkingen, schroom dan niet om ons een mail te sturen. U vindt het e-mailadres in de
colofon. Veel leesplezier!
Namens de redactie,
Joris de Graaf

Vormgeving
Michiel Ridderikhoff
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p/a Geinoord 11, 3432 PE Nieuwegein.
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Stadscentrum en Cityplaza
Van grasland naar stadshart
Bart Jan Damstra
Dit is het derde deel in een reeks over Nieuwegeinse wijken. In dit deel komt het Stadscentrum aan bod. Aanleiding
hiervoor is de 30e verjaardag van Cityplaza dit jaar. Het Stadscentrum is tussen 1976 en 1985 als ‘sluitstuk’ van
de groeikern Nieuwegein gebouwd. Het betreft een gebied van 300 bij 800 meter, dat ligt ingeklemd tussen de
Noordstedeweg, Doorslag, Zuidstedeweg en A.C. Verhoefweg. De aard en de geschiedenis van deze wijk vragen
om een andere aanpak en insteek van de beschrijving ten opzichte van de andere wijken. Het gaat in dit geval niet
alleen om de ‘wijk’ zelf, maar de hele ontwikkeling van het ontstaan van Nieuwegein en de ‘rol’ van deze stad en
het bijbehorende stadscentrum. In dit artikel zal worden stilgestaan bij de totstandkoming, ontwikkeling en huidige
situatie van het Stadscentrum. Eerst wordt de (cultuur)historische ontwikkeling van dit gebied behandeld.
De vroegste geschiedenis
De rivieren die hier gestroomd hebben ver
voordat de eerste bedijking plaats vond
zijn bepalend voor de vormgeving en
het ontstaan van het landschap. Ten zuiden van het Stadscentrum ontstaat rond
5000 v. Chr. de zogenaamde Wierse Stroomrug. Het zuidoostelijke deel van het
Stadscentrum is gelegen op deze stroomrug. Ruim 3000 jaar later, rond 1850 v.
Chr. ontstaat iets verder noordelijk de
Jutphase Stroomrug. Deze stroomruggen
komen na het verzanden van de rivier en
het inklinken van de uit veen en klei bestaande komgronden wat hoger te liggen
in het landschap. In een moerasachtige
omgeving zijn deze hoger gelegen ‘ruggen’ bij uitstek geschikt voor bewoning en
vormen een goede basis voor de middeleeuwse ontginningen, die op initiatief van
de kerkelijke instellingen plaatsvinden.
Het grondgebied van het Stadscentrum
maakt deel uit van het Oost-Nedereind.
De ontginning van dit gebied (inclusief
het Overeind) start tussen 1060 en 1076
n. Chr. De Nedereindseweg fungeert als
zogenaamde ontginningsas en de Nedereindsewetering als afwateringswetering.
Hiervandaan worden de kavels uitgezet,
die liggen ten zuiden van de Nedereindseweg tot aan de Wijkersloot. De Randijk
fungeert als noordelijke grens van de ontginningen van het Gein. Het tussenliggende land, de Geer, behoort ook tot het
ontginningsgebied van het Oost-Nedereind. De Geer wordt later ontgonnen en
wordt een zogenaamde restontginning
genoemd. De beide ontginningsassen
zijn gelegen op de oude stroomruggen.
De grond is in de loop van de tijd in het
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bezit gekomen van de Utrechtse Kapittelkerken, de Jutphase kerk, vermogende
grootgrondbezitters, (heren)boeren en in
gebruik bij (kleine) boeren.
Er zijn geen aanwijzingen voor bewoning op de stroomruggen aangetroffen
bij onderzoek in het latere Stadscentrum.

Er zijn wel enkele losse vondsten gedaan, waarbij het gaat om vondsten uit
de 17e eeuw en jonger. Het betreft hierbij waarschijnlijk ´huisafval´ van elders.
Het gebied waarin later het Stadscentrum
zou verrijzen is met name in gebruik als
grasland. Aangezien akkerbouw enkel
op de hoger gelegen gronden mogelijk

Afbeelding 1: Stroomruggen en historische elementen (afb. HKN)
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Afbeelding 2: De topograﬁsche kaart van omstreeks 1850 toont
een leeg en open gebied. De gebogen lijn in het midden is de
Wijkersloot (vergelijk afbeelding 1) (bron: watwaswaar.nl)

is, vindt dit alleen in het uiterste noordwesten plaats, op de Jutphase stroomrug
dus. Op de topografische kaart van 1850
(afbeelding 2) is goed te zien dat de landbouwgrond is geconcentreerd op deze
voormalige stroomrug. Ook zijn er enkele lager gelegen percelen in gebruik als
griendland. Van bebouwing is nauwelijks
sprake; pas vanaf de 19e eeuw vindt er
sporadisch bebouwing plaats. Enkele percelen grond maken deel uit van ‘de Kievietskamp’. Zo wordt het land genoemd
dat behoorde tot de voormalige hofstede ‘Welgelegen’ aan de Nedereindseweg
waar zich nu Winkelcentrum het Nedereind bevindt. Dit stuk land is evenals andere kenmerkende elementen waaronder
de Wijkersloot (ook wel Groenewegsloot)
en de Groeneweg anno nu niet meer als
zodanig herkenbaar.

In 1958 publiceert de commissie ‘Westen des lands’ een rapport, waarin de
behoefte wordt beschreven aan een
‘overloopgebied’ ten zuiden van de A12
(vanuit Utrechts perspectief red.) voor
de huisvesting van 20.000 mensen. Hiermee komt het gebied Jutphaas-Vreeswijk-IJsselstein in beeld. De gemeenten
Vreeswijk, Jutphaas en in mindere mate
IJsselstein gaan individueel aan de slag
met stedenbouwkundige planvorming,

alhoewel het plan was dat zij één gemeente zouden vormen. Om het plan concreter te maken wordt er een ambtelijke
werkgroep opgericht waarin verschillende overheden, instanties (waaronder
de Rijksdienst voor het nationale plan
en de provinciale planologische dienst)
en stedenbouwkundigen zitting hebben.
Over de naam voor de nieuwe stad is
niet direct overeenstemming. De naam
‘Doorslag’ wordt geopperd, omdat het
gebied rond de Doorslag het middelpunt
vormt van het gebied. Later, als IJsselstein
definitief is afgehaakt, wordt vanuit een
historisch besef voor ‘Nieuwegein’ gekozen. De werkgroep gaat verder als de
‘Werkgroep Nieuwegein’, die in 1966 in
opdracht van de gemeenten Vreeswijk en
Jutphaas een ‘Struktuurplan Nieuwegein’
presenteert in het kader van de Tweede
Nota over de Ruimtelijke Ordening, met
als doel een ‘stad stichten’. De inhoud van
de tweede versie van het plan uit 1969 betekent grofweg dat het zwaartepunt van
de voorzieningen in de stad Utrecht is gelegen en dat Nieuwegein vooral bedoeld
is voor wonen en industrie. Er wordt gespeeld met de gedachte een spoorverbinding aan te leggen, maar dit plan wordt
in 1965 niet haalbaar geacht door de NS.
Er komt wel een spoorverbinding, maar
dan als ‘light’ versie in de vorm van een
sneltram. De hoofdlijnen van de nieuwe
stedelijke structuur staan al snel redelijk
vast. De huidige plattegrond van Nieuwegein is al goed herkenbaar, zie afbeelding
3:

Afbeelding 3: Kaarten uit het ‘Struktuurplan Nieuwegein’ uit 1966

De geboorte van Nieuwegein
Nu verder met de recente historie. De
concrete planvorming voor Nieuwegein dateert uit de jaren ‘60 van de
vorige eeuw. De eerste concrete bestuurlijke samenwerking tussen Vreeswijk en
Jutphaas dateert echter al uit de periode
1852-1866, wanneer J.L.H. Roijen burgemeester is van de beide gemeenten; 100
jaar eerder dus (!).
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Als de gemeente Nieuwegein in 1971 een
feit is, wordt het officieel aangewezen als
groeikern. Deze status vervalt in 1985.
Niet lang daarna, begin jaren ’90, komt
IJsselstein weer in beeld als plannen worden gemaakt voor ‘Lekstad’, waar in de
gemeenten IJsselstein en Nieuwegein beiden moeten opgaan.

Ontwikkeling van een
stadscentrum voor de nieuwe
stad
In rap tempo worden de Nieuwegeinse
wijken uit de grond gestampt. Als ‘sluitstuk’ van dit proces wordt gewerkt aan
de ontwikkeling van een Stadscentrum
voor de nieuwe stad. De beleidsmakers
trekken lering uit de recente ontwikkelingen van soortgelijke (winkel)centra. Het
plan voorziet in een levendig en gezellig
stadscentrum, met ‘laagbouw’ (maximaal
vijf bouwlagen), grachtjes en terrasjes
(zie hiervoor afbeelding 4, afkomstig uit
‘Nieuwegein Nieuws’). Een van de voorwaarden in het ontwerp bestemmingsplan uit 1976 is dat het goed bereikbaar
moet zijn met fiets, auto en openbaar vervoer. Voor de Nieuwegeinse bevolking is
het belangrijk dat het Stadscentrum voorzieningen en werkgelegenheid gaat bieden. Ondanks dat er vanaf 1977 sprake is
van een ‘Centrum-Oost’, maakt dit gebied
geen deel uit van de centrumplannen. De
wijk wordt later Merwestein genoemd,
naar het gelijknamige sportcomplex.
Als de ontwikkelingen in volle gang zijn,
breekt de crisis van eind jaren ’70, begin
jaren ‘80 uit. Een financiële uitdaging
dus. Er wordt gekozen voor een ‘uitgekleed’ en versoberd ontwerp waarbij het
gebruik van duurzaam materiaal ook achterwege blijft. In de Cronyck de Geyn van
oktober 1980 valt in een artikel over de
verwaarlozing en sloop van monumenten dan ook te lezen: ‘Er is nu al vrijwel
geen geld voor het nieuwe stadscentrum;
straks is al het oude gesloopt en is er geen
geld voor het nieuwe. Nieuwegein wordt
zo in veel opzichten een arme gemeente!’
Terug naar het proces van ontwerp en
totstandkoming. Het plan van architect
Jan Hoogstad voorziet in de bouw van
1200 woningen, winkels, goede parkeervoorzieningen en een goede bereikbaarheid: het gebied wordt omsloten door
verkeerswegen en wordt doorsneden
door de trambaan. Er wordt begonnen
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Afbeelding 4: Impressie van het nieuwe stadshart, uit ‘Nieuwegein
Nieuws’, periode 1974-1976 (bron: Nieuwegein Nieuws)

met de ontwikkeling van de randen van
het gebied en direct ten zuiden van de
Zuidstedeweg verrijst het St. Antonius
ziekenhuis.

Afbeelding 5: Foto uit de Gemeentegids
van 1977

In 1974 gaat de eerste paal de grond in
voor het eerste project: de bouw van
een nieuw Stadskantoor (zie afbeelding
7). Het nieuwe gemeentehuis, gebouwd
door Florie en Van den Heuvel, wordt
in januari 1976 in gebruik genomen en
officieel geopend op 27 september 1976.
Afbeelding 6: Luchtfoto uit 1976
(bron: Nieuwegein Nieuws)
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Tot die tijd zijn de gemeentelijke diensten
vverspreid over de voormalige gemeentehuizen van Vreeswijk en Jutphaas, het
houten noodgebouw aan de Wiersdijk
te Vreeswijk en in de vroegere Openbare
Lagere School, wat later de brandweerkkazerne aan de Schoolstraat te Jutphaas
is. In de gemeentegids van dat jaar is te
llezen: ‘Nieuwegein probeert zo snel mogelijk twee gescheiden woongebieden samen te smelten tot één stedelijke eenheid’.

A
Afbeelding
7: Het nieuwe gemeentehuis
(bron: Nieuwegein Nieuws)

In 1976 verwelkomt Nieuwegein haar
25.000e inwoner. Een andere belangrijke
ontwikkeling in datzelfde jaar is het fiat
vvan de regering voor de aanleg van een
sneltram, met in het vooruitzicht dat dit
‘in de toekomst zal aansluiten op het universiteitscomplex de Uithof ’ [in Utrecht].
Ondertussen wordt het gehele plangebied
bouwrijp gemaakt, waarbij het wordt opgehoogd met een zandpakket van circa
2 m dik, dat tot circa 110 cm is ingeklonken (zie afbeelding 8). Drie jaar later, in

1979, wordt er begonnen met de bouw
van het centrale deel van het centrum.
Dit deel wordt in het oude ontwerp ‘De
Plaat’ genoemd, naar de betonnen plaat
waarop de winkel- en wooneenheden en
de parkeergelegenheden er onder worden
gerealiseerd. Het gaat om 8.400 m2 winkelruimte, 8.400 m2 bedrijfsruimte en
1.200 m2 kantoren, waarbij nadrukkelijk
rekening wordt gehouden met de komst
van twee warenhuizen. Het ontwerp vertelt verder dat ‘de gehele plaat zal worden
omringd door grachten, waarbij het horecadeel met een terras aan het water zal
worden gerealiseerd’. Architectenbureau
Treffers & Polgar geeft aan dat het niet
wenselijk is om het centrum helemaal te
overdekken.
Begin jaren ’80 stagneert de ontwikkeling van het gebied, met name vanwege de economische omstandigheden
en de financiering van het geheel. De
beoogde hoeveelheid koopwoningen
in het centrum, hier te ontwikkelen ter
financiering van het gebied, blijkt vanwege de economische omstandigheden
niet verkoopbaar. Er is meer behoefte
aan sociale woningbouw. De realisatie
van het centrumgebied start in 1981. In
de gemeentegids van dat jaar staat: ‘Na
veel moeilijkheden en tegenslagen kan
nu dit belangrijke project van de grond
komen’. Er wordt in 1983 een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en
investeerder pensioenfonds ABP, waar-

Afbeelding 8: het winkelcentrum in aanbouw (bron: HKN, fn2273b)
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Afbeelding 9: het ontwerp uit 1979, het grote vierkant in het midden van het gebied is ‘De Plaat’. (bron: Nieuwegein Nieuws)

kelcentrum helemaal klaar is. Even ten
noordoosten van dit gebied wordt in
1984 het zogenaamde ‘ABP complex’
opgeleverd. Het pensioenfonds ABP
is investeerder en opdrachtgever voor
de bouw van het gemeentehuis, de
bibliotheek, winkels, 42 woningen en
parkeergarage.

bij beide partijen een akkoord bereiken
over de uitgangspunten voor de opzet
van het stadshart en het winkelcentrum
en de financiering daarvan. Nadat eerder het complex rond het gemeentehuis
aan de Noordstedeweg is opgeleverd,
volgt in 1983 de oplevering van 66 huurwoningen, 3.600 m2 kantoren (nabij de
Zuidstedeweg) en 900 m2 winkels en een
parkeergarage.
Op de website van de gemeente Nieuwegein is het volgende te lezen over de start
van de bouwactiviteiten: Op woensdag 22
juni 1983 geeft staatssecretaris voor Economische Zaken P.H. van Zeil het startsein voor de bouw van het Stadscentrum
Nieuwegein. Hij doet dat door samen met
burgemeester Flik en wethouder Ter Stege een metalen koker met een oorkonde
in te graven op de plek waar het stadscentrum zal verrijzen. Deze oorkonde
ligt nog steeds onder de grond. Zie ook
afbeelding 10.
Dit plan biedt plaats voor 80 tot 100 winkels (23.000 m2 winkeloppervlakte), 359
boven winkels gelegen woningen en 1250
overdekte parkeerplaatsen. Er zijn enkele
noodwinkels in gebruik totdat het win-
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Afbeelding 10: de staatssecretaris,
burgemeester en wethouder begraven een
metalen koker met oorkonde (bron:
Nieuwegein Nieuws)

De naam ‘Cityplaza’ komen we in 1985
voor het eerst tegen, in de gemeentegids van dat jaar. Men heeft het
dan over een aantrekkelijk centrum
waarbij ‘een eigen identiteit uitstralen’ als doelstelling wordt genoemd.
Naast ABC (Albert Hein, Blokker en
C&A) worden ook trekkers als V&D
verwacht. Overigens hebben de ondernemers uit de dorpskernen van
Vreeswijk en Jutphaas een voorkeursrecht om zich er te vestigen.

Feestelijke opening en
andere ontwikkelingen
In 1985 is het dan zover: de officiële
opening van Cityplaza kan plaatsvinden. Er is een uitgebreid meerdaags openingsprogramma voor de
opening in het leven geroepen: met
bekende presentatoren en artiesten
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waaronder Ted de Braak, Hans Kazan,
Seth Gaaikema en de Dolly Dots. De
‘eerste opening’ start op 25 september
waarna op 27 november de opening van
Foodplaza plaatsvindt. In dat zelfde jaar
wordt het gemeentehuis verrijkt met een

carillon (oorspronkelijk op het dak van
De Kom bedacht). Naast het winkelcentrum wordt in 1985 ook het ‘Muzisch
Centrum’ / De Kom geopend. Het St. Antonius ziekenhuis (start bouw 1979) is
twee jaar daarvoor al opgeleverd in 1983.

In datzelfde jaar wordt ook de sneltram
in gebruik genomen. Het gebied ten westen van de sneltramhalte wordt onder de
naam ‘Cityplaza Plus’ ontwikkeld en volledig opgeleverd 1987.

Afbeelding 11: uit de gemeentegids van 1985
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De uitvoering is echter bijna tegengesteld aan het oorspronkelijke ontwerp.
Het geheel wordt sober(der) uitgevoerd,
met een niet aantrekkelijke buitenkant
en zonder de sfeervolle terrasjes aan de
gracht. En zonder gebruik te maken van
duurzame materialen. De mening van de
bewoners en politici over dit nieuwe centrum lopen uiteen. Positieve en enthousiaste geluiden als ‘kroon op het werk’, ‘het
is een (echt) stadshart’, worden afgewisseld door ‘het heeft geen ziel’, ‘wat gebeurt
er met de winkelcentra in de oude dorpskernen’, etc. De meeste politieke partijen
dragen een positief geluid uit. Alleen de
PPR/PSP fractie twijfelt nog of het een
aanwinst is: ‘We hebben ons (stads)hart
verkocht aan beleggers en projektontwikkelaars. Wat een ‘warmkloppend hart’
had moeten worden dreigt niet anders te
worden dan een koopcentrum’.
En onze eigen Historische Kring? In de
verschillende nummers van de Cronyck
in 1985-1987 wordt aandacht besteed
aan het nieuwe stadscentrum. Zo lezen
we ‘Grotere exposities, die we wel al aan
het voorbereiden zijn, vragen naast de
intensieve voorbereiding, toch voorzieningen, waarover we nu nog niet kunnen
beschikken. We hebben onze verwachtingen gesteld op het muzisch centrum, dat
eind 1985 gereed zal komen.’ Aan de openingsmanifestatie neemt ook de Historische Kring deel. In de Cronyck de Geyn
van dat jaar is het volgende te lezen: ‘Tenslotte dit, als we onze nieuwbouw-stad
bekijken, dan zien we dat die aardig
compleet begint te worden; een belangwekkend historische kern als Vreeswijk,
een modern stadscentrum, allerlei onderwijsvoorzieningen, een muzisch centrum en straks misschien een bioscoop,
een danscentrum, kantoren, winkels en
andersoortige bedrijven. Nieuwegein is
bijna compleet; alleen het museum is er
nog niet!’. Deze laatste opmerking dateert
van 1987, vóór 1990, toen de Kring een
definitief onderkomen vond. Er zijn dan
namelijk ook plannen om een museum
op te richten in het Stadscentrum, waarin de Historische Kring ook een platform
zou krijgen. Het museum zou tevens als
een soort dependance van andere (grote)
musea moeten fungeren.
De ontwikkelingen rond de totstandkoming van het stadscentrum en Cityplaza
zijn goed te volgen in de gemeentegidsen
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uit die periode en het periodiek verschijnende ‘Nieuwegein Nieuws’ van de afdeling voorlichting. Dit is een informatie
blad dat gedurende de jaren ‘70 en ’80
werd verspreid onder de inwoners van
Nieuwegein. Voor de totstandkoming van
dit artikel is veelvuldig van deze bronnen
gebruikt gemaakt.

De nieuwste ontwikkelingen
De ontwikkelingen en de planvorming
houden niet op bij de oplevering in 1985.
In de jaren vanaf 2000 komen nieuwe
plannen tot ontwikkeling. De nadruk
komt te liggen op meer kwaliteit voor de
binnenstad. Eenzelfde trend is zichtbaar
in steden als Zoetermeer en Almere. Even
daarvoor, in 1999, schrijft de gemeente
een referendum uit over het zogenaamde
‘Masterplan Binnenstad’. Hieruit blijkt dat
een meerderheid van de bevolking voor
verbetering van het centrum is.
Er is voor Nieuwegein een groeipotentie
voorzien met bijbehorende plannen voor
nieuwe (m2) winkelruimte. De gemeente
Nieuwegein publiceert in 2010 het rapport ‘Naar een kloppend stadshart’. Hierin wordt gesteld dat het Stadscentrum
1070 woningen telt met 2000 bewoners,
vooral in de leeftijdscategorie 25-29 jaar.
Er wordt een nieuwe strategie ontwikkeld naar aanleiding van de geconstateerde knelpunten. Deze knelpunten zijn:
matige/zwakke uitstraling, gebrekkige
stedenbouwkundige structuur (de trambaan deelt het gebied in tweeën, het is
naar binnen gekeerd, krappe behuizing
van o.a. de instellingen, het is overdag
levendig en ’s avonds niet en de wonin-

gen sluiten niet aan op woonbehoefte.
De planvorming maakt deel uit van het
Regionaal Structuurplan, dat voorziet in
voorzieningen in vier grote concentraties:
Utrecht-Centrum, Utrecht Leidsche Rijn,
Zeist en Nieuwegein Cityplaza.
Corio, de eigenaar van Cityplaza, is rond
2005 gestart met de voorbereidingen
voor een grootscheepse renovatie. Zo
is het winkelcentrum in 2009 voorzien
van een nieuw dak. In 2010-2011 komt de
renovatie goed op gang. Foodplaza verdwijnt en in het oosten vindt uitbreiding
/ nieuwbouw plaats. Hier verrijzen nieuwe woningen en nieuwe winkels. In het
westelijke deel worden (niet geheel onomstreden) 240 woningen gesloopt, om
plaats te maken voor parkeerplaatsen en
hier wordt vanaf dat moment ook de wekelijkse warenmarkt georganiseerd. Het
gemeentehuis is in deze periode tijdelijk
gevestigd in een kantoorpand op industrieterrein Plettenburg. Het Stadscentrum
is in 2012 echter weer ‘compleet’ als het
nieuwe ‘Stadshuis’ in gebruik wordt genomen. Bij deze nieuwste veranderingen
wordt de wijk omgedoopt in ‘Stadskwartier’. Ook het theater de Kom krijgt een
nieuwe plek. Het marktplein, dat al snel
na de bouw ook wel ‘de badkuip’ wordt
genoemd vanwege de kenmerkende
blauw-wit betegelde wanden, ondergaat
ook een metamorfose.
Het centrum van Nieuwegein is altijd al
onderwerp van discussie geweest: mooi
en lelijk, wel of geen uitstraling, wel of
niet aantrekkelijk, etc. Maar dit is ook een
kwestie van smaak. Oordeelt u zelf.

Afbeelding 12 , plattegrond 2013 (bron: Corio)
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Een Digitale Tijdreis door Nieuwegein
Eveline de Jong
Het is gelukt: op 23 januari 2015 presenteerde de Historische Kring Nieuwegein ‘Een Digitale Tijdreis door Nieuwegein’
aan het publiek. De wens bestond al langer om de historie en cultuurhistorie van Nieuwegein digitaal aan een breed
publiek te presenteren. De Digitale Tijdreis bestaat uit twee computerschermen. Het eerste toont een presentatie over
het ontstaan van het landschap: ‘Wat zijn stroomruggen en hoe ontstaan ze?’, ‘Het ontstaan van het landschap in
het Kromme-Rijngebied’ en ’De locatie van welke stroomruggen waar in Nieuwegein’. Op het tweede scherm zijn
interactieve thema’s uit de historie van Nieuwegein te zien. Het is de bedoeling dat deze thema’s in de toekomst verder
worden uitgebouwd, zodat de presentatie een dynamisch karakter krijgt en er steeds iets nieuws in valt te ontdekken.
Vanwege het 25-jarig bestaan van Museum Warsenhoeck richtte de werkgroep
Cultuurhistorie van de Historische Kring
Nieuwegein zich op 2015 voor de eerste presentatie van ‘Een Digitale Tijdreis
door Nieuwegein’. Het uitgangspunt van
de tijdreisTijdreis is dat men op een eigentijdse en speelse manier kennis kan
maken met het verleden van de eigen
leefomgeving. Er is binnen de presentaties veel aandacht voor wat er in het hedendaagse Nieuwegein te zien is, omdat
geschiedenis niet alleen van vroeger is.
Ons heden is in het verleden gevormd en
onze geschiedenis is niet afgesloten, maar
bepaalt nog steeds ons leven van vandaag.

‘Wat zijn stroomruggen en hoe
ontstaan ze?’
Stroomruggen zijn natuurlijke verhogingen in het landschap. Het ontstaan van
stroomruggen in het landschap vormt de
basisreden waarom er ooit mensen zijn
neergestreken op het huidige grondgebied van Nieuwegein. Vóór de bedijking
van de rivieren waren stroomruggen namelijk de hoogste en droogste plaatsen in
het landschap. Hier konden mensen wonen, gewassen verbouwen en vee weiden
zonder dat men direct last had van de periodiek overstromende rivieren.
Een stroomrug ontstaat natuurlijk niet
zomaar, daar gaan een aantal eeuwen
aan vooraf. Om u een goed inzicht in dit
proces te geven is er een animatie van gemaakt. In het kort komt het erop neer, dat
er een rivier stroomt, die in een bocht aan
de binnenkant verzand. De rivier krijgt
steeds minder ruimte en treedt buiten
haar oevers om ook daar zand en klei af
te zetten. Dit proces herhaalt zich vele

malen, waardoor het land steeds hoger
komt te liggen. De rivier gaat op dit punt
een andere, lager gelegen loop zoeken.

in 750 na Chr. haar huidige loop krijgt?
De derde presentatie geeft u een idee van
welke stroomruggen waar in het huidige
Nieuwegein liggen.

‘Het ontstaan van het
landschap in het KrommeRijngebied’ en ’De locatie van
welke stroomruggen waar in
Nieuwegein’.

Thema’s

Nu is het grondgebied van Nieuwegein te
beperkt voor een overzicht van hoe één
of meerdere stroomruggen zich ontwikkelen. Dit geldt ook voor het ontstaan van
de rivieren de IJssel en de Lek. Daarom
is bij ‘Het ontstaan van het landschap’
gekozen voor een groter bereik, namelijk
het Kromme-Rijngebied. Deze presentatie start in 8000 v. Chr. en loopt door
tot het heden. Wist u bijvoorbeeld dat de
Lek eerst veel zuidelijker ontstaat en pas

Naast deze stroomruggen-presentatie
staat in het Museum een computerscherm met een muis om een Digitale
Tijdreis door (voorlopig) drie thema’s uit
de historie van Nieuwegein te maken.
Elke bezoeker kan er zelf voor kiezen om
oppervlakkig of dieper op een thema in
te gaan. Dit kan bijvoorbeeld via aanklikbare kaarten, historische kaarten en korte
teksten bij afbeeldingen. Hierbij wordt
steeds een link gelegd naar voorwerpen
in het museum of in de collectie van de
Historische Kring Nieuwegein of naar
andere bronnen. Op dit moment zijn de
volgende thema’s beschikbaar:

naar stroomrug
van
stroom

Het ontstaan van een stroomrug
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Toponiemen

Locatie van alle stroomruggen in
Nieuwegein

Een toponiem is een veldnaam. Er zijn
verschillende mogelijkheden om veldnamen te benaderen. Dit kunnen namen
van percelen zijn of een (rechts)gebied,
dat in een akte voorkomt of een naam,
die in de volksmond wordt gebruikt. Om
nu een idee te krijgen welke toponiemen
waar voorkomen, is er gekozen voor een
startscherm met de huidige wijken van
Nieuwegein erop. Zo staan er per wijk
ook het aantal opgenomen toponiemen
vermeld en wordt er een link gelegd naar
de historische topografie. We leggen ook
een relatie met het heden: is de naam
bijvoorbeeld nog bekend? Of gebruiken
we de naam nog steeds, maar mogelijk
in een andere toepassing? Wanneer een
toponiem in een akte voorkomt vermelden we deze bron erbij. Elke beschrijving
van een toponiem begint met een satellietkaart van Nieuwegein, met daarop
het betreffende gebied aangegeven. Ook
hier bestaat de mogelijkheid om verder
te klikken naar meer informatie. Helaas
is van veel toponiemen de locatie niet
bekend, of slechts bij benadering. De
speurtocht gaat verder en dit thema zal
in de loop van de tijd verder uitgebreid
worden.

buitenplaatsen. In dit thema is voornamelijk de aandacht gevestigd op waar de
kastelen en buitenplaatsen hebben gelegen en wat daar thans nog van te zien is.
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De huidige situatie van kasteel Rijnestein

2IJNHUIZEN¬
E¬EEUW HEDEN¬

De prehistorie in Nieuwegein
Dit thema gaat over de periode van de
steentijd tot en met de ijzertijd in Nieuwegein. Van de oude steentijd heeft
Nieuwegein botten van onder andere
mammoet en wolharige neushoorn. Van
de menselijke activiteiten in die tijd resten nog bewerkte vuurstenen zoals schaven en schrapers. Deze vondsten zijn de
oudste in Nieuwegein en dateren van
135.000 tot 35.000 v. Chr.

+LIK¬HIER¬VOOR¬
$%4!),3¬

3JKOIVJ[FOPQFFOVJUTOFEFVJUIFULBBSUFOCPFLWBO0VENVOTUFS 
CSPO)FU6USFDIUT"SDIJFG 

¬

)JTUPSJTDIF ,SJOH/JFVXFHFJO

In deze Digitale Tijdreis is een apart
hoofdstuk opgenomen over het zogenaamde ‘Zwaard van Jutphaas’. Om de
bijzonderheid van deze vondst te benadrukken is deze in de context gezet van
de overige vijf ceremoniële zwaarden die
in Europa gevonden zijn. Mogelijkerwijs
is er nog een zevende zwaard. Dit exemplaar is echter niet van brons, maar van
koper en de geleerden zijn het er nog niet
over eens of het bij de andere zwaarden
hoort. Daarover een andere keer meer.
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$E¬6ERLOREN¬"OOMGAARD¬ ¬
Het stuk land is direct ten zuiden van de kerk en de toren op het Kerkveld gelegen. Hoewel de naam
anders doet vermoeden komt het perceel land, "4 hond, 51 roeden lands", in de 18e eeuwse akten
voor als aardappelland.
2.47
Wijk: Jutphaas Wijkersloot
Gerecht: Nedereind van Jutphaas
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De locatie van het toponiem ‘De Verloren
Boomgaard’

Kastelen, buitenplaatsen en
versterkte boerderijen
Het huidige grondgebied van Nieuwegein
was vroeger rijk bedeeld met kastelen en

Kasteel Rijnhuizen op een oude kaart met
een tijdlijn eronder

Dit deel van de Tijdreis begint met een
keuzescherm voor de uitleg wat nu eigenlijk een kasteel, een buitenplaats of versterkte boerderij is. Ook is het mogelijk
om direct naar de overzichtskaart te gaan,
waarbij je een bepaald kasteel, buitenplaats of versterkte boerderij kan aanklikken. Dan komt een satellietkaart in beeld
met daarop precies aangegeven waar het
betreffende gebouw staat of gestaan heeft.
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Over deze kaart is telkens een oudere
kaart geprojecteerd. Door verder te klikken is meer detailinformatie beschikbaar
en/of zijn er meerdere afbeeldingen van
het gebouw en archeologische vondsten
in de tijd geplaatst. Hier is gebruikt gemaakt van uniek fotomateriaal, dat nog
niet eerder is vertoond.

Achter de schermen bij
‘Een Digitale Tijdreis door
Nieuwegein’
Als afsluiting van dit artikel geven wij
graag een kijkje achter de schermen en
vertellen we over wat er vooraf is gegaan
aan dit project. Dat is namelijk een proces van vele jaren. De basis ligt bij het
maken van een digitale thematische kaartenreeks vanaf de ontginningen (1000 na
Chr.) tot omstreeks 1800 na Chr. Deze
kaarten vormen de basis van zowel de
Archeologische als de Cultuurhistorische

Waardenkaart, die we maakten in samenwerking met de Gemeente Nieuwegein.
Daarnaast gebruikten we voor de Digitale
Tijdreis gegevens die op andere manieren
verkregen zijn en onderdeel uitmaken
van onze kennis van het gebied. Ondertussen versterkten we onze werkgroep
Cultuurhistorie met nieuwe leden en stelden we de ’kaart van Nieuwegein’’ steeds
meer centraal.
Een interactieve benadering op computerschermen is het uitgangspunt voor
‘Een Digitale Tijdreis door Nieuwegein’.
Om geen geld aan dure licenties van tekenprogramma’s uit te hoeven geven, kozen we voor het open-sourceprogramma
Q-Gis. Dit programma kregen we na vallen, opstaan en weer opnieuw beginnen
uiteindelijk in de vingers.
Gezien het beperkte budget van onze vrijwilligersvereniging kiezen we ervoor om
de presentaties in Powerpoint vorm te ge-

ven. Opnieuw volgt er een zoektocht naar
de vele mogelijkheden die dit programma
biedt. Het resultaat is dus sinds 23 januari
te zien in Museum Warsenhoeck.
Ook na de presentatie van de Digitale
Tijdreis gaat het ontwikkelen van bestaande en nieuwe thema’s verder: de
onderwerpen zijn legio, zo ook het enthousiasme. We werken momenteel aan
een thema over de historische kerken in
Nieuwegein en over het stadje Het Geyn.
De Historische Kring Nieuwegein is met
dit project een middel rijker om de historische én cultuurhistorische rijkdom van
Nieuwegein onder een breder publiek te
verbreiden.
Heeft u na het zien van de presentaties
suggesties, verbeterpunten of heeft u zelf
ideeën voor het maken van een thema,
laat het ons vooral weten!
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Woon-/atelierschip De Zwerver op de Museumwerf

Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp 1874 – 1950
deel 1
Cary Venselaar
Dit artikel gaat over Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp. Hij heeft eigenlijk helemaal niets met Nieuwegein te maken,
voor zover we weten. De reden dat we toch een vrij uitgebreid drieluik aan hem wijden is zijn zeer bijzondere vaartuig
dat tot november 2014 bij de Museumwerf in de Vaartse Rijn heeft gelegen: De Zwerver, het woon-/atelierschip
van Nieuwenkamp. De Zwerver is inmiddels voor restauratie vertrokken naar een overdekte werf in Delft.
Dit bijzondere, monumentale schip heeft in de drie jaar dat het bij de werf aanwezig was honderden bezoekers getrokken.
Zij kwamen niet alleen voor het schip met haar wonderlijke, originele interieur, maar vaak speciaal ook voor het verhaal
van de multi-culti-artiest Nieuwenkamp. In de volgende drie artikelen willen wij u hier deelgenoot van maken.
Het artikel over Wijnand
Nieuwenkamp is gebaseerd
op de lezing die door Cary
Venselaar in december 2011
op de Museumwerf Vreeswijk
is gegeven. Het artikel zal in
drie aﬂeveringen in de Cronyck
verschijnen. De auteur is naast
cartograaf, tekenaar, graﬁsch
vormgever, illustrator tevens
Nieuwenkamp-kenner.

Cronyck de Geyn | 38

Multi-culti-artiest
Nieuwenkamp was een artiest, die de stijl
van zijn tijd - de Art Nouveau - goed begreep. Hij was een multi-culti-artiest die
grenzen overschreed en de hele wereld
werd zijn onderwerp. Zwervend verwierf
hij inzicht en kennis die in zijn werk tot
uitdrukking kwamen. Vagando Acquiro,
‘Zwervend verwerf ik’ werd zijn motto.
En dit motto was perfect op hem van
toepassing.

Van zijn gehele bestaan probeerde hij een
kunstwerk te maken. En ook de omgeving waarin hij leefde, poogde hij vorm te
geven op een wijze die daarbij paste.
Tijdens zijn rondzwervingen tekende hij
altijd. Als hij thuiskwam van een lange of
korte reis ging hij meteen aan het werk.
Een lawine van materiaal was daarvan
het resultaat. En ondertussen probeerde
hij ook zijn leefomgeving vorm te geven, om te vormen naar zijn eigen ideaal.
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Zijn schip, zijn huis en tuinen werden
zo gemaakt dat ze pasten bij dat beeld.
De styling van zijn omgeving werd zover doorgevoerd dat zelfs dakgoten en
afvoerpijpen zijn initialen droegen en er
werden wasmerken met een eigen motief
in zijn ondergoed genaaid. Total design
in Nieuwenkamp-stijl!
Nieuwenkamp was niet alleen tekenaar,
maar als graficus maakte hij ook etsen,
houtsneden en litho’s. Daarnaast deed
hij ook de vormgeving van zijn eigen
boeken en ontwierp de bijbehorende
boekbanden en vignetten. Voorts was hij
schipper van zijn zelf ontworpen woonschip De Zwerver. Hij was de architect
van zijn huis, ontwierp huisjes, boerderijen en een uitzichttoren. Hij restaureerde veel en verbouwde zijn Italiaanse
Villa Riposo volledig. Zwervend trok hij
de hele wereld over, maar vooral in Nederlands-Indië heeft hij ontdekkingen
en pionierswerk gedaan op het vlak van
kunst en inheemse cultuur. Hij werd beschouwd als een kundig etnograaf en
schreef vele bijdragen in vooroorlogse
wetenschappelijke tijdschriften. Over dat
alles schreef hij boeken, waarvan een deel
in eigen beheer werd uitgegeven. Maar
pas op latere leeftijd ging hij echt schilderen met olieverf.

derland naar bijvoorbeeld Londen, Parijs,
Antwerpen en Berlijn.
In 1896, 22 jaar oud, ging Nieuwenkamp
zelfstandig wonen in Haarlem. Daar
ontmoette hij collega-kunstenaars in de
vereniging Kunst Zij Ons Doel, die in de
Waag bijeenkwamen om naar model te
tekenen en om aan kunstbeschouwing
te doen. Hier vond zijn vorming plaats,
want de ideeën over de kunst van die dagen waren daar onderwerp van gesprek.
Art Nouveau, William Morris en diens
visie op bijvoorbeeld de boekdrukkunst
spraken hem ten zeerste aan. Kunst kon
alleen ontstaan door de samensmelting
van talent, visie, ambachtelijk werk en
noeste vlijt. Dat is hem in die jaren heel
goed duidelijk geworden. Hij is zijn hele
leven noest en vlijtig gebleven.
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door zijn bijzondere Art Nouveau-vormgeving. Het werd zelfs in het Engels en
Duits vertaald. Ook werkte hij mee aan
boeken die door anderen geschreven
werden. Hij kwam in contact met Justus
van Maurik die zojuist uit Nederlands-Indië was teruggekeerd en die het boek
Herinneringen van een totok had geschreven waarvoor Nieuwenkamp aangezocht
werd om illustraties te maken. Van Maurik zette Nieuwenkamp aan om ook naar
Indië te gaan en om daar te gaan tekenen.
Nieuwenkamp wilde dat graag, maar
had geen geld voor zo’n reis. Van Maurik
schoot het bedrag aan hem voor.

Naar Indië

De kunstenaar Nieuwenkamp
Geboren in 1874 aan de Gelderse Kade
in Amsterdam - zijn vader was koopman
en reder - was hij voorbestemd om in de
handel carrière te maken.
Maar dat was helemaal niets voor hem.
Hij wilde kunstenaar worden, een vak
dat ook nu nog steeds afgeraden wordt,
omdat het zo lastig is om beroepsmatig te
beoefenen. De jonge Nieuwenkamp was
echter overtuigd van zijn talent en verliet
tegen de wens van zijn vader de kantoorkruk aan de Kromboomsloot. Zonder
financiële steun van zijn ouders probeerde hij de kost te verdienen met het maken van tekeningen voor tijdschriften als
De Kampioen, Eigen Haard en Elseviers
Maandschrift. Dat lukte en op deze wijze
werd hij een voorloper van de persfotograaf. Zijn tekeningen werden gepubliceerd en daardoor verwierf hij al snel en
op jonge leeftijd landelijke bekendheid.
Het lukte om zelfstandig blijven, het ging
hem zelfs voor de wind. Voor dat werk
reisde hij stad en land af, ook buiten Ne-

De Zwerver voltooid, 1902

Nieuwenkamp als jongeman

In Haarlem ontstonden contacten met
kunstbroeders, zoals Graadt van Roggen,
die hem les gaf in etsen; met J.G. Veldheer, ook tekenaar en houtsnijder; met
Vaarzon Morel, met wie hij op reis ging;
met Duco Crop, Elias Voet jr. en vele anderen. In Parijs ontmoette hij Piet Dupont, Maarten Monnikendam en Klaas
van Leeuwen; in Londen Nico Jungmann
met wie hij goed bevriend raakte. In samenwerking met Veldheer wist hij een
boek uit te brengen met tekeningen van
Nederlandse stadsgezichten. Het boek
heette Oude Hollandsche Steden langs
de Zuiderzee. Het boek trok de aandacht

In 1898 vertrok hij voor het eerst naar Indië. Het was zijn tweede zeereis, want de
eerste maakte hij - 20 jaar oud - in 1894.
Hij voer toen mee met het stoomschip
Ceres naar de Middellandse Zee. Ook
toen al had hij onderweg tekeningen gemaakt. Van Maurik had gelijk, vooral in
Indië was er veel belangstelling (en geld)
voor zijn meegebrachte etsen en houtsneden die vooral Hollandse voorstellingen
vertoonden. Hij verkocht daar veel werk.
Op Java in 1898 reisde hij van Batavia
naar Bandoeng, Garoet, Semarang en
Jogyakarta. Hij sloeg een aanbod af om
tekenleraar te worden met een riant salaris, want hij wilde zelfstandig blijven,
hoewel hij geen cent bezat. Zijn per mailboot verzonden tekeningen werden in
Holland meteen in kranten en tijdschriften geplaatst. Bij terugkeer bleek hij veel
meer verdiend te hebben dan de reis gekost had en hij bleek ineens in staat een
houten atelier in Santpoort te bouwen.
In het volgende nummer van de ‘Cronyck’
leest u meer over Nieuwenkamp.
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De geschiedenis van het Huis de Geer en zijn
bewoners - deel II
Ben Remie

Volckert van Goens
Nadat Anthonij de Gruyter is overleden,
verkopen zijn erfgenamen Huis de Geer
aan Volckert van Goens. Volgens een
decreetbrief (besluit) van het Hof van
Utrecht van 31 maart 1683 geeft Volckert
van Goens bij requisitie (vaststelling)
aan, dat hij op 21 december 1682 van de
erfgenamen van Anthonij de Gruyter
bij de openbare afslag een fraai gelegen
en aangename woning met de hofstede
(boerderij) genaamd ‘Huis de Geer’ heeft
gekocht. Daarbij behoren onder meer een
woonhuis, arbeiderswoning, boomgaard,
andere bomen en planten met wei- en
hooiland, 16 morgen groot, onder het gerecht van ‘t Nedereind van Jutphaas naast
de rivier de Rijn. Grenzend aan de ene
kant aan het kapittel van St. Marie en aan
de andere kant aan het Duitse Huis. De
koopsom is ƒ 2.825,-. Het pand mag wor-

den opgeleverd na een besluit van het Hof
van Utrecht. De koop vindt plaats bij Carel van Doorn, notaris te Utrecht. Verder
blijkt dat Volckert van Goens, wonend te
Schiedam, en Jacob Sas van den Bossche
(Raad ter Admiraliteit tot Rotterdam)
op 28 december 1682 Johannes Ket(h)el
(wijnkoper te Utrecht) en Cornelis van
Gesel (notaris te Schiedam) machtigen op
de hofstede Huis de Geer ƒ 2.000,- te bieden en dat bedrag desnoods met ƒ 250,te verhogen. Ket(h)el zet in op ƒ 1.950,-,
verhoogt dit met ƒ 100,- en mijnt daarna
bij de afslag op ƒ 775. De totale koopsom
bedraagt dan ƒ 2.825,-

passeerd bij de Utrechtse notaris Rudolph
van Cuijlenborch. Uit dit document blijkt
dat ene heer De With het Huis en de
boomgaard, aan de zuidkant, richting het
dorp van Jutphaas, heeft gehuurd. Op 1
januari 1683 is de achterste (arbeiders-)
woning met het boomgaardeiland op te
eisen. Er is niet nagegaan of de economische omstandigheden in de loop van
de tijd zijn verslechterd of dat De Gruyter destijds te veel heeft betaald, omdat
de aankoopprijs van alleen de grond al
ƒ 5.000,- was . Zonder de bouw van het
Huis en de latere grondaankoop is een
koopsom van ƒ 2.825,- zeker niet te veel.

Binnen 3 dagen moet Ket(h)el opgeven of
hij dit heeft gekocht voor zichzelf of voor
een ander. Op 23 december deelt hij mee
dit te hebben gekocht voor Volckert van
Goens. De niet overgeleverde akte is ge-

Mr. Volckert van Goens, geboren in
Batavia op 20 oktober 1644, 10 dagen
later gedoopt en overleden te Schiedam
of Voorburg op 20 februari 1693, is een
zoon uit het eerste huwelijk van de Gou-

‘t Huis de Geer
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verneur-generaal van Nederlands Indië,
Rijcklof van Goens, de oude, (die driemaal getrouwd was) en Jacomina Bartholomeusdr. Rosegaard (weduwe van
luitenant Jan Lievens).
Volckert trouwt te ’s-Gravenhage op 24
januari 1668 met Johanna Christina Sas
van den Bossche, gedoopt te Utrecht
(Domkerk) op 28 december 1651, overleden te Delft op 30 december 1708 en
begraven op 3 januari 1709. Zij was de
dochter van Mr. Gerbrand Sas van den
Bossche, secretaris ter Admiraliteit op de
Maze, en Wendelina van den Broecke.
Op 12 mei 1677 wordt Mr. Volkckert van
Goens, advocaat, burger van Utrecht.
Hij betaalt er als vreemdeling buiten de
stad en vrijheid geboren 25 gulden voor.
In 1665 promoveert hij aan de Universiteit van Utrecht met het proefschrift ‘De
Fidejussoribus’. In hetzelfde jaar is hij
advocaat in het Hof van Utrecht. In 1667
woont hij in ’s- Gravenhage en is dan advocaat in het Hof van Holland. Na zijn
huwelijk in 1668 gaat hij weer in Utrecht
wonen. Er worden 3 kinderen geboren.
Hij gaat terug naar ’s-Gravenhage. In
1674 vertrekt hij met zijn gezin naar zijn
geboorteland Nederlands Oost-Indië en
werkt hij in dienst van de V.O.C. Hij is
Commandeur van de V.O.C. In mei 1676
wordt hij afgezet wegens ongeoorloofde
privéhandel en smokkel. In 1677 wordt
hij lid van de Raad van Justitie in Batavia.
De Heren XVII ontbieden hem naar het
Vaderland en hij repatrieert op 15 maart
1680 als Commandeur over 2 retourschepen. Hij gaat wonen in Schiedam. Daar is
hij Schepen en Burgemeester van Schiedam (1686-1692), Raad in de Vroedschap
te Schiedam (1686-1690), Weesmeester (1685-1690) en Commissaris van de
monstering. In 1686 is hij ouderling in de
nieuw gestichte Waalse kerk, hoewel hij
hervormd is.
Op 7 en 8 februari 1681 brengen de Commissarissen tot het onderzoek tegen
opperkoopman Volckert van Goens en
schipper Willem Hagendoorn, wegens
smokkel van wijn, brandewijn en andere koopmanschappen in mei 1676 met
het schip ’t Wapen van Alckmaar, verslag uit van hun onderzoek. Volckert van
Goens houdt Huis de Geer nog geen 5
jaar aan. Op 27 juli 1687 machtigt hij bij
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de Schiedamse notaris Adriaen Gagius de
Utrechtse makelaar Paulus Staell om Huis
de Geer te verkopen, inclusief de hofstede, een huis, schuur, bakhuis, boomgaard,
weilanden, hooilanden en beplantingen,
16 morgen groot, en over te dragen voor
het gerecht van Jutphaas. Diezelfde dag
verschijnt Paulus Staell, dan notaris, voor
het gerecht van het Nedereind om Huis
de Geer over te dragen aan Mr. Francois
van Bergen, Raadordinarius in het Hof
van Utrecht.

Francois van Bergen sr.
Francois van Bergen van Amsterdam
wordt op 31 januari 1651 poorter van Amsterdam. In 1666 wordt hij vermeld als
advocaat in het Hof van Holland. Per 17
april 1674 is hij aangesteld als Raadordinarius aan het Hof van Utrecht. Tussen 1
oktober 1698 en 1 oktober 1700 wordt hij
burger van Utrecht. Hij betaalt er als
vreemdeling buiten de stad en vrijheid
geboren 25 gulden voor. Later is hij ook
Heemraad van de Lekdijk Benedendams.
Hij trouwt op 18 oktober 1664 als Mr.
Francoys van Bergen, doctor in de rechten en wonend te Amsterdam, in Amersfoort met Maria Elisabeth van Dam. De
‘huwelijksintekening van de pui’ in Amsterdam was op 11 oktober.
Zijn echtgenote overlijdt te Utrecht op 22
februari 1690 en is begraven in de Mariakerk. Zij laat haar man en 6 onmondige
kinderen na. Francois sr. overlijdt, zoals blijkt uit het Begraafboek, op Huis

de Geer op 12 september 1708 en is ook
begraven in de Mariakerk: ‘de Hr. en Mr.
Francois van Bergen, Raad ordinaris in
de Ed. Hove Provinciael alhier, is overleden op sijn hoffstede genaemt d’Geer ontrent Jutphaes, laet na mundige kinderen
op d’Nieuwegracht tegenover ’t Catharine
Gasthuijs. 3 uren beluijd, d’wapens opgehangen en is gesonken ƒ 250-0-0’. Hij
is overluid door de Domklokken op 14
september. Het huis met hof en stalling
aan de oostzijde op de Nieuwegracht tegenover het Catharine Gasthuis huurt hij
op 7 november als Francois Hermen van
Bergen van Helena Terstege, weduwe van
Johan Aemilius (ook Emelius), in leven
Commies Generaal van de octrooien en
licenten van de Verenigde Nederlanden.
Francois van Bergen sr. laat op 27 december 1687 door notaris Paulus Staell
een huurcontract opstellen. Hij verhuurt
en verpacht aan Pieter Noordeloos de
woning, (hooi)bergen, schuur, 11 morgen, 3 hont en 40 roeden wei-, hooi- en
bouwland gelegen achter en naast Huis
de Geer voor 6 jaar vanaf Kerstmis 1687
voor ƒ 14,- per morgen of totaal voor
ƒ 161,-. Het Huis, de kamer van de (arbeiders-) woning alsmede een morgen,
3 honts en 51 roeden bouwland, aan de
noordzijde van het Huis met de lanen en
rond de hofstede blijven buiten de huur.
Tot toepacht moet Noordeloos een paar
kapoenen leveren. Bovendien moet hij
een sloot (laten) graven van 150 roeden
vanaf de uiterste hoek van het Huis tot

Kinderen gedoopt te Amsterdam zijn:
1. Aletta
21-9-1665, wonend in de Pieterstraat, ongehuwd.
2. Francois
7-2-1667
3. Rombout
7-7-1671 (jong overleden),
4. Geertruijd
13-1-1673, wellicht identiek aan Hillegonda Geertruid, begraven Utrecht Sint Nicolaaskerk op 19-8-1756 als mevrouw
van Rijnesteijn in eigen kelder, laken gescheurd, zwart,
trouwt Leonard de Casembroot Heer van Rijnestein, Willige-Langerak en Coquelmonde.
5. Maria Elisabeth 28-10-1674, begraven te Utrecht in de Janskerk op 15-111759, gezonken ƒ 300-0-0, een wapen gehangen ƒ 24-0-0 en
16 ellen laken gescheurd, laat na een meerderjarige zoon,
wonend in de Pieterstraat te Utrecht, trouwt Kockengen op
2-6-1709 Mr. Anthonie Godin, Heer van Cockengen, Spengen en Montfoort.
6. Willem
later advocaat aan het Hof van Utrecht, daarna woont hij
te Amsterdam en is advocaat aan het Hof van Holland en
weer later fiscaal van Curaçao.
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aan de laan van de hofstede. Deze sloot
moet 10 voeten breed zijn en 5 voeten
diep. De huurder moet ook nog voor
Van Bergen werken voor 10 stuivers per
dag winterloon of 12 stuivers per dag zomerloon (de werkdagen zijn ’s zomers
langer). Hij moet ook met 4 personen,
van wie de huurder en verhuurder er ieder 2 leveren en betalen, de gele bloemen
en distels met wortel en al uitroeien. De
huurder moet goed zorgen voor het land,
o.a. door greppels en sloten te graven en
dammen aan te leggen. Een maand later, op 22 januari 1688, stelt notaris Staell
een akte van borgtocht op. Daarin stellen
Cornelis Andriessen van der Vooren en
Jan Willemssen de Woerden, beiden uit
het Nedereind, zich borg voor Noordeloos. Hierin staat dat Peter Noordeloos
gebruiker is van Huis de Geer. Beide borgen kunnen niet schrijven en zetten een
merkteken. In 1693 betaalt Raadsheer
Van Bergen, eigenaar van Huis de Geer,
in plaats van de heer Goens ƒ 8-0-0 voor
het huisgeld.

Francois van Bergen jr.
Francois van Bergen jr. is gedoopt te Amsterdam op 7 februari 1667. Na het overlijden van zijn vader in 1708 verschijnt
hij op 17 maart 1714 voor het gerecht van
het Nedereind om Huis de Geer met alles
wat er bij hoort op zijn naam te zetten.
In de marge van de transportakte van zijn
vader staat bijgeschreven dat junior de
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hofstede en de landerijen genaamd ‘Huis
de Geer’ bij de boedelscheiding op 1 juni
1709 heeft gekregen. In 1691 promoveert
Francois van Bergen jr. op 24-jarige leeftijd aan de Universiteit te Utrecht met het
proefschrift getiteld ‘Disputatio juridica
inauguralis de feriis’. Naast advocaat in
het Hof van Utrecht is hij in 1729 Hoogheemraad van de Lekdijk Benedendams.
Op 18 december 1708 krijgt Van Bergen
octrooi tot testeren. Uit de lijst van haardsteden blijkt dat de heer Van Bergen van
10 oktober 1709 tot 10 oktober 1710 eigenaar en bewoner van Huis de Geer is en
moet hij voor 3 haardsteden in het Huis
en voor een haardstede en een oven in de
loods ƒ 15-0-0 betalen.
Op 2 december 1716 laat Francois van
Bergen jr. door T. Vosch van Avesaat, notaris te Utrecht, zijn testament opstellen.
Hij is nooit getrouwd. Hij herroept alle
voorgaande testamenten en in het bijzonder het besloten testament tussen hem en
zijn zuster Aletta. Tot zijn erfgenamen
benoemt hij zijn zussen Aletta van Bergen, Maria Elisabeth Godin van Bergen
(haar echtgenoot is heer van Cokkengen)
en Hillegonda Geertruidt de Casembroot-van Bergen (haar echtgenoot is
heer van Rijnestein). Zijn broer Willem
en diens kinderen sluit hij uit. Aletta van
Bergen mag het Huis de Geer zonder toestemming verkopen, ook als dat haar niet
wordt toebedeeld. Op 10 mei 1719 laat hij

bij notaris J. van den Doorslag een nieuw
testament opstellen met zijn 3 zussen als
zijn erfgenamen en herroept hij alles, ook
zijn testament van 2 december 1716. De
erfgenamen zijn nu Aletta voor ½ deel en
⅔ deel voor de kinderen van zijn andere
zussen Maria Elisabeth Godin-van Bergen en Hillegonda Geertruijd de Casembroot-van Bergen. Mocht bij de verdeling
het lot van Huis de Geer niet op Aletta
vallen, dan kan zij toch Huis de Geer
verkopen en overdragen alsof het haar
eigendom is. Op 12 juli 1727 laat hij weer
een testament opstellen. Huis de Geer is
dan al verkocht.
Francois van Bergen jr. is begraven te
Utrecht (Mariakerk) op 20 juli 1749. Het
Begraafboek vermeldt: ‘Hr. en Mr. Francois van Bergen, in de Pieterstraat, bejaard
vrijer, laat na 2 bejaarde susters. Gesonken
ƒ 250-0-0 en ƒ 125-0-0. Het wapen gehangen ƒ 24-0-0 en 16 ellen laken gescheurt’.
Zijn oudste zus Alette is begraven in de
Mariakerk op 8 januari 1739. Het Begraafboek vermeldt: ‘Juffr. Alette van Bergen, bejaarde dogter achter St. Pieter. Laat
geen ouders na, maar mundige broeders en
suster. Gesonken ƒ 250-0-0. en ƒ 125-0-0.
Het wapen gehangen ƒ 24-0-0 en 16 ellen
laken gescheurt’.
Op 19 november 1712 verhuurt Francois
van Bergen jr. bij T. Vosch van Avesaet,
notaris te Utrecht, aan Jan Janszen van
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Oostrom uit Jutphaas 10 morgen weiland aan de Vaartse Rijn bij hofstede de
Geer voor 6 jaar vanaf Kerstmis 1712, per
jaar voor 200 gulden van 22 stuivers per
stuk. Hij moet 2 keer per jaar de sloten
schoonmaken. Hij mag niet hooien of
het bebossen en er ook geen schapen in
laten weiden. Hij moet greppels aanleggen en de sloten in en om de weilanden
uitbaggeren. Er blijkt ook rondom de
plantage een sloot te lopen. De wilgenbomen en poten die in en om de weilanden staan, blijven voor de verhuurder; hij
mag het hout ervan dus niet gebruiken.
Jan Janszen van Oostrum was jarenlang
ouderling en diaken. De aanslag voor het
huisgeld over 1713 is voor Francois van
Bergen, eigenaar en bewoner van Huis de
Geer, ƒ 9-0-0.
Op 29 april 1719 verhuurt Francois van
Bergen bij T. Vosch van Avesaat, 10 morgen weiland naast Huis de Geer aan Antonij van Rijnberck, van 1 januari 1719 tot
31 december 1721 voor ƒ 150,-. Op 8 ja-

nuari 1724 wordt het huurcontract met
6 jaren verlengd bij J. van den Doorslag,
notaris te Utrecht, voor ƒ 140,- per jaar.
Mocht Huis de Geer binnen 3 jaar worden verkocht, dan vervallen de tweede
3 jaar. Kennelijk zijn er al plannen tot
verkoop van Huis de Geer. Anthonij van
Rijnberck was jarenlang ouderling en in
1706 en 1707 diaken.

Aletta van Wijngaarden
Op 4 augustus 1725 verkoopt Francois
van Bergen jr. bij E. Vlaer, notaris te
Utrecht, aan Aletta van Wijngaarden,
vermogende weduwe van Willem van
Dijk, die eigenaar was van de Jutphase
brouwerij De Zevenster, ‘zekere huijsinge,
hofstede en verder getimmer, genaamd de
Geer (met de kamer behangsels in de selve huijsinge), de staande en leggende ijsere
platen, herstellinge en planken in de kelder, tuijnen, boomgaard en andere bepotinge en beplantinge daar op staende met
het weijland daar aan behorende, tesamen
groot omtrend 16 morgen’. De koopsom

is 6.650 caroli guldens. Het is gelegen
langs de dijk naast de rivier de Rijn. De
overdracht moet binnen 14 dagen plaatsvinden. Dat gebeurt voor het gerecht van
het Nedereind op 22 augustus. Het huis is
op 1 september te aanvaarden. De huuropbrengst van de landerijen is pas op
1 januari 1726 voor de koopster. Zij zal tot
die tijd ook van Antonij van Rijnberck
geen huur ontvangen op basis van het
op 8 januari 1724 gesloten contract. De
koopsom voor Aletta is fors hoger dan
de prijs, die Van Goens er destijds voor
heeft betaald. Dit kan betekenen dat door
de familie Van Bergen verfraaiingen zijn
aangebracht of dat Van Goens destijds
een extreem lage prijs heeft betaald. In
1715 zijn er 4 haardsteden en 1 oven. Aeltje (Aletta) van Wijngaerde uit Cabauw
trouwt 28 juni 1685 Willem van Dijck uit
Jutphaas. Hij is, zoals eerder vermeld, de
brouwer van de Zeven Ster. Willem is 19
oktober 1707 begraven en Aletta 29 april
1736.
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Jos Scholman

Uw totaalpartner op het gebied
van Infra, Sport en Groen

Jos Scholman is een aannemingsbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw en sport- en cultuurtechniek.
Een hele mond vol voor dat wat we doen, namelijk alles op het gebied van Infra, Sport en Groen.
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Redactioneel
Beste lezer,
Omni fine initium novum, oftewel vrij vanuit het Latijn vertaald: elk einde is een nieuw
begin. Dat geldt zeker voor ondergetekende. Na een jaar eindredacteur te zijn geweest,
waarin ik samen met een enthousiaste redactie de Cronyck de Geyn in een nieuw jasje
heb gestoken, doet zich voor mij een nieuwe uitdaging voor in de vorm van een fulltime baan. Die uitdaging heb ik uiteraard met beide handen aangegrepen. Helaas kan
ik een fulltime baan niet combineren met het eindredacteurschap van de Cronyck, wat
betekent dat dit het laatste nummer is waar ik mijn medewerking aan zal verlenen als
eindredacteur.
Nog steeds ontvangen ik en de andere redactieleden positieve geluiden over de nieuwe Cronyck de Geyn. Dat belooft veel goeds voor de toekomst en ik heb er dan ook
alle vertrouwen dat mijn opvolger samen met de redactie de kwaliteit van dit magazine zal waarborgen. Ook dit nieuwe nummer zit niet om kwaliteit verlegen. Het biedt
een mooie afwisseling van nieuwe artikelen, zoals het artikel van Wolfgang Herrlitz
dat handelt over ooggetuigen van de bevrijding van de Duitse bezetting, en het stuk
van Willem Wijntjes, dat vertelt over de totstandkoming van de Nieuwe Heemsteedse
Brug. Ook om vervolgartikelen zit dit nummer niet verlegen. Zo kunt u het derde deel
en tevens laatste deel over de geschiedenis van Huis de Geer in dit nummer terugvinden en het tweede deel over het bijzondere leven van Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp
tot u nemen. Ik wens u uiteraard veel leesplezier en een prettige zomervakantie toe.
Het was mij een waar genoegen.
Namens de redactie,
Joris de Graaf
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De Nieuwe Heemsteedse Brug
Willem Wijntjes
Op 2 mei 2015 is de Nieuwe Heemsteedse Brug op een indrukwekkende wijze geplaatst door middel van het invaren
en met behulp van drie kraanschepen. Het was een indrukwekkend schouwspel en werd door velen bezocht.
Eindelijk het herstel van een waardevolle verbinding tussen de gemeente Nieuwegein en Houten. Het is geen volledig
herstel want deze verbinding is uitsluitend bestemd voor het langzame verkeer (fietsers en voetgangers). De brug
is gebouwd door HSM Steelstructures in Schiedam, de landhoofden en pijlers zijn door het aannemingsbedrijf
Jos Scholman uit onze eigen gemeente aangelegd. De 220 meter lange brug weegt ongeveer 250 ton en kost in totaal
ca. 16 miljoen euro (een groot bedrag).
Door de redactie van dit blad is mij gevraagd eens een beschouwing te geven
hoe de totstandkoming van deze brug
heeft plaatsgevonden. Ik ben geen historicus maar was wel politicus in onze gemeente en uit dien hoofde betrokken bij
het uiteindelijke realiseren van deze brug.
Mijn benadering is die van een bestuurder van onze gemeente; dat betekent dat
deze beschouwing wellicht hier en daar
wat gekleurd is. Waar nodig put ik uit
openbare stukken en ik heb ook gebruik
gemaakt van een fraai artikel in De Ingenieur van 1953 over het ontwerp van de
Plofsluis en een artikel uit 1984 van Jan
Schut in de Cronyck de Geyn.
De brug is dinsdag 30 juni 2015 geopend
door Tour de France directeur Christian Prudhomme door middel van een
startschot vanaf een schip op het Amsterdam-Rijnkanaal. Bij deze feestelijke
opening was een vertegenwoordiging van
de gemeente(n), de provincie en de minister van Infrastructuur en Milieu.

Waarom deze brug?
De voorgeschiedenis
De aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal in de jaren twintig
en dertig betekende dat de doorgaande
infrastructuur zowel civiel als militair
een groot probleem vormde. Immers
door deze aanlag ontstond een potentieel en groot lek in de te inunderen gebieden van het eiland van Schalkwijk en
rond Utrecht. We moeten overigens wel
begrijpen dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie als hoofdverdedigingswerk zijn
functie in de jaren dertig al had verloren.
De linie was van secundair belang, maar
als het gaat om het ontwerp was de linie
nog steeds leidend wat betreft ruimtelijke
ontwikkelingen.
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Overigens is het interessant te onderzoeken in hoeverre in de hoofden van de
militaire leiding de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal als potentieel verdedigingswerk (de grootste tankgracht van
Nederland!) nog een rol heeft gespeeld. Ik
weet het niet.
Om dat lek te dichten werd de zogenaamde Plofsluis gebouwd. Over het ontwerp
is, zoals eerder vermeld, een fraai artikel
geschreven door Ir. J. Jitta e.a. in De Ingenieur van 25 september 1953. Ook de
Historische Kring Nieuwegein heeft in
juli 1984 (J. Schut) aandacht geschonken
aan dit onderdeel van de NHW. In het
ontwerp waren keerdeuren in combinatie
met een grote ruimte waarin klei, zand en
stenen waren opgeslagen opgenomen. Na
het tot ontploffing brengen van de vloer
van eerder genoemde ruimte kon het kanaal afdoende worden afgesloten. Achter
de gesloten keerdeuren ontstond als het
ware een dijk in het water die het wegstromen van water uit de inundatievelden
van Schalkwijk enz. moest voorkomen.
De Plofsluis was een militair verdedigingswerk, de wapening van het beton
was uitzonderlijk zwaar. Zo zwaar, dat in
de jaren 70 bleek dat het amoveren van de
Plofsluis om die reden tot uitzonderlijk
hoge kosten zou leiden. Met een schaalmodel van 1:10 is de werking uitgeprobeerd en de Plofsluis deed zijn werk. De
Plofsluis is nota bene afgebouwd onder
Duits gezag (1940)!
De Plofsluis verloor zijn functie met de
intrekking van de Vestingwet in 1963.
Toen ook verloor de waterlinie definitief
al haar verdedigende functies. Daarmee
kwamen alle ruimtelijke beperkingen tot
een einde en zou de Plofsluis dus kunnen
worden opgeruimd.

De vraag om de Plofsluis te amoveren
werd veroorzaakt door de noodzaak het
Amsterdam-Rijnkanaal geschikt te maken voor de 4-baks duwvaart voor het
vervoer naar en van Duitsland. Uit een
studie van het toenmalige ministerie van
Verkeer en Waterstaat in de jaren zestig
bleek dat het kanaal uitgediept en verbreed moest worden, wilde men aan de
vraag van moderne transportmiddelen
kunnen voldoen. Het gelijk van die studie
valt heden ten dage gemakkelijk waar te
nemen: kolentransport met vier duwbakken, maar ook binnenvaartschepen van
meer dan 3.000 ton zijn geen uitzondering. Interessant is ook dat het vervoer
van steenkool vroeger vanuit het Ruhrgebied naar Nederland ging. Tegenwoordig
gaat het vervoer van kolen, na het sluiten van de mijnen daar, in omgekeerde
richting!
De conclusie uit deze studie was dan ook
dat een aantal objecten moesten worden opgeruimd, wilde men het kanaal
geschikt maken voor deze nieuwe grote
transportmiddelen. En de Plofsluis was
een van de objecten die dat lot moesten
ondergaan.
Ook uit de eerder genoemde studie van
J. Schut blijkt dat het amoveren van de
Plofsluis te kostbaar was. De werkzaamheden zouden zeer lang duren (de zware
betonbewapening was daar debet aan) en
het kanaaltraject Tiel-Nieuwegein zou
voor de scheepvaart te lang afgesloten
zijn. De conclusie kon niet anders zijn
dan het kanaal om de Plofsluis te leiden.
Aldus geschiedde.
Inmiddels was ruim een kilometer noordelijker de Nieuwegeinse Brug over het
Amsterdam-Rijnkanaal aangelegd en
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Onderstaand een foto van de situatie in 1982 waarop te zien is dat de verbinding over het
Amsterdam-Rijnkanaal nog in stand is doch de voorbereidende werkzaamheden al zijn
begonnen.
(foto: Jos Scholman)

Een jaar later zijn de bagger- en ontgravingswerken in volle omvang zichtbaar, zie
onderstaande foto.
(foto: Jos Scholman)

Op weg naar herstel van de
verbinding bij de Plofsluis
Begin jaren negentig, dus na het omleiden van het Amsterdam-Rijnkanaal,
stelt de gemeente Nieuwegein haar eerste structuurvisie vast. De visie is een
bestuurlijk stuk waarin de gemeente, gegeven de ingeschatte lange termijn ontwikkelingen, het ruimtelijk beleid vorm
geeft.
In die structuurvisie werden ook een paar
zaken aan de orde gesteld die gedurende
de zeer snelle groei van de gemeente onderbelicht zijn gebleven, respectievelijk
achteraf gezien niet verstandig zijn geweest. Een belangrijk ruimtelijk aspect
was het water (de gemeente wordt doorkruist door meerdere waterwegen) en het
besef dat door de groei bestaande kwaliteiten niet zijn onderkend, waaronder de
oude infrastructuur zoals de oost-west
verbinding, de verbinding Jutphaas-Houten. Kortom een beleidsoptie was herstel
van deze verbinding. Op drie punten was
in die tijd die, rechtstreekse, verbinding
ongedaan gemaakt. Het verdwijnen van
de Rijnhuizerbrug (de draaibrug), het
knippen van de Malapertweg door de
komst van de Plettenburgerbaan en, last
but not least, het verdwijnen van de verbinding over het kanaal bij de Plofsluis.
Kortom: werk aan de winkel om deze verbinding weer te herstellen. In de tweede
structuurvisie (2009) werd dit uitgangspunt van beleid nog eens bevestigd.
Nu worden er vele visies in bestuurlijk
Nederland ontwikkeld en dikwijls zijn
deze fraai van vorm en houd maar missen
het antwoord op de vraag: ‘Hoe betalen
we dat allemaal?’ Die vraag is overigens
ook niet vaak direct te beantwoorden,
maar is wel van groot belang een strategie
te ontwikkelen die de mogelijkheden verkent en benut.

daarmee was de weg vrij om de mooie
historische verbinding via de Plofsluis
naar Houten op te heffen.
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Daarna is het jarenlang stil geweest rond
deze verbroken verbinding. Het was geen
maatschappelijke kwestie meer.

De eerste herstelde verbinding is de brug
over het Merwedekanaal op de plek waar
voorheen de Rijnhuizer draaibrug lag.
Er ligt overigens nog een dergelijke brug
over het Merwedekanaal. Even ten zuiden van Vianen ligt de Bolgerijensebrug
die een evenknie is van de draaibrug in
Jutphaas.
De nieuwe Rijnhuizerbrug is een fraaie
basculebrug en aangelegd eind jaren negentig van de vorige eeuw. De keuze van
het ontwerp is bepaald door een soort
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De brug is op 30 juni geopend en vanuit deze Cronyck is een felicitatie aan alle bestuurders die aan dit project hebben bijgedragen op
zijn plaats. De nieuwe brug is een plaatje in het landschap, zoals bovenstaande foto laat zien.
(foto: Jos Scholman)

prijsvraag. Belangstellenden konden via
een formulier hun keuze deponeren bij
drogisterij het Kruidvat in Jutphaas. In de
gemeenteraad werd dit proces wat meewarig gadegeslagen, het was een vorm
van ‘kruidvatdemocratie’. De raad accepteerde een beetje nolens volens de uiteindelijke keuze.
De tweede verbinding, bij de Plofsluis, is
nu hersteld na het afleggen van een lange
bestuurlijke weg. Onderstaand een korte
schets van dit vooral bestuurlijke proces.
In 2002 werd in het toenmalige collegeakkoord (een akkoord tussen politieke
partijen die het college van burgemeester
en wethouders vormen) afgesproken dat
men zich zou inspannen voor herstel van
deze verbinding. Deze wens is in de collegeakkoorden van de twee opvolgende periodes herhaald. Maar dan is er nog geen
brug! Daar is meer voor nodig.
Van groot belang geweest zijn twee, ruimtelijke, onderwerpen die rond 2005 speelden. De vijfde nota Ruimtelijke ordening
kwam uit en daarin werden Nationale
Landschappen benoemd waaronder het
Landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie. Voor deze landschappen werden de
zogenaamde nota ruimtemiddelen ter beschikking gesteld waarbij de rijksoverheid
ook in financiële zin ging meedoen aan
projecten die tot doel hadden de ambities
van het rijk waar te maken.
Een tweede ontwikkeling die moest bevorderen dat het concept Nieuwe Hol-
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landse Waterlinie inhoud kreeg en op
een voortvarende manier ter hand werd
genomen.
Het toenmalige projectbureau is thans
onderdeel van de provincie Utrecht. Er
werd een Liniecommissie geformeerd,
een kwaliteitsteam en er werden per relevant gebied zogenaamde enveloppecommissies geïnstalleerd bestaande uit
bestuurders van de provincie en inliggende gemeenten. De enveloppecommissie Linieland gaat over het gebied tussen
Houten, Nieuwegein en Utrecht. In alle
drie gemeenten liggen zeer belangrijke
objecten van de NHW.
Al snel werd duidelijk dat herstel van de
verbinding bij de Plofsluis een belangrijke
bijdrage zou leveren de linie in het landschap als een geheel terug te brengen, de
cultuurhistorische waarde van de linie
zou daarbij toenemen met misschien wel
als sluitstuk de erkenning van de linie als
Unesco werelderfgoed. Maar met deze
constatering is er nog geen brug. Belangrijk was dat het rijk voor de investering
8 miljoen euro ter beschikking stelde
maar daarbij de regio en de gemeenten
verplichtte eveneens 8 miljoen euro bij te
dragen.
Maar alleen het criterium cultuurhistorie is niet voldoende. Een zogenaamde utiliteitsanalyse gaf aan dat het
verwachte gebruik van de brug ruimschoots voldoende was de investering te
rechtvaardigen.

In 2009 werd de deal afgerond. De afronding daarvan is een verhaal apart en er is,
naar ik heb begrepen, veel druk op alle
actoren uitgeoefend om tot een akkoord
te komen. Uiteindelijk heeft het BRU (Bestuur Regio Utrecht) 6 miljoen euro bijgedragen. De gemeente Nieuwegein heeft
als sluitpost de laatste 2 miljoen euro
voor haar rekening genomen. Binnen de
gemeenteraad van Nieuwegein was er een
ruime meerderheid voor het ter beschikking stellen van dit krediet, maar kritiek
was er ook.
Inmiddels is alle kritiek verstomd, succesvolle projecten kennen vele vaders. Als
ook de verbinding tussen Malapertweg en
Rond het Fort wordt hersteld is de oude
oost-west verbinding in zijn geheel hersteld. Met de Nieuwe Heemsteedse Brug
ontstaat een aantrekkelijke fietsroute
naar Houten maar ook naar bijvoorbeeld
Rhijnauwen. De brug wordt in onze gemeente ‘fietshub’; landelijk, regionale
maar ook stedelijke fietsroutes worden op
een nieuwe manier aan elkaar geknoopt.
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Bezetting en bevrijding: Tijdsgetuigen berichten
Samengesteld door Wolfgang Herrlitz
Het is dit jaar 70 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd van de bezetting door het Duitse leger; deze begon met
de overval op Nederland op 10 mei 1940 en eindigde met de Duitse capitulatie op 5 mei 1945. ‘Het is niet veel dat ik
me nog kan herinneren van de bevrijding. Ik was een jongen van vijftien jaar, toen de capitulatie tot stand kwam.
Ik weet alleen dat ik intens blij was, zo blij, als ik sindsdien nooit meer geweest ben.’ Zo begint Adriaan Bontje zijn
herinneringen aan de bevrijding van Jutphaas. In dit artikel worden deze herinneringen aangevuld met informatie
die de tijdsgetuigen Arie van Heiningen en Piet Daalhuizen in interviews bijdroegen. Authentieke berichten over
oorlog en bevrijding zijn ook afkomstig van een artikel van Wim Viejou, een brief van Aloys van den Broek en het
dagboek van de nonnen van het klooster van de Franciscanessen in Jutphaas. Alle documenten dragen bij tot een
authentiek beeld van oorlog en bevrijding in de twee dorpen Jutphaas en Vreeswijk die later in Nieuwegein opgingen.
De getuigenis van
Adriaan Bontje
Adriaan Bontje groeide op in de boerderij die toen aan de Nedereindseweg
stond, waar later het kruispunt met de
Zwanenburgstraat en het Winkelcentrum
werd gebouwd. Op de foto die we ook
in de ingang van Museum Warsenhoeck
kunnen zien is Adriaan de jongste van
elf kinderen: helemaal rechts, nog in een
kinderstoeltje.
Adriaan Bontje heeft zijn herinneringen aan de bevrijding van Jutphaas op
10 januari 2015 opgeschreven, kort, in de
stukjes die na zeventig jaar nog in zijn
geheugen opkwamen. De volledige tekst
luidt:
‘Het is niet veel dat ik me nog kan herinneren van de bevrijding. Ik was een
jongen van vijftien jaar, toen de capitulatie tot stand kwam. Ik weet alleen dat
ik intens blij was, zo blij, als ik sindsdien
nooit meer geweest ben. Want die overgave van de Duitsers betekende: geen
gevaar meer voor je fiets die werd meegenomen, geen gevaar meer dat mijn broers
of mijn vader werden opgepakt en naar
Duitsland getransporteerd werden om
daar in de munitie- of andere fabrieken
te werken. Geen vrees meer voor iedere
Duitse soldaat die je tegen kwam en die
weer eens iets vervelends van je wilde.
Bovendien waren we ook bevrijd van die
z.g. ‘Tommy’ vliegtuigen. Die schoten op
alles wat zich bewoog op de weg. Ik zat
een keer met mijn broer op een wagen
met paard, toen we door zo’n Engelse jager onder vuur werden genomen. Mijn
broer Wim, de voerman, had de tegenwoordigheid van geest om het paard met
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Afbeelding 1: De boerderij Bontje (Collectie HKN)

Afbeelding 2: De kinderen van het gezin Bontje rond 1931 (Collectie HKN)
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het uiteinde van de leidsels flink op zijn
kont te slaan. Die liep zo hard als ie kon,
totdat de wagen onder het viaduct van
de ‘nieuwe weg’ (de huidige A 2) was, en
alle kogels van het boordwapen van het
vliegtuig slaagden er niet in het wegdek
te doorboren, en dus was hij safe. Toen
Willem van Koten ooit met zijn gierkar
in het land reed, werd hij ook onder vuur
genomen. Met als resultaat dat een van de
paarden doorboord werd, en dus dood.
Hij zelf was naast de wagen gaan liggen
en de kogels vlogen over hem heen.
Die bevrijding had een heel droevige afloop. Ook in Juphaas was de ondergrondse actief. De leden hiervan liepen na de
capitulatie met een blauwe overall aan,
met op de bovenarm een band met de letters BS er op (Binnenlandse Strijdkrachten). Wat zij precies gedaan hebben weet
ik niet, maar toen zij met een wapen in
de hand een Duitse soldaat wilden zeggen wat hij moest doen, toen schoot de
commandant in de colère, en heeft negen
strijders gefusilleerd, een of twee dagen

De context van oorlog en
bezetting
De herinnering van een tijdsgetuige, gefilterd door 70 jaar afstand, levert een
persoonlijk document op en geen systematisch historisch werk. Pas in de locale,
regionale en nationale context krijgt dit
persoonlijk document zijn volle betekenis. Je moet dit document in de context
van oorlog en bezetting plaatsen: op 10
mei 1940 door de overval van het Duitse
leger op Nederland begonnen; op 15 mei
leidend tot capitulatie en bezetting van
Nederland; een bezetting die tot 5 mei
1945 duurde, de dag waarop Duitsland in
Wageningen capituleerde. In die tijd werd
in Jutphaas en Vreeswijk niet gevochten,
maar de door de bezetter aangestuurde
militaire commandostructuur en civiele administratie was ook in Jutphaas en
Vreeswijk alom tegenwoordig. Het aantal
oorlogsslachtoffers is – voor een bezetting
zonder gevechten in deze twee dorpen –
schrikbarend hoog:
1. Er werden 28 joden uit Hoograven
– toen een deel van Jutphaas – gedeporteerd en vooral in Auschwitz en
Sobibor omgebracht;
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na de capitulatie. De Duitse soldaten hadden n.l. hun wapens nog. Pas naderhand
zijn die ingenomen. Maar toen was het
voor die jongens te laat. Onder hen was
ook een zoon van dominee Hanselaar, die
dik bevriend was met de pastoor.

werkten samen om grote bevrijdingsfeesten te organiseren, met ringrijden met
tilbury’s, zakken lopen, koekhappen en al
wat dies meer zij. Begin juni zijn de evacué’s die bij ons thuis waren, weer naar
Huissen vertrokken.

Voor ons thuis, als boerenbedrijf, was er
een andere prettig gevolg, n.l. dat de grote
stroom bedelaars om eten een stuk minder werd. Tijdens de hongerwinter ging
de voordeurbel bijna voortdurend en
alle mensen vroegen om eten ‘al zijn het
maar de schillen van de aardappels’. Twee
maanden vóór de bevrijding vonden
de Duitsers het goed dat er geallieerde
vliegtuigen voedsel uitwierpen aan parachutes. Verschillende mensen die zich
zo’n kist (clandestien) hadden eigen gemaakt, aten zoveel, dat hun ingewanden
uit elkaar scheurden en ze dood gingen.
Maar de algemene voedselsituatie werd
een stuk beter. Committee’s werden er
gevormd om het eten eerlijk te verdelen.
Verder was er een heel grote eenheid in
het dorp: protestanten en katholieken

Tot zover. Meer kan ik me er niet meer
van herinneren.

1. Er overleden mensen als gevolg van
gevechtshandelingen elders in Nederland of Nederlands-Indië;
2. Er overleden mensen uit Jutphaas en
Vreeswijk in Duitsland die daar gedwongen werden te werken;
3. Op 22 september 1944 werd bij het
fort Jutphaas een Brits vliegtuig neergeschoten; de Poolse piloot en een
jongen uit Jutphaas van 8 jaar die door
het neerstortende toestel getroffen
werd kwamen om het leven;
In totaal vonden er in samenhang met de
oorlog tussen 10 mei 1940 en 5 mei 1945
minstens 48 mensen de dood, mensen
die uit Vreeswijk en Jutphaas afkomstig
waren of in Vreeswijk of Jutphaas begraven werden. Daar komen nog bij: 5 Nederlanders die de dood vonden bij het
schietincident in Jutphaas op 7 mei 1945
(twee dagen dus na de capitulatie van
Duitsland); 3 burgers van Vreeswijk overleden 1949 in Nederlands-Indië.

leven weer zuur maken: Fietsen kunnen
worden gevorderd; van de bezetter kan je
vervelende bevelen verwachten; de mannen van elk gezin kunnen worden verplicht om in Duitsland te werken. Voor
Adriaan Bontje betekent de bevrijding
ook: ‘geen gevaar meer dat mijn broers
of mijn vader werden opgepakt en naar
Duitsland getransporteerd werden om
daar in de munitie- of andere fabrieken
te werken’. De deportatie vormde een zo
grote bedreiging dat vele (jonge) mannen
besloten om onder te duiken. Niet alleen
de vervolging van joden en van mensen
in het verzet, ook de ‘Arbeitseinsatz’ in
het Duitse Rijk dreven Nederlandse burgers de illegaliteit in. Tijdsgetuige Arie
van Heiningen uit Vreeswijk vertelt in
een lang intervieuw over die tijd: ‘Mijn
oudste broer moest in Kassel werken;
hij kwam ernstig ziek terug in ons huisje
aan het Klaphek. Ik besloot om onder te
duiken en verbleef tot de bevrijding met
twee kameraden in een verlaten griendwerkershut in Lopik. Bij razzia’s van de
Duitsers kon mijn moeder mijn broer
laten zien die als ernstig zieke van de
‘Arbeitseinsatz’ terug was gekeerd. En de
oude boerin die naast de zandafgraving

‘Arbeitseinsatz’ en
onderduikers
De grimmige ervaringen van alledag worden vooral bepaald door de omstandigheden in een bezet land die elke dag het

Adriaan Bontje.’
In eerste instantie bewaart de herinnering
van Adriaan Bontje de verschrikkingen
van de bezettingstijd waarvan men na
5 mei 1945 bevrijd was: meenemen van
de fiets, oppakken van familieleden om
in Duitsland te moeten werken, schieten
van de ‘Tommy’-vliegtuigen, bedelen om
eten tijdens de hongerwinter (1944/45),
evacuaties (aan het begin en het einde
van de oorlog). Verschrikkelijke belevenissen van hemzelf tijdens de bezetting
1940 – 1945, die in zijn geheugen opkomen als hij aan ‘bevrijding’ denkt.
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Afbeelding 3: Arie van Heiningen voor
zijn ouderlijk huis (Foto: Loes SlootenGlimmerveen, archief HKN)

woonde sloeg bij gevaar met een houten
lepel op een pot zodat we gewaarschuwd
waren. Onze grootste vijand was niet het
Duitse leger, maar de honger: hoe langer de bezetting duurde, hoe moeilijker
het was om als illegaal onderduiker aan
eten te komen; vooral als je niet op een
netwerk zoals het Nederlandse verzet
kon steunen dat je met voedselbonnen
verzorgde.’
Angst voor de ‘Arbeitseinsatz’ van Nederlandse mannen in het Duitse Rijk,
het ondergaan van gedwongen werken
in Duitsland en onderduiken in de illegaliteit om niet als arbeider gedeporteerd
te worden – dat waren ervaringen die de
alledag van de bezetting in Vreeswijk en
Jutphaas kenmerkten en die de bevrijding tot een blije belevenis zonder weerga
maakten.

Voedselbonnen
Een van de essentiële taken van het Nederlandse verzet tegen de Duitse bezetter was ook in Jutphaas en Vreeswijk de
verzorging van onderduikers met voedselbonnen die immers voor de aankoop
van etenswaren nodig waren. Een in-

drukwekkend beeld van een aan deze
verzetsactiviteiten verbonden gevaarlijk
incident geeft de oudste zoon van de
verzetsstrijder Willem Albertus Viejou
(schuilnaam Gerrit van der Hoeven): ‘In
1944 was mijn vader belast met het verdelen van de bonkaarten voor voedsel
voor de onderduikers … Dat werk werd
gedaan in de voorkamer van het huis van
de directeur van een porceleinfabriek aan
de Kanaalweg’… Het ging om het huis en
de fabriek van de firma Mobach aan het
Merwedekanaal, toen nog in Jutphaas
gelegen. ‘Op een dag werd er aangebeld
aan de woning door twee Duitse militairen. Zij wilden de weg vragen. Toen de
huiseigenaar open deed schrok hij zich
wild en vloog naar binnen om mijn vader te waarschuwen. De Duitsers vonden
de gang van zaken een beetje vreemd
en volgden de man naar binnen en daar
vonden ze mijn vader achter een bureau
met een stapel bonkaarten en lijsten met
namen en adressen van onderduikers en
zijn onafscheidelijke wapen.’
Terwijl de Duitse militairen het huis
doorzochten kwam de Utrechtse knokploeg van het verzet in actie: ‘Vrij snel
kwamen er enkele mannen, dïe voor het
huis in het Merwedekanaal gingen vissen
met hengels; even daarna waren achter
het huis in het weiland mannen bezig met
het uitbaggeren van de sloten en even later kwam er een militaire vrachtauto met
een Duits nummerbord en Duitse militairen met een arrestatiebevel mijn vader
arresteren. Ondanks alle consternatie
hadden ze kans gezien om mijn vader
duidelijk te maken, dat het een actie was

van de knokploeg.’ Willem Viejou werd
door het Utrechtse verzet verboden naar
huis te gaan, en zijn gezin moest binnen
een dag naar Jutphaas verhuizen; hoe dan
ook, Willem overleefde deze gevaarlijke
situatie.
Dat tijdens de oorlog in Vreeswijk en Jutphaas niet werd gevochten is juist als je
aan gevechten van de landmacht op de
grond denkt; In de luchtruimte boven Jutphaas en Vreeswijk daarentegen voerde
de Royal Air Force wel degelijk gevechten
uit en de Duitse luchtafweer probeerde zo
veel mogelijk Britse toestellen af te schieten. Strategisch belangrijke doelen voor
de geallieerde luchtmacht waren vooral
het radiostation dat in Fort Jutphaas gevestigd was en dat als kommandopost
diende voor de ‘Deutsche Kriegsmarine’,
ten behoeve van de onderzeeboten; en
evenzeer was de noord-zuid-verbinding
via de Lekbrug bij Vreeswijk en Vianen
van strategisch belang. Zo berichtten de
nonnen die in het klooster St. Franciscus
Gesticht naast de Nicolaaskerk verbleven in hun Kroniek van het jaar 1944:
‘19 november vielen er ± 60 bommen in
Jutphaas. Daarbij waren de zenders op
het Fort in het Overeind, recht tegenover
ons klooster, het doelwit.’ En de lekbrug
bij Vianen werd op 5 januari 1945 (na een
aantal vroegere pogingen) door bommen
vernietigd.

Afbeelding 4: Mobach-pottery front aan de Kanaalweg (Bron Wikipedia)

Afbeelding 5: Fort Jutphaas (Collectie HKN)

Het neerschieten van een Mustang van
de RAF op 20 september 1944 die van de
Slag om Arnhem terugkeerde kostte een
jongetje van 8 – Jopie Hoveling die door
het neerstortende toestel onthoofd werd
– en de Poolse piloot Tadeusz Jankowski
het leven. Jopie Hoveling ligt op het Nicolaaskerkhof begraven, en Tadeusz Jan-
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Het tijdstip 14.30 dat u noemt kan kloppen. Ik meende dat het in het midden van
de middag was. Ik woonde in 1944 in het
huis ‘Catariena’ , thans Herenstraat 69,
Jutphaas. Er werd weer, zoals vaak, druk
geschoten met afweergeschut dat op veel
plaatsen rond Jutphaas was opgesteld.
Ik heb de rookwolk van het brandende
vliegtuig gezien, vrijwel recht voor de
ligging van ons huis. Door welk geschut
Jankowski werd geraakt weet ik niet. Oudenrijn, of Beatrix sluizen, of brug bij
Vianen of was het door ‘tante Pietje’? Dit
laatste 40 mm geschut had als taak het
fort van Jutphaas te verdedigen omdat
daar een Duits verbindingsstation was.
Afbeelding 6: De vernietigde Lekbrug (Collectie HKN)

Bij zijn overlijden was Jopie ook 8 jaar,
niet dertien, zoals in uw artikel gemeld.
Jopie was met zijn vader aan het aren
lezen op een akker, gelegen tussen de
‘eerste’ en de ‘tweede’ put, zoals na de dertiger jaren de zandopslagplaatsen werden
genoemd die waren ontstaan in de omgeving van de Overeindse brug en werden
gebruikt voor zand uit de gegraven kanalen bij het Overeind van Jutphaas.
De akker moet ongeveer zijn gelegen geweest waar nu de Ampèrebaan is.
Jopie werd aan zijn hoofd getroffen door
een vleugel van het neerstortende vliegtuig van Jankowski en was op slag dood.

Afbeelding 8: Grafsteen Jopie Hoveling
(Collectie HKN)
Afbeelding 7: Grafsteen Tadeusz Jankowski
(Collectie HKN)

kowski op het Pools ereveld in Breda (zijn
eerste graf was ook op het Nicolaaskerkhof in Jutphaas).
In zijn reactie op het artikel ‘Market Garden in Nieuwegein’ (van Jan van Es in
de Molenkruier van 24 september 2014)
beschrijft de tijdsgetuige Aloys van den
Broek het neerschieten van de Mustang
van Tadeusz Jankowski:
‘In september 1944 was ik een jochie van
8 jaar en nogal nieuwsgierig.
Jopie Hoveling was een klasgenoot van
mij in de RK. Jongensschool te Jutphaas.
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Tante Pietje werd het afweergeschut genoemd (oorlogshumor) dat was opgesteld
in het Eerste Veld te Jutphaas, achter de
boerderij van de familie Van Dijk, aan de
Overeindseweg, tegenwoordig genoemd
De Malapertweg, hoek Thomas Jeffersonpad. De familie Van Dijk waren oudere broers met een zuster die Pietje werd
genoemd.
Ik heb begrepen dat bemanning van dit
laatste afweergeschut snel bij het neergestorte vliegtuig waren en elkaar complimenteerden met het behaalde ‘succes’.
De begrafenis was 22 of 23 september
1944 en werd verzorgd door en vanuit
bewoners van het toenmalige bedrijventerrein Bongenaar / Plettenburg, thans
Kelvinbaan.
Houthandel en Zagerij Heijman beschikte over een grote roeiboot waarmee zij
o.m. plachtten het Merwedekanaal over
te steken naar de Vreeswijksestraatweg.
Op de ochtend van de uitvaart kwam de
grote roeiboot met daarop de zwart omfloerste kist met het stoffelijk overschot
van Tadeusz Jankowski, geroeid door 2
mannen waarvan er een Cor Heijman
was, door de bocht in het Merwedekanaal (Vaartsche Rijn) in de richting van
het dorp Jutphaas. De boot is aangelegd
aan de toen aanwezige stenen stoep met
treden voor het gemeentehuis van Jutphaas. Vandaar werd de kist gedragen naar
de Nicolaaskerk.
Tijdens de uitvaartdienst was de Nicolaaskerk voller dan ik ooit had gezien. De
aanwezigen waren van alle gezindten en
niet uitsluitend katholieken. Ik vond een
staanplaatsje achterin.
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Ook op de begraafplaats naast de Nicolaaskerk namen zeer velen deel. Voor mij
was het de eerste begrafenis die ik meemaakte. Ook ik wierp een schepje zand
op de lichtbruine kist, die was neergelaten
in grafveld sectie C langs de noordzijde.
Jopie Hoveling werd naast Jankowski begraven. Zijn graf is waarschijnlijk op enig
moment geruimd. De steen van Jopie
Hoveling is behouden gebleven en staat
nu langs de westzijde van sectie C van de
Nicolaas begraafplaats.
De uitvaart was in zijn geheel een demonstratie tegen de Duitse bezetting.
De Duitsers hielden zich afzijdig.
Nog altijd is er bij mij grote bewondering voor de jonge kerels als Tadeusz Jankowski, die zich toen ver van hun basis,
feitelijk zonder bescherming en zonder
moderne vuurleidings- en oriëntatieapparatuur, onder een spervuur van kogels en granaten, heel individueel hun
operationele taak vervulden voor onze
bevrijding.’
Adriaan Bontje herinnert zich een andere
kant van de luchtoorlog boven Vreeswijk
en Jutphaas die de emoties van de inwoners dagelijks raakte: ‘’Tommy’vliegtuigen schoten op alles wat zich bewoog op
de weg’ – dus ook op ‘broer Wim,’ Adriaan zelf en buur ‘Willem van Koten’. Het
gevoel in deze oorlog dubbel slachtoffer
te zijn – slachtoffer van de Duitse bezetter én de geallieerde bevrijder – is tussen
de regels van Adriaan duidelijk aanwezig.
Het afwerpen van ‘voedsel aan parachuten’ in de hongerwinter twee maanden
voor de bevrijding heeft dan het beeld
van de geallieerde luchtmacht zeker weer
positief beïnvloed.

Albeelding 9: Gemeentehuis Jutphaas
(Collectie HKN)

al wat dies meer zij.’ Gelijktijdig uitte zich
de haat op Nederlanders die met de Duitse bezetter gecollaboreerd hadden, ook
in Jutphaas en Vreeswijk. Tijdsgetuige
Piet Daalhuizen herinnert zich dat hij –
bij zijn vader achter op de fiets – zag hoe
vrouwen de haren werden afgeknipt die
bekend stonden als ‘bruiden’ van Duitse
soldaten; en dat zijn vader dit soort acties
afgekeurde met de opmerking dat Nederlanders zeker niet soortgelijke middelen
moest aanwenden als de Nazi-bezetter.

In Jutphaas veranderde de feestvreugde
van het ene op het andere moment in
diep verdriet. Op 7 mei – twee dagen na
de capitulatie – schoten leden van de Binnenlandse Strijdkrachten een (vermoedelijk) dronken Duitse militair neer die
op de Herenstraat voor het gemeentehuis
van Jutphaas de feestende inwoners met
zijn wapen bedreigde. Adriaan Bontje:
‘Die bevrijding had een heel droevige afloop. Ook in Juphaas was de ondergrondse actief. De leden hiervan liepen na de
capitulatie met een blauwe overall aan,
met op de bovenarm een band met de letters BS er op (Binnenlandse Strijdkrachten). Wat zij precies gedaan hebben weet
ik niet, maar toen zij met een wapen in
de hand een Duitse soldaat wilden zeggen
wat hij moest doen, toen schoot de commandant in de colère, en heeft vijf strijders gefusilleerd, een of twee dagen na de
capitulatie.’ Het Monument Gevallenen in
Jutphaas herinnert aan deze 5 doden op
7 mei.
De berichten over het schietincident van
7 mei lopen nogal uiteen. In een artikel
over oorlogslachtoffers in Jutphaas en
Vreeswijk geeft Piet Daalhuizen een kritisch afgewogen beeld van de gebeurtenissen; hij maakt daarbij vruchtbaar
gebruik van het getuigenis van mevrouw
M. Somer (* 22-02-1927):
‘Slechts luttele dagen was Nederland bevrijd. In vrijwel alle dorpen en steden van
het land waren de verslagen Duitse troepen nog aanwezig. Op die 7e mei bleek

Afbeelding 10: Monument Gevallenen in Jutphaas (Collectie HKN)

Bevrijding: vreugde en verdriet
Nadat de handtekeningen in het Wageninger hotel De Wereld op 5 mei 1945
de capitulatie van het Duitse Rijk hadden bezegeld vierde heel Nederland een
overweldigend bevrijdingsfeest dat ook
in Vreeswijk en Jutphaas op oerhollandse
manier door de mensen zelf werd georganiseerd. Adriaan Bontje herinnert zich:
‘Er was een heel grote eenheid in het dorp
[Jutphaas]: protestanten en katholieken
werkten samen om grote bevrijdingsfeesten te organiseren, met ringrijden met
tilbury’s, zakken lopen, koekhappen en
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al vroeg in de morgen dat er iets broeide.
Een inwoner vertelt dat hij ‘s-morgens in
het centrum van het dorp was. Hij is snel
naar huis gegaan en vertelt zijn vrouw:
‘Daar gebeuren vandaag ongelukken; leden van de Ondergrondse en Duitsers
lopen elkaar in de weg. De stemming is
explosief !’ Tegen de middag barst het
geweld los. Een dronken Duitse officier
die nabij Het Sluisje met z’n revolver zou
hebben gedreigd, wordt door leden van
de Binnenlandse Strijdkrachten (De Ondergrondse) neergeschoten. De Duitsers
reageren furieus en ontketenen een ware
mensenjacht om de dader(s) te kunnen
pakken. Mensen worden bijeen gedreven
op het schoolplein van de School met den
Bijbel aan de Nedereindseweg, anderen
worden tot in woningen achtervolgd. Er
wordt veel geschoten. Volgens in september 2013 verkregen informatie van
Jan Burgers en Harry Luiten zijn daarbij
ook nog één of twee Duitse militairen gesneuveld (totaal dus twee of drie Duitse
doden).

De driesprong Dorpsstraat/
Herenstraat/Sluisje in Jutphaas
rond 1945
Het incident vond plaats op 7 mei 1945, in
de morgenuren (omstreeks 11.00 uur) op
de driesprong Dorpsstraat/Herenstraat/
Sluisje te Jutphaas. Er vielen vijf Nederlandse slachtoffers:
1. Leden van de Binnenlandse Strijdkrachten Th. Hanselaar en A. Kros;
2. Burgerslachtoffers F.A. Luiten, W.
Spies en J. Streefkerk.

‘De Roskam’ rond 1940
Op 9 februari 2010 heeft de Historische
Kring Nieuwegein (Piet Daalhuizen en
Gerda Kuster) gesproken met mevrouw
M. Somer (* 22-02-1927), Wijnesteijnstraat 38 te Nieuwegein. Mevrouw Somer
was door een ambtenaar van de gemeente
Jutphaas (W.J.F. van der Kuijlen) ‘aangewezen’ om als dienstbode werkzaamheden te verrichten in het kantoor van de
Ortskommandantur, dat was gevestigd in
een ruimte van hotel-café-restaurant ‘De
Roskam’ (eigenaar/beheerder destijds was

de heer Scheffers) aan de Dorpsstraat te
Jutphaas, thans bekend Herenstraat 39.
Zij werkte er enkele maanden van 1943
tot de lente van 1945. Achter ‘De Roskam’ met de ingang aan de steeg (zonder
naam) die zuidelijk van het café was en
is, had Piet Hornsveld een garagebedrijf
annex taxionderneming. In zijn ruimten
waren Duitse soldaten ingekwartierd.
Ten tijde van het schietincident bevond
mevrouw Somer zich in de Jutphase Molensteeg, ongeveer 75 meter ten zuiden
van de plaats waar het incident begon
(thans bekend als liggend tussen de panden Herenstraat 29 en 31).

Feiten over het schietincident
De brug over het Merwedekanaal
[De getuigenis van mevrouw Somer:]
‘De soldaat, een grote kerel, had zijn motor neergezet tegen het gietijzeren hek
zuidelijk van de Rijnhuizerbrug. Hij zelf
liep nabij het Sluisje midden op de Herenstraat. Hij had de stap van iemand
die teveel heeft gedronken. Hij had een
geweer, dat hij eerst aan een band op de
rug had gedragen, in de hand genomen
en maakte aanstalten het door te laden.
Er klonk een schot (afgevuurd door Ries
van den Brink).

Nog meer
De Rijnhuizerbrug met aan de ene kant
de Dorpsstraat en als je de brug over
gaat Fort Jutphaas
Er wordt steeds gezegd, dat na het eerste schot Duitse soldaten van over de
Rijnhuizerbrug (van het fort Jutphaas
en kasteel Rijnhuizen) in grote aantallen
kwamen aangerend om de BS-ers te achtervolgen. Dat is absoluut onjuist. De
wraakactie werd geleid door mijn vroegere ‘baas’, de Ortskommandant. Onder
het roepen van ‘Zu den Waffen’ commandeerde hij Duitse soldaten hem vanuit
zijn bureau aan de Dorpsstraat te volgen om wraak te nemen. Zij renden vlak
langs mij heen en die commandant keek
mij met grote, woeste ogen doordringend
aan.’

Noot: De wraakactie is dus niet uitgevoerd door de SS-afdeling die op het fort
Jutphaas verbleef en waarvan enkele officieren waren ingekwartierd in kasteel
Rijnhuizen. Voor verder onderzoek in
Duitse archieven is dit belangrijk.

Conclusies
1. Het punt ‘feiten’ is een bevestiging van
andere lezingen.
2. De functie van de commandant die de
wraakactie leidde, is nieuwe info.
Ook mevrouw Somer spreekt van veel
feestvierende mensen met daartussen
(te) prominent aanwezig de gewapende
leden van de BS. Zij spreekt niet van een
‘geladen sfeer’ waarover anderen spreken:
Zijzelf zegt dat toen niet zó ervaren te
hebben.’
Nadat het Canadese leger Utrecht had
bevrijd kwam op 7 mei ‘s middags een
patrouille naar Jutphaas om de daar
gestationeerde Duitse militairen te
ontwapenen en de rust te herstellen.
Tijdsgetuige Piet Daalhuizen herinnert
duidelijk de aftocht van het Duitse leger
na de capitulatie: ‘een tocht van verslagen,
gedemoraliseerde soldaten, de vanzelfsprekende militaire orde ver te zoeken,
de uniformen en laarzen in slechte staat,
gedeeltelijk op blote voeten’. Nederland
begon de ‘foute’ landgenoten te identificeren en met de instrumenten van
de rechtsstaat te vervolgen – een proces
dat in Duitsland nog lang op zich liet
wachten.

Pragmatische ontwikkelingen
Na de bevrijding van de Duitse bezetter
koos Nederland voor de opbouw van een
democratie die in vele opzichten een tegenbeeld vormde tegen de tijd van de
onderdrukking 1940 - 1945. Nadat vijf
jaar lang de rechten van de mens werden vertrapt moest nu een maatschappij
met een politiek stelsel ontstaan dat het
in de bezetting ervaren onrecht voorgoed
onmogelijk maakte. Daarom verwacht je
in Jutphaas en Vreeswijk hoge golven van
democratisch engagement voor de realisering van deze rechtvaardige maatschappij; en je bent verbaasd dat geen van de

* Noot: Deze lezing onderschrijft in feite het verhaal dat de Duitse militair eerder was gestopt op dat punt en
toen de feestvierende inwoners had opgedragen het wegenknooppunt te verlaten. Vervolgens zou hij zijn
weggereden in zuidelijke richting. Later keerde hij terug, waarna het schietincident zich voordeed.
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tijdsgetuigen van deze met de bevrijding
verbonden ‘morele vernieuwing’ verslag
doet. De getuigenis van Arie van Heiningen laat zien hoeveel pragmatischer het
‘nieuwe begin’ na de bevrijding door hem
en zijn generatiegenoten in Vreeswijk en
Jutphaas werd ingevuld: ‘Na de lagere
school werd ik schippersknecht en dan
boerenknecht; en tijdens de bezetting was
er geen enkel perspectief om aan deze sociale positie iets te veranderen, zeker niet
in de tijd van onderduik. Na de bevrijding stond dus één doel voorop: van je
leven iets maken, hogerop komen; en dat

doel had niet alleen ik, dat hadden ook
mijn generatiegenoten die na de lagere
school hun weg in de maatschappij moesten vinden. Om mijn doel te bereiken
diende ik als vrijwilliger bij de Nederlandse landmacht en heb ook in Nederlands-Indië gevochten, op den duur diep
teleurgesteld door de waarneming dat de
‘politionele actie tegen een aantal terreurgroepen’ in feite een oorlog was tegen een
zelfstandig Indonesië. Maar mijn doel
heb ik kunnen bereiken, ik kreeg een
baan bij een woningbouwstichting, werd
later lid van de gemeenteraad en wethou-

der en uiteindelijk directeur, verantwoordelijk voor de bouw van meer dan 25000
woningen.’
Misschien dat hier in deze aanpak van
het ‘Hoe maak ik het mezelf beter?’ een
deel van het geheim schuilt van het succes van het ‘nieuwe begin’: Na de bevrijding kansen aangrijpen voor de eigen
ontwikkeling lijkt ook het fundament om
de democratische en de morele vernieuwing te laten lukken.

Bronnen:
Bontje, Adriaan (2015): De bevrijding van Jutphaas. Document archief HKN.
Broek, Aloysius van den (2014): Brief Chef regioredactie Wegener Media [Molenkruier]. Document archief HKN.
Daalhuizen, Piet (2014): Nieuwegein herdenkt op 4 mei ... Een overzicht. Dokument archief HKN
Daalhuizen, Piet, Ben Remie (2014): Slachtoffers van oorlogsgeweld in het gebied. Nieuwegein. Document archief HKN.
Herrlitz, Wolfgang (2015a): Interview met Arie van Heiningen in Vreeswijk.
(2015b): Interview met Piet Daalhuizen in Jutphaas.
Kroniek van het klooster St. Franciscus Gesticht in Jutphaas 1895-1954; jaar 1944. Kopie archief HKN.
Viejou, Wim (2003): Gevangene van het verleden. Nieuwsbrief Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 15, 1, pp. 17-24.
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Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp
deel 2
Cary Venselaar
In de vorige ‘Cronyck’ zijn we gestart met het levensverhaal van de bouwer van De Zwerver, het schip dat gedurende
drie jaar te gast was op de Museumwerf Vreeswijk. In dit nummer gaan we verder met het leven van Nieuwenkamp.

‘Het jaar voor mijn trouwen woonde
ik in Santpoort in een houten atelier
dat ik in 1898 had gebouwd: één groote
ruimte van zes bij negen meter. Mijn
ouders en schoonouders waren het er
over eens dat we in een behoorlijk huis
moesten gaan wonen, ingericht zooals
gebruikelijk. Daar had ik niets op tegen… maar waar moest dat wezen?’
‘We maakten plannen, doch konden
niet tot een besluit komen. Voorloopig
namen we toch maar onzen intrek in
het houten huisje. In de winter was
het moeilijk warm te stoken. Daar we
weinig lust gevoelden om kou te lijden trokken we al heel spoedig naar
Zuid-Frankrijk en Spanje. Op die reis
(onze huwelijksreis) rijpte langzaam
het plan, dat mij als jongen al zoo had
toegelachen, om op een schip te gaan
wonen. Dan hier, dan daar, telkens in
een andere stad.’

zitten en hem de benodigde ruimte gunde. Zijn kleinzoon schreef later in een gedenkboek dat ‘als dat niet het geval was
geweest Nieuwenkamp nooit de ontdekker van artistiek Bali was geworden’.
Onderweg besprak het echtpaar de manier waarop ze zouden gaan wonen.
Wijnand wilde zich niet permanent op
een vaste plek vastpinnen. Hij zag meer
in een zwervend bestaan. Een woonwagen met een paard ervoor bleek veel te
krap, zijn plan om op het water te gaan
wonen, won het van een boerderij of
landhuis op de Veluwe.

(Uit: Mijn Huis op het Water, mijn
Huis op het Land, 1930)

Zijn vrouw Anna
Nieuwenkamp ging soms naar Lunteren,
waar Anna Wilbrink woonde. Ze was
zijn nicht en vanaf zijn zestiende jaar
kon Nieuwenkamp het al goed met haar
vinden. Anna was een dochter van notaris Gerrit Jan Wilbrink en Marianne van
den Ham, en deze beide families behoorden in Lunteren tot de lokale elite. Nieuwenkamp mocht daar echter niet te vaak
komen, de wederzijdse ouders zagen een
relatie van neef en nicht niet zitten en het
contact werd daarom, tegen de verdrukking in, per brief onderhouden. Uiteindelijk trouwden ze toch, in 1900.
De huwelijksreis ging per trein naar
Spanje, waarbij Anna de concurrentie van
het tekengereedschap geheel accepteerde,
omdat ze Wijnands talent helemaal zag
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Anna als jonge vrouw

De Zwerver
In september 1900 ging hij in de kost bij
de familie Sjollema, werfbaas in Oude
Wetering, en daar werd een woonschip
naar eigen ontwerp gebouwd. Het bedenksel werd De Zwerver gedoopt. Die
naam was bedacht door Ed Pijzel, hoofdredacteur van het tijdschrift Eigen Haard,
waarvoor Nieuwenkamp in die jaren veel
tekeningen maakte.

Een jaar later zwierven ze als bohemiens
over kanalen en plassen door Nederland.
Al snel werd er ook aan boord geëxposeerd met prenten, etsen en houtsneden.
Het idee daarvoor was afkomstig van
Theophile de Bock, een collega-artiest uit
Haarlem. Het werkte goed, omdat de presentatie iets geheel nieuws was.

Op de ﬁets door Bali
Nieuwenkamp had al voor 1900 leren etsen van Graadt van Roggen. Hij ontwikkelde zich in de jaren erna snel tot een
kundig en allround grafisch kunstenaar.
Zijn Indische tekeningen hadden inmiddels ook contacten opgeleverd met etnografen die bezig waren collecties bijeen
te brengen uit het Nederlandse koloniale
imperium. Het was vooral etnograaf G.P.
Rouffaer die Nieuwenkamp bewoog om
opnieuw naar Indië te reizen. Deze keer
in het bijzonder naar Bali om er voor zijn
instituut in Haarlem inheemse voorwerpen en interessante materialen aan te kopen. Nieuwenkamp kreeg hiervoor geld
mee.
In 1904 scheepte hij in naar Bali en raakte
al snel in de ban van dat prachtige eiland.
Hij doorkruiste Bali vanuit Singaradja,
aanvankelijk per fiets en hij kwam een
half jaar later in Holland terug.
Op de eerste reis naar Java had hij zijn
fiets ook meegenomen, uiteengenomen
en verpakt in een houten kist. In Batavia
was een fiets niets bijzonders. Maar op de
tweede reis, naar Bali, werd die fiets ineens een opvallend ding. Fietsen waren
daar onbekend en een blanke man in een
wit pak en tropenhelm, gezeten op een
fiets was zo vreemd dat de inheemsen
hem waarschijnlijk zagen als een boodschapper uit hun godenwereld.
Geen wonder dat een beeldhouwer deze
voorstelling als tempelreliëf uithakte.
Later, na een grote aardbeving in 1917,
waarbij de tempel zwaar beschadigd
werd, werd het reliëf hersteld door een
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beeldhouwer, die de oorsprong ervan niet
kende. Het reliëf werd daardoor ineens
een curieuze voorstelling. Zo is het nog
steeds zichtbaar in Kubutambahan aan de
noordkust van Bali.
De Balireis van 1904 moest ingekort worden omdat Nieuwenkamp op Lombok
malaria had opgelopen. Desondanks
kwam hij beladen met schetsen en aantekeningen terug in Holland. Niet veel later
arriveerden kisten vol prachtige voorwerpen die hij had weten aan te kopen. De
aankopen van deze, en van de later gemaakte reizen, vormen nu nog steeds het
hart van de grote Indië-verzamelingen
van de Nederlandse etnografische musea.

ming om mee te gaan en zo was hij op
Bali tijdens de verovering.
Zo kon hij verslag doen van de dramatische gebeurtenissen die zich daar hadden
afgespeeld. Nieuwenkamp was als enige
niet-militair daarbij aanwezig.
Hij slaagde er in om het eiland - dat in
wezen nog vijandelijk gebied was - zelfstandig te bereizen, zonder militair
escorte en zonder last te hebben van vijandelijkheid van de bevolking. Ook van
deze reis bracht hij veel materiaal mee
en daarmee wist hij zijn boek te voltooien. Dit boek, Bali en Lombok, verscheen
in 1910. Het is gedurende vele jaren het
standaardwerk over kunst en cultuur van
Bali gebleven. Maar het was te duur en de
oplage was beperkt. Uitgeverij Elsevier
durfde het aan een goedkopere versie te
publiceren: dat boek heet Zwerftochten
op Bali en het verscheen ook in 1910.
Tijdens de volgende zwerftochten over
de kanalen en vaarten van Nederland
met De Zwerver als woon- en expositieschip maakte Nieuwenkamp opnieuw
veel etsen en houtsneden, waarbij hij nu
ook vaak terugdacht aan Bali. Zijn reis-

chen hem opdracht voor een groot schilderij van Benares. Dat doek werd maar
liefst 4 meter breed, maar is in de Tweede
Wereldoorlog verbrand. Er bestaat echter
een kleinere versie van, die hij voor zichzelf maakte. Dat doek hangt op een bovenzaal in zijn villa, Villa Riposo.
In 1918 volgde een echte reis om de wereld op weg naar Indië, die liep via Noorwegen, het Panamakanaal, San Francisco,
Japan en Kanton naar Batavia. Deze omweg was noodzakelijk door de mijnenvelden in de Noordzee die in de Eerste
Wereldoorlog waren gelegd. De bedoeling was om het eiland Ceram te bezoeken, maar verder dan in de buurt van
Timor kwam hij niet. Doodziek en bleek
als perkament kwam hij terug voordat het
laatste reisdoel bereikt was. Een deel van
deze reis werd gepubliceerd in zijn boek,
Zwerftocht door Timor en Onderhoorigheden, 1925.
Nieuwenkamp was inmiddels een expert
in inheemse kunst en cultuur van Indië
geworden. Hij had er verschillende ontdekkingen gedaan en publiceerde ze met
veel tekeningen in vooroorlogse toon-

Nieuwenkamp de zwerver als
auteur
Terug in Nederland, bij het uitwerken van
de schetsen, merkte hij al snel dat veel
voorwerpen bij het publiek onbekend waren, zodat er uitleg nodig was. Hierdoor
ontstond het idee om een boek te maken
over de cultuur en kunst van Bali, want
daarover bleek tot zijn verbazing vrijwel
nooit iets positiefs geschreven te zijn. Inlanders die kunst maakten? Dat kon toch
niet! Kunst was immers een Westerse
uitvinding! Zo dacht men daar destijds
over. Er was geen uitgever die zo´n boek
uit durfde te geven, en daarom maakte
Nieuwenkamp het boek zelf, aan boord
van De Zwerver.
Hij ging aan het werk, maar al snel werd
duidelijk dat hij meer materiaal nodig
had om het boek te voltooien. Hij moest
terug naar Bali. In 1906 ging hij weer op
reis. Op dat moment was het eiland nog
grotendeels onafhankelijk, maar een
groot Nederlands expeditieleger stond al
uitgerust gereed om daar een einde aan te
maken. Bali was verboden gebied, maar
Nieuwenkamp kreeg van gouverneur-generaal Van Heutsz persoonlijk toestem-
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lust werd flink aangewakkerd als hij al die
herinneringen weer voor zich zag.
In 1914 maakte hij wederom een wereldreis, nu naar Ceylon en Engels-Indië.
Ook daar maakte hij vele schetsen, tekeningen en etsen. Later schreef hij ook
hier een boek over, Heilige Steden. In
1924 gaf het Deutsches Museum te Mün-

aangevende tijdschriften. Er verschenen
ook publicaties over zijn reizen in wetenschappelijke tijdschriften. Iets heel bijzonders voor een artiest!
Hier eindigt het tweede deel over Nieuwenkamp. In de volgende ‘Cronyck’ publiceren we het derde en laatste deel.
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De geschiedenis van het Huis de Geer en zijn
bewoners - deel III
Ben Remie

Hendrick van Nellesteyn
Was De Geer een impulsaankoop van
Aletta of rook zij winst? Drie maanden later, op 7 november 1725 verkoopt zij huize
De Geer voor ƒ 7.650,- aan Hendrick van
Nellesteyn, geëligeerde (gekozen) raad
der provincie. Het lijkt er op, dat zij de
hofstede verfraaid heeft. Het goed is nog
steeds 16 morgen groot en bestaat naast
de hofstede uit een tuinmanswoning, een
speelhuis, stallingen, plantage en weiland.
De koopakte is onderhands en transport
voor het gerecht van het Nedereind vindt
al op 9 november plaats.
Hendrick van Nellesteyn wordt op 1 januari 1671 in Utrecht (Catharinakerk)
gedoopt als zoon van Gualtherus van
Nellesteyn, predikant te Utrecht en daarvoor van 1654-1661 in Jutphaas, en Agnes (Rudolfsdr.) van Zijll. Hij o/trouwt
Utrecht (Anthonius Gasthuis) 1/17 mei
1698 zijn, van vaderskant achternicht en
van moederskant nicht, Stephanie van
Nellesteyn, gedoopt Utrecht (Buurkerk)
4 januari 1678, overleden Utrecht 25
juni 1735, dochter van Gualtherus van
Nellesteyn, raad in de vroedschap van
Utrecht en schepen, en Antonia (Rudolfsdr.) van Zijll. Voor de bruidegom treedt
als getuige op zijn broer Rudolph van
Nellesteyn, predikant te De Bilt en voor
de bruid haar moeder Antonia van Zijl.
Uit het begraafboek: overleden 25 juni,
aangebracht 4 juli Domkerk: Mevrouwe
Stephania van Nellesteijn vrouwe van de
Hr. Hendrik Nellesteijn op de Nieuwegracht over de Catharijnekerck, laet na
haer man en een mondige Zoon. Gesonken
ƒ 500-0-0 en ƒ 250-0-0. ’t wapen gehangen
ƒ 24-0-0 en 16 ellen laken gescheurt.
Uit het begraafboek: Overleden 29 augustus 1747 aangebracht 11 september.
Begraven in de Domkerk: Den Wel Ed.
Gestrengen Heer Hendrik van Nellesteyn,
Proost en Archidiacon ten Capittule van
Oud Munster, Dom, Decan, Geëlig. Raad
en Precident den Ed. Mog. Heeren Staten
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’s Lands van Utrecht, mitsgaders Hoog
Heemraad van den Leckendijk Booven
Dams, etc. etc. etc. Op de Nieuwe Gragt bij
de Schalkesteeg. Laat na een meerderjarig
soon. Gesonken ƒ 500-0-0 en ƒ 250-0-0.
Het waapen gehangen ƒ 24-0-0. Drie uren
overluijt ƒ 27-0-0 en sestien ellen laken
gescheurt.
In de zuidbeuk van het koor van de Domkerk staat tegen een muur tussen de twee
pijlers van de meest oostelijke koortravee
een grafmonument in late Lodewijk XIV
stijl voor Hendrik van Nellesteyn en zijn
echtgenote Stephanie.
Hendrick van Nellesteyn groeide op in
het milieu van regenten en predikanten
en woonde aan de Nieuwegracht tegenover de Catharijnekerk. Al op 18-jarige
leeftijd werd hij kanunnik van het Domkapittel. Komt voor als proost van Oudmunster (per 1 mei 1715 benoemd) en
nadat hij de proosdij had gekocht was hij
levenslang heer over de dorpen en heerlijkheden die tot deze proosdij behoorden. Domdeken (1724), heemraad van
Eemland (1724), geëligeerd lid van de Staten van Utrecht sedert 1708 en president
(voorzitter) van de Staten van Utrecht
(vanaf 1733 omdat hij de oudste in rang
was). Vanaf die tijd veranderde zijn tot
dan intensief sociaal leven. Zag men hem
voorheen zelden zonder een glas wijn in
de hand, later schreef een tijdgenoot over
hem ‘dien heer is gekeerd als een blad,
snijd alle conservatie af en komt nog op
proeven nog op schouwen, nog in particuliere geselschappen, vervallende soo van
de eene extremiteit in de andere’. Hendrick trok zich met vrouw en zoon terug
in huis De Geer en liet zich zelden zien.
Ook niet toen er een langdurig conflict
uitbrak tussen de Ridderschap en de stad
Utrecht, de financiën van de provincie in
wanorde geraakten en plaatsen van de
raadsheren in het Hof van Utrecht van
Utrecht vacant bleven en zich een dispuut
tussen het Hof en het gerecht van de stad
Utrecht voordeed.

Op 14 oktober 1738 leent hij ƒ 25.000,- uit
aan Johan Ernst Novisadi, muntmeester
van de provinciale munt te Utrecht.
Op 19 februari 1744 koopt Hendrick van
Maria Sybilla van Lanckeren en haar
kinderen die zij heeft gewonnen bij haar
overleden echtgenoot Jacob van Halm de
buitenplaats Zijl en Steijn (Zijlenstein).

Wouter Hendrik van Nellesteyn
Na het overlijden van zijn vader in 1747
vererft Huis de Geer op zijn enig kind en
zoon Wouter Hendrik. Deze is gedoopt
Utrecht (Domkerk) 13 januari 1702. Hij
is per 20 maart 1719 tot zijn overlijden
maarschalk van Eemland en later ook
hoogheemraad (in 1744 gelijktijdig met
zijn vader) en dijkgraaf van Eemland,
mogelijk identiek aan het Hoogheemraadschap van de Bunschoter Veen- en
Veldendijk waar hij ook genoemd wordt
als dijkgraaf. In 1757 is hij dit nog en deze
functie maakt deel uit van het Hof Provinciaal van Utrecht.
Verder is hij ontvanger van het kleinzegel
in de provincie Utrecht, kanunnik in het
kapittel van Oudmunster en huismeester
van het Leeuwenberg Gasthuis.
Wouter Hendrik overlijdt ongehuwd op
Huis de Geer op 1 augustus en vindt zijn
laatste rustplaats op 6 augustus 1759 in de
Domkerk.
Uit een begraafboek: Hr. Wouter Hendrik van Nellesteyn Dom ƒ 4-0-0. en in
een ander begraafboek: De Heer Wouter
Hendrik van Nellesteyn, maarschalk van
Eemland etc. Overleden onder Jutphaas.
Laat na mondige erfgenamen, ingevoert en
gezonken ƒ 500-0-0. Een wapen gehangen
ƒ 24-0-0 en 16 ellen laken gescheurt.
De weledelgestrenge heer en meester
Wouter Hendrik van Nellesteyn, maarschalk van Eemland en ontvanger van het
zegel en wonende op de buitenplaats genaamd De Geer, maakt op 27 juli 1759, in
de laatste paar dagen van zijn leven, ten
overstaan van D. van Lobbrecht, notaris
te Utrecht, zijn testament. Hij ligt ziek te
bed. Hij legateert aan zijn knechten en
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twee dienstmeiden ieder ƒ 300,- Tot zijn
enige en universele erfgenaam benoemt
hij Gerrit van Beeck, kameraar van de
zandpaden tussen Utrecht, Beusichem en
de Culemborgse veren en diens echtgenote Jacomina van Eck. Gerrit benoemt
hij als executeur-testamentair, voogd en
administrateur en directeur van zijn nalatenschap. Bij overlijden van de een zal de
helft op de langstlevende overgaan en de
andere helft naar hun, dan nog onmondige, dochter Hendrica Jacoba van Beeck.
Deze Hendrica Jacoba van Beeck, jongedochter, trouwt, nadat op 2 februari huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt, op
Huize de Geer op 25 februari 1765 Willem Campagne, jongeman, wonend te
Tiel. Hij heeft een octrooi tot testeren van
20 november 1775 en is dan koopman in
hout te Utrecht, aangevraagd door notaris
Willem Voorsteegh.

Gerrit van Beeck
Op 28 mei 1760 verklaren de erfgenamen
van Wouter van Nellesteyn bij de notaris
dat zij onderling de nalatenschap hebben
verdeeld. Hierin wordt de erfenis niet beschreven en evenmin is vermeld wie wat
heeft toebedeeld gekregen.
Op 13 september 1767 koopt Campagne
houtzaagmolen De Eenhoorn c.a. molenwerf, loodsen, stalling, knechtswoningen,
tuin en tuinhuis aan de oostzijde van de
Vaartse Rijn in Hoograven. De knechten
zullen tot 1 april tegen hetzelfde loon hun
dienst kunnen behouden. De jaren daarna koopt en verkoopt Campgane regelmatig vastgoed en gaat daarbij schulden
aan. Die schulden spelen later kennelijk
een rol als de nalatenschap langzamerhand te gelde wordt gemaakt.
Op 20 november 1767 verschijnen voor
J. Boomhoff Jansz, notaris te Utrecht,
Gerrit van Beeck, cameraar van het Houtense Zandpad, oud 70 jaar en Johannis
Wilhelmus van Kooten. mr. chirurgijn,
oud 42 jaar, beiden wonende te Utrecht,
die verklaren ter requisitie en op verzoek
van Willem Bartholomeus wel gekend te
hebben zijn ouders Frans Bartholomeus
en Neeltje Voet. Zij kennen hem zo goed
omdat hij nog als tuinman woont op de
buitenplaats het huis de Geer, dat van
Van Beeck is. Willem Bartholomeus is de
oudste zoon. Hij wil baptiseren.
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Mogelijk dat Van Beeck het huis enige jaren heeft bewoond, het kan ook Sijlesteijn
zijn geweest dat ook deel uitmaakte van
de boedel van Wouter van Nellesteyn. De
schulden zullen een belangrijke rol hebben gespeeld. In februari 1769 verlenen
ze voor ƒ 4.000,- het recht van hypotheek
op Sijlesteijn aan David Hoffert. Op 23
maart 1770 verhuren de erven het herenhuis met stalling, koetshuis, duifhuis
en drie tuinen genaamd Zijl en Stijn aan
Gijsbertus Bonnet.
Hoe dan ook; men wil verkopen en als
dat niet lukt verhuren. De advertentie
geeft ons een mooi beeld wat er zoal op
Huis de Geer voor handen was.
Amsterdamsche Courant
2 februari 1768
Uit de hand te koop of te huur, om met
primo May 1768 te konnen worden aanvaard , een zeer plaisante en welgelegen
buitenplaats, genaamt ‘T HUIS DE GEER.
bestaande in deszelfs logeable Heeren Huizinge, Stallinge en Koetshuis zynde de
Huizinge voorzien van 10 zo Boven- als
Beneden Kamers , waar van 5 Behangen
met Goud Leer als anders, voorts ruime
Keuken voorzien van alle vereischte Commoditeiten; annex een Vatenhok , voorzien van Regen en Pompwaters Pomp;
ruime Kelders, Stallinge voor 8 Paarden
en spaticieus Koetshuis, alles annex den
anderen; voorts Tuinmans Huizinge en
Bakhuis Schuuren, waarby een capitaale
Berg-Schuur, en in een van de Schuuren
nog een Stallinge voor 6 paarden; voorts
weergaloose Moes- en andere Tuinen ,
en Boomgaarden , voorzien van de beste
Vrugtdraagende Boomen , item Broei-Bakken , zo Annanas als andere Broei Kasten ,
Laanen en extra fraai Starre Bosch, weergaloose Vischryke Vyvers, te zamen groot
6 Morgen , gelegen onder den Gerechte
van het Nedereind van Jutphaas aan den
Vaartschen Rhyn. Te bevragen by den
Notaris en Procureur Luit van der Pauw,
woonende binnen Utrecht op ‘t Oude
Kerkhof.
Op 28 maart 1768 verhuren Gerrit van
Beeck en zijn vrouw Jacomina van Eck en
Hendrica Jacoba van Beeck getrouwd met
Willem Campagne ten overstaan van L.
van der Pauw, notaris te Utrecht de buitenplaats Huis de Geer met bijbehorende
huizinge, stallinge en verder getimmerte
alsmede tuinen, boomgaarden voor twee

jaren aan Mr. Jan Bouman Boddens, advocaat in het hof van Utrecht. Ingaande
voor de tuinen en boomgaard Petri ad
Cathedram 1768 en het huis per 1 mei
1768.Huursom ƒ 450,- per jaar. De huurder heeft het genot van de vruchten uit
tuin en boomgaard en visvijvers met uitzondering van de karpers in de karpervijver en in het Comint bos, de ananassen
met de ananasbakken, broeikassen en het
houtgewas inclusief snoei- en hakhout.
De huurder mag wel genieten de jonge
duiven en de duivenmest, maar moet ze
wel op eigen kosten voeren.
Blijkens een aantekening in het archief
van Rijnhuizen is het in januari 1769 voor
ƒ 450,- verhuurd aan H.C. van Utenhove
van Bottesteyn??
Op 8 februari 1770 verlenen de erven
van W.H. van Nellesteyn t.w. Gerrit van
Beeck, weduwnaar van Jacomina van
Eck, Willem Campagne getrouwd met
Hendrica Jacoba van Beeck voor de ene
helft en Gerrit Jacob van Beeck getrouwd
met Maria van Zuchtelen, Jan Willem
van Kooten getrouwd met Henriëtta van
Beeck, Anna Stefria van Beeck ongehuwd
en Abraham Haak getrouwd met Jacobina van Beeck en tezamen kinderen erfgenamen van wijlen Jacomina van Eck, ten
overstaan van B. Sluijterman, notaris te
Utrecht procuratie aan Gerrit van Beeck
om voor het gerecht van het Nedereind
van Jutphaas een plecht (hypotheek) van
ƒ 5.000,- te vestigen op de buitenplaats
Huis De Geer bestaande uit een herenhuis, koetshuis en stallingen, tuinmanswoning, bakhuis, schuurberg en schuren,
verder considerabele grote parterres, plaisier, moes- en broeituinen waarop een
fraaie achtkante koepel, boomgaarden,
lanen, sterrenbos. Tezamen groot ongeveer zes morgen en dan nog tien morgen allerbeste weiland achter en naast de
buitenplaats. Ten behoeve van Jacobus
van der Kloes, meester timmerman te
Utrecht.
Op 29 juni 1770 verhuren Gerrit van
Beeck en Willem Campagne, beiden uit
Utrecht ten overstaan van W. Geerling
notaris te Utrecht tien morgen weiland
gelegen om het Huis de Geer aan Wernard van Wierst en Jacobus van Rossum,
beiden uit Utrecht. Zij hebben al een gedeelte in huur en het overige is verhuurd
aan Boudewijn van Catz en Gijsbert van
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Es. Looptijd elf jaar ingaande 1 januari
1771. Huur ƒ 20,- per jaar per morgen,
dus zijnde ƒ 200,-.
Op 18 september 1770 verkopen de erven
van Mr. Wouter Hendrik van Nellesteyn
in leven maarschalk van het kwartier van
Eemland, ( en in 1748 gecommitteerd
wegens de provincie Utrecht ter admiraliteit van Zeeland, in 1754 domheer in
het kapittel ten Dom te Utrecht, in 1757
ontvanger van het zegel van het land van
Utrecht) zijnde Gerrit van Beeck cameraer van ’t Houtense Zandpad en weduwnaar en boedelhouder van Jacomina van
Eck, Gerrit Jacob van Beeck getrouwd
met Maria van Zuchtelen, Jan Willem
van Kooten getrouwd met Henriëtta van
Beeck, Anna Stefria van Beeck, Abraham
Haak getrouwd met Jacobina van Beeck,
Willem Campagne getrouwd met Jacoba
Hendrica van Beeck ten overstaan van
B. Sluijterman, notaris te Utrecht aan
Mr. Nicolaas Johannes van Hanswijk
uit ’s-Gravenhage een zeker herenhuis
genaamd De Geer met een achtkante
koepel daarvoor bovendien een stalling
voor acht paarden, koetshuis, tuinmanswoning en bakhuis, schuurberg en nog
twee schuren, in een waarvan een stalling
is voor zes paarden, verder tuinen, lanen
en sterrenbossen met de daar in zijnde
vijvers, vruchtbomen. Tezamen groot zes
morgen met nog eens tien morgen weiland bij het huis gelegen. Verder is onder
de koop begrepen de bank op de laan met
palen vaststaand, het stenen beeld genaamd Cares met pedestal, de haverkist
en tuigenkast in het koetshuis, de Latierbomen in de stal, alle staande en liggende
platen in het huis en de tuinmanswoning,
alle planken in de kasten en goten, de
onderlagen in de bedsteden, de planken
hokken, kasten en stellingen in de kelders
en alles wat in het huis gevonden wordt
uitgezonderd enige rommelarij in de
schuur en bergschuur, verder de ananasplanten, de broeikassen, glasramen zowel
in de tuin, stal als moestuinen en tien
morgen weiland. Koopsom ƒ 14.600,- als
volgt te betalen: ƒ 7.600,- op 1 november
en ƒ 7.000,- op 1 januari 1771. Het herenhuis en de plaats te aanvaarden op 1 november met dien verstande, dat de Heer
van Bottesteijn huurt het huis huurt tot
1 mei 1771 en Wernard van Wierst en Jacobus van Rossum huren de tien morgen
land volgens huurcontract van 29 juni
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1770. Willem Campagne zal het transport voor het gerecht van het Nedereind
verzorgen.
Een sterrenbos is een bos met paden die
vanuit een centraal punt in verschillende
richtingen lopen.
Tenslotte: op 28 maart 1772 verkopen de
erven van Nellesteyn in het openbaar
Zylensteyn aan Abraham Roghé.

Nicolaas Johannes
van Hanswijk
N.J.van Hanswijk is R.K. gedoopt in Den
Bosch op 25 augustus 1743. Op 23 maart
1773 wordt hij poorter van Amsterdam.
Hij is blijkens zijn ondertrouw in Leiden
(Ned.Ger.) op 6 december 1770 met Maria Schlegel (gedoopt R.K. ’s- Gravenhage
19 november 1750) advocaat voor de respectieve hove van justitie in Holland.
Op 29 november 1770 maakt hij ten overstaan van H. van Dam, notaris te Utrecht,
huwelijkse voorwaarden met Maria Theresia Schlegel. Een van de bepalingen
daarin is, dat de bruid jaarlijks ƒ 600,ontvangt als de bruidegom voor haar
kinderloos komt te overlijden en mocht
het andersom het geval zijn dan krijgt de
bruidegom lijftocht.
Nu doet zich het volgende voor: in de
R.K. kerk aan het Utrechtse Veer te Leiden wordt op 7 juni 1768 de doop ingeschreven van Jacoba Johanna met als
ouders Wilhelmus van Strijden en Maria
Theresia van Strijden. Op 5 maart 1770
maken Van Hanswijk en Schlegel een verklaring op dat dit hun kind is en dat zij,
gezien de tijdsomstandigheden, dit kind
onder gefingeerde namen hebben laten
dopen. Ze willen de doopakte doorhalen
en zullen t.z.t. bewijzen dat dit kind hun
eigen kind is. Andere kinderen worden
later protestants gedoopt.

Daniël Jan
Strick van Linschoten
Van Hanswijk houdt Huis de Geer nog
gen twee jaar, mogelijk door zijn vertrek
naar Amsterdam.
Op 4 augustus 1772 verkoopt Mr. Nicolaas Johannes van Hanswijk wonende
op Het Huis de Geer in het Nedereind
van Jutphaas ten overstaan van D.W. van
Vloten, notaris te Utrecht aan Daniël Jan
Strick van Linschoten, kanunnik in het
kapittel van St. Pieter te Utrecht een he-

renhuis genaamd De Geer met een achtkante koepel daar voor, stalling voor acht
paarden, koetshuis, tuinmanswoning en
bakhuis, schuurberg en nog twee schuren
met in een er van een stalling voor zes
paarden voorts met de bijbehorende tuinen, lanen en sterrenbossen met de daarin zijnde vijvers, vruchtbomen, tezamen
groot zes morgen aan de dijk of weg langs
de Rijn. Voorts de bank op de laan met
palen vast staande, de ananas bakken en
planten met de potten daartoe behorende
en dan nog tien morgen weiland achter
en om de herenplaats gelegen belend aan
de ene zijde het Duitse Huis en aan de
andere zijde Abraham Roghé. Koopsom
ƒ 16.500,-. De koper kan het herenhuis en
plaats aanvaarden per 1 november 1772 en
de huurpenningen van het weiland zijn
voor hem vanaf met Petri of 22 februari
1773. Het transport voor het gerecht van
het Nedereind van Jutphaas vindt plaats
op 12 november 1772.
Daniel Jan Strick van Linschoten, geboren Utrecht 1 oktober 1729, overleden
Utrecht 18 augustus 1776, Heer van Bunnik en Vechten, hoogheemraad van de
Lekdijk Benedendams, kanunnik in het
kapittel van St. Pieter trouwt Utrecht 5 februari 1764 Christina Gesina van Hoorn,
geboren Amsterdam 5 november 1739,
overleden Utrecht 22 mei 1805.
Bij de boedelverdeling met haar vijf
kinderen kreeg Christina Huis de Geer
toebedeeld.
Haar vader N.H. van Ho orn was
o.m. Heer van Noordwijk en liet
zijn drie erfgenamen een fortuin na.
Bij het huwelijk van haar zoon Nicolaas Hendrik Strick van Linschoten schonk zij haar zoon ƒ 30.000,-.
Tegenwoordig ongeveer € 200.000,-.
Zij hertrouwt Utrecht 27 oktober 1782
Mr. Ludolph de With Hoevenaar, schout
en gadermeester van Achttienhoven, advocaat in het Hof van Utrecht, gedoopt
Utrecht 24 oktober 1736, overleden
Utrecht 20 december 1808. Op 28 april
1785 koopt hij voor ƒ 27.000,- de buitenplaats Vechtstroom te Breukelen, waar
het echtpaar ook gaat wonen. Het transport vindt plaats op 23 november.

Barthold baron de Geer
De verkoop van Huis De Geer in 1785
houdt direct verband met de aankoop van
buitenplaats de Vechtstroom op 28 april.
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Het Huis de Geer met de broeikassen vanuit het zuiden gezien. (Collectie HKN DJ2191G)

Twee dagen nadat hij de buitenplaats
Vechtstroom heeft gekocht verkoopt
Mr. Ludolph de With Hoevenaar advocaat in het Hof van Utrecht en getrouwd
met Christina Gesina van Hoorn beiden
wonende te Utrecht op 30 april 1785 ten
overstaan van Cornelis de Wijs, notaris
te Utrecht, aan Barthold baron de Geer,
kanunnik in het kapittel van St. Marie
te Utrecht een herenhuis genaamd De
Geer met achtkante koepel daarvoor, met
stalling voor acht paarden, koetshuis,
tuinmanswoning en bakhuis, schuurberg en nog twee schuren, tuinen, lanen
en sterrenbossen met daarin vijvers en
vruchtbomen, tezamen groot ongeveer
zes morgen gelegen aan de weg langs de
rivier de Rijn met nog eens tien morgen
weiland achter en naast het huis gelegen,
belend achter het Duitse Huis en aan de
andere zijde Abraham Roghé. Koopsom
ƒ 23.000,-. Het huis is met Pasen te aanvaarden, de landerijen per 1 januari. Te
betalen uiterlijk 1 juli. Bij de koop inbegrepen zijn ook broeiramen, lessenaars
en glazen met toebehoren.
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Drie kampjes weiland, groot vier morgen,
zijn op 8 maart 1777 verhuurd aan Wernard van Wierst wonende te Utrecht en
Jan van Wijk wonende aan de Schamber
en die verhuur moet de koper gestand
doen. Bij die verhuur had Christina bedongen dat ze op het verhuurde een pluys
(mestvaalt) mocht leggen en de mest ook
weer afvoeren. Ze verhuurt daarbij tevens het etgroen of de naweide van een
ander kamp hooiland onder Jutphaas.
Bovendien heeft ze op 2 juni 1777 aan
Jacobus van Veen ook nog een kampje
weiland verhuurd van vier morgen met
het etgroen of de naweide van een snepje
weiland. Bij de koop van het huis neemt
Barthold de Geer inventaris en gereedschappen over alsmede twee koeien, drie
vaarsen, twee pinken en twee kalveren en
een kaart van de buitenplaats. Hij betaalt
er tenslotte ƒ 601-5-0 voor.
Ruim twintig jaar na de aankoop van
Huis de Geer koopt Barthold de Geer samen met Isaac Schalij op een openbare
verkoping de heerlijkheden het Over- en

het Nedereind van Jutphaas en de ridderhofstad Plettenburg met bijbehorende
landerijen, visserijen en rechten, alles komend uit de nalatenschap van Pieter de
Malapert (1740-1806). In hetzelfde jaar
doet Isaac Schalij ten behoeve van Barthold de Geer afstand van zijn aandeel.
De Geer laat omstreeks 1790 timmerman
Jan van der Kloes werk op de Geer uitvoeren, waarschijnlijk een omvangrijke
verbouwing en verfraaiing.
In de notulen van de kerkenraad van de
NH Gemeente Jutphaas komt op 19 augustus 1798 Johannes van den Berg voor
als zijnde tuinman op Huis de Geer. Eerder, op 28 mei 1791 worden hij en zijn
vrouw Neeltje Brosis, wonende op ’t Huis
de Geer door Hanna Halboers als haar
erfgenamen benoemd. Op zondag 21 september 1788 laat het echtpaar hun zoon
Barthold Jakob in de kerk te Jutphaas dopen. Getuige is Barthold de Geer.
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Op 25 mei 1801 komt in dezelfde notulen
A. van den Berg voor als tuinman op ’t
Huis de Geer.
Uit correspondentie van 25 februari over
een belastingaanslag blijkt dat de stalling
en het koetshuis onder een dak zijn gelegen en beneden bevinden zich dan zes
kamers en een keuken. Ook boven waren
er zes. Verder drie zolderkamertjes voor
het personeel. In 1817 waren er vijf personeelsleden in dienst: een knecht, een keukenmeid, een melkmeid, een kamenier
en een werkmeid. Bovendien was er een
tuinman in de tuinmanswoning. Deze
bestond uit twee benedenvertrekken en
een zolder.
In oktober 1811 bezoekt de Franse Keizer
Napoleon de noordelijke Nederlanden.
Op 6 oktober trekt hij met een gevolg
van 18.000 man vanuit Gorinchem door
Vreeswijk en Jutphaas naar Utrecht.
Met een boeier wordt de keizer bij Vianen over de Lek gezet, de bagage gaat in
vier overzetveren, waarschijnlijk waren
dit de pinnenmakers. Binnen een uur is
de klus geklaard. Met toestemming (hij
zal niet hebben kunnen weigeren) van
Barthold de Geer betrekken Franse officieren onder leiding van maarschalk Nicolas Charles Oudinot het Huis De Geer.
Feitelijk werd hij voor enige tijd gewoon
uit zijn huis gezet, dit werd door hen als
bijzonder genant ervaren. De officieren
hadden met vele honderden soldaten
de route afgezet en wachtten in Huis De
Geer op de komst van de keizer en zijn
gemalin Marie Louise, die zich willen
verfrissen en wat willen rusten. Een getuige schrijft: het huis was vol met officieren en omringd door ordonnances. Het
was genant, maar alles was zeer ordentelijk en gereed. Een huzaar, die zonder
toestemming enige druiven had geplukt
werd onmiddellijk bestraft. Nadat de keizer en de keizerin zich hadden verfrist,
trok het gezelschap naar Utrecht waar ze
om 15.30 u aankwamen.
Jhr. Barthold baron de Geer van Jutphaas, zoon van Jan Jacob de Geer, geboren Jutphaas op Rijnhuizen) 5 augustus
1761 – overleden Utrecht 28 april 1838.
Kanunnik in het kapittel van St. Marie.
Huismeester van het St. Sebastiaansgasthuis of Cruysgasthuys.Trouwt Utrecht 18
augustus 1782 Jacoba Gijsbertha Beatrix
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van Vianen, geboren Utrecht 19 december 1754 - overleden Jutphaas op Huize de
Geer blijkens rouwadvertentie 18 juli 1835
(80 jr.) Ter gelegenheid van hun 50-jarig
huwelijksfeest werd hen door de kinderen
en kleinkinderen een bronzen legpenning
aangeboden.

Uit Familiearchief De Geer:
Op 12 september 1839 wordt genoteerd:
Huis de Geer gekocht in 1785 voor
ƒ 23.000,-, de plaats groot 6 m. en 10 m.,
omliggend weiland. Van deze 10 m. is afgenomen 1,5 m. tot aanleg van een nieuwe boomgaard in de plaats, dus vergroot
tot 7,5 m. over de overige 7 a 7,5 m. verdeeld in zes kampen of percelen wordt
het perceel ten zuiden van de plaats gelegen thans bebouwd (zijnde verhuurd aan
Van Doorn voor 36 gld.) een klein perceel ten westen van de plaats en daaraan
grenzende is tot een griend aangelegd, de
andere vier percelen zijn oude kampen
weiland omgeven door de plaats, door de
wed. Ruisch en door drie morgen in erfpacht van het Duitse Huis.

Jan Lodewijk Willem baron de
Geer en zijn twee zusters
Op 12 september 1838 maakt notaris H.
van Ommeren te Utrecht een scheidingsakte op v.w.b. de nalatenschap van Barthold baron de Geer van Jutphaas.
Bij de notaris compareren: Jan Lodewijk
Willem baron de Geer, griffier bij de Tweede kamer der Staten Generaal en wonende
te ’s- Gravenhage ter eenre; Herman Dirk
de Geer grondeigenaar wonende te Utrecht
aan de Nieuwe Gracht; Antonie Gustaaf de
Geer grondeigenaar wonende te Utrecht in
de Brigittenstraat; Jvr. Magdalena Theodora Carolina de Geer zonder beroep wonende te Utrecht aan de Nieuwe gracht; de
hoog eerwaarde hoog geleerde heer Barthold Reinier de Geer emeritus professor in
de godgeleerdheid wonende te Utrecht in
de Korte Nieuwstraat; Jvr. Jacoba Gijsberta de Geer zonder beroep wonende aan de
Nieuwe Gracht te Utrecht.
Zij zijn de kinderen en erfgenamen, ieder voor eenzesde, van Barthold de Geer
in leven Heer van Jutphaas. Ze willen de
boedel scheiden. Huis de Geer met koetshuis en stal, schuur, tuinmans- en daghuurders woningen, de bank en gestoelte
in de geref. kerk te Jutphaas mitsgaders

tuin, terrein van vermaak, bos, boomgaard, bouw- en weilanden tezamen
groot 12 bunders 38 roeden en 3 ellen,
met nog ruim 4 bunder wordt geschat op
ƒ 26.000,-. De verdeling wordt: Jan Lodewijk Willem baron de Geer voor 1/3 deel,
Magdalena Theodora Carolina de Geer
voor 1/3 deel en Jacoba Gijsberta de Geer
voor 1/3 deel zijnde elk deel ƒ 8.666,66½.
Jan Lodewijk Willem baron de Geer
van Jutphaas, Utrecht 14 november 1784
– Utrecht (waar hij tijdelijk verbleef) 3
november 1857, ongehuwd, ridder in de
orde van de Nederlandse Leeuw, ridder
commandeur met de Ster van de orde van
de Luxemburgse Eikenkroon, ridder in
de orde van de Zweedse Poolster, hoogheemraad van Heykop genaamd De Lange Vliet enz. enz. bewoont het huis. Hij
studeerde in Utrecht rechten en letteren
en promoveerde in 1810 in het laatste vak.
Bij de bevrijding van Nederland in 1813
werd hij lid van de voorlopige regering
van Utrecht. Achtereenvolgens was hij
in 1814 secretaris van de commissie van
hoger onderwijs, in 1815 commies van
Staat bij de Raad van State en secretaris
bij het Departement van onderwijs, kunsten en wetenschappen, in 1817 griffier bij
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in
1842 bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Vroeg in 1850 zijn ontslag. Hij publiceerde en vertaalde boeken.
Uit brieven en aantekeningen in het familiearchief blijkt dat hij aan een minderwaardigheidscomplex leed. Hij is
eenzaam en zwaarmoedig en dat alle ten
huwelijk aangezochte vrouwen hem afwezen verklaart hij een paar jaar voor zijn
als was hij geen schoon (knap) man, hij is
zenuwachtig, timide, ingetogen van aard,
besluiteloos, verliest vroeg zijn tanden.
Zijn twee ongehuwde zusters met wie
hij op De Geer samenwoonde beleefden
weinig plezier aan het huiselijk verkeer
en besloten naar hun huis aan de Nieuwegracht te vertrekken. Hij keerde hen ⅔
deel van de meubels in het huis uit en als
geste regelden zij voor hem een echtpaar
dat hem verzorgde.
In de Opregte Haarlemsche Courant van
21 november 1849 wordt geadverteerd
dat tegen 1 mei 1850 het BUITENGOED
genaamd HET HUIS DE GEER onder
de gemeente van Jutphaas te huur is. Te
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bevragen bij notaris van Ommeren te
Utrecht. Blijkbaar lukt het niet, dezelfde
advertentie verschijnt opnieuw op 6 februari 1850.
Utrechtsche Provinciale en Stads-Courant 7 november 1857:
Overleden te Utrecht, den 3. November
1857, oud bijna 73 jaren, JAN LODEWIJK WILLEM Baron DE GEER VAN
JUTFAAS, Lid der provisionele Regering
van Utrecht in November 1813, Secretaris
bij het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in 1815, Griffier
der Staten Generaal van 1817—1850. Pensioenloos, Commandeur der Orde van de
Poolster, enz.

Magdalena Theodora Carolina
de Geer en Jacoba Gijsberta de
Geer
Op 20 januari 1858 verschijnen bij de
Utrechtse notaris J.H. van Schermbeek
ter ene zijde Jhr. Anthonij Gustaaf de
Geer, rentenier te Utrecht en anderzijds
Jvr. Magdalena Theodora Carolina de
Geer, ongehuwd, rentenierster te Utrecht
en Jvr. Jacoba Gijsberta de Geer, ongehuwd, rentenierster te Utrecht. (overleden Zeist 26 mei 1863, 70 jr.) Zij zijn de
erfgenamen van hun broer Jan Lodewijk
Willem en willen de boedel scheiden.
Huis de Geer wordt dan omschreven als
een buitengoed met herenhuis, koetshuis,
stal, schuur, tuinmans- en daghuurderswoningen, tuin, terrein van vermaak, bos,
boomgaard, bouw- en weiland. Groot 12
bunders, 38 roeden en 3 ellen. De waarde
van zijn nalatenschap wordt voor ieder
geschat op ƒ 5.433,33. Het huis de Geer
wordt nu toebedeeld aan de twee zusters.

koepel, tuinmans- en daggelderswoningen en verdere opstallen met de tuin,
broeierij, terrein van vermaak, opgaand
geboomte, vijvers, boomgaard, bouw- en
weiland’. Tezamen groot 12 bunders, 38
roeden en 3 ellen. Zij hebben het elk voor
eenderde gedeelte uit de nalatenschap
van Barthold de Geer blijkens akte van
scheiding van 12 september 1838 bij notaris H. van Ommeren en elk voor eenzesde gedeelte uit de nalatenschap van hun
broer J.L.W. de Geer. De waarde wordt
geschat op ƒ 32.000,- en zij betalen 5%
schenkingsrecht en 38% opcenten. Tezamen ƒ 2.208,-. Het was niet vreemd dat
de ongehuwde zusters hun neef het huis
schonken, ze hadden jarenlang met Jan
Lodewijk Willem samengewoond op de
buitenplaats en Barthold was de lievelingsneef van hun broer, die hij als een
zoon beschouwde. Magdalena overlijdt
ongehuwd te Utrecht 17 april 1869 (79 jr.)
en Jacoba ongehuwd te Zeist 26 mei 1863
(70 jr.).

Barthold Jacob Lintelo baron de
Geer van Jutphaas

Op 7 mei 1852 overlijdt Wilhelmina Jussina Adriana Westerouen van Meeteren.
Op 14 maart 1860 overlijdt blijkens een
rouwadvertentie op Huize de Geer Gijsbertine Westerouen van Meeteren. Zij is
geboren Dordrecht 27 juni 1812. Hun vader is Nicolaas Westerouen van Meeteren
(1777-1847)en hun moeder Cornelia Maria Timmer. Haar broer H. Timmer Westerouen van Meeteren laat de advertentie
plaatsen.
Nicolaas Westerouen van Meeteren, geboren Dinther 6 november 1777, overleden Beverwijk 15 september 1849, trouwt
Dordrecht 30 april 1800 Cornelia Maria
Timmer, geboren Dordrecht 5 februari 1777, overleden Beverwijk 23 april 1847.
Lid van fa. M. van Meeteren & Zn wijnkopers te Dordrecht.

Deze twee zusters: M.Th.C. de Geer en
J.G. de Geer, beiden ongehuwd en renteniersters wonende aan de Nieuwe
Gracht op de hoek van de Zuilenstraat
te Utrecht verschijnen op 12 april 1858
bij de Utrechtse notaris J.H. van Schermbeek. Zij geven te kennen om niet te
willen schenken aan de zoon van hun
broer Antonie Gustaaf zijnde Barthold
Jacob Lintelo baron de Geer van Jutphaas, hoogleraar in de rechtsgeleerdheid
aan de Hoge School te Utrecht, o.m. ‘Het
buitengoed genaamd Het Huis de Geer
met herenhuis, koetshuis, stal, schuur,

Prof. Dr. Mr. B.J.L. baron de Geer van
Jutphaas, Utrecht 12 december 1816 - Jutphaas 4 augustus 1903 (bijgezet in het familiegraf op het Kerkveld), trouwt Zeist
12 augustus 1846 Cornelia Anna Alexandria Louise van Asch van Wijck.
Hij studeerde rechten, wijsbegeerte en
letteren aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
Na zijn promotie werd hij in 1843 kantonrechter te Maarssen en vier jaar later
buitengewoon hoogleraar in het Romeins
recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht, gevolgd door een tijdelijk hoogleraarschap
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in de Hebreeuwse, Arabische en oosterse
talen, waarna hij van 1856 tot 1887 gewoon hoogleraar Romeins recht was. In
1869 was hij ook rector magnificus van
de universiteit. Hij was ook kerkelijk en
politiek actief. Als orthodox hervormde leidde hij in 1853 de Aprilbeweging.
Voorts was hij lid van de gemeenteraad
van de stad Utrecht. Van 1874 tot zijn
overlijden zat hij in de Provinciale Staten
van de provincie Utrecht, vanaf 1889 ook
in de Gedeputeerde Staten. Eveneens was
hij van 1884 tot 1894 lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal. Ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij publiceerde. (Bron:wikipedia)

Barthold Jacob Lintelo de Geer

Quack beschrijft De Geer als volgt:
Hij had in 1868 nog altijd het gedistingeerde, levendige uiterlijk van zijn jeugd,
dat zelfs bestand was tegen de meer dan
slordige kleding waarin hij gestoken was.
Hij was niet zozeer groot van gestalte;
zijn enigszins smal gelaat was soms half
bedekt door betrekkelijk lange achteloos
op ’t voorhoofd vallende haren. Maar
onder de wenkbrauwen flikkerden geestig doordringende ogen. Daarbij was hij
doorgaans vrolijk, had er slag van om een
rake opmerking te plaatsen, en dat alles
trof te meer, omdat men wist dat zijn huiselijk leven niet zonder zorgen was.
Des zomers verblijf houdende op het huis
‘de Geer’ bij Jutfaas kon men hem met
de boeren in de omtrek zien ploeteren
in polderzaken, als voorzitter of schout
van de polders; hij liep met die boeren de
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schouw te voeren en leefde als met hen
samen. Zijn gewaad was dan even vuil en
onverzorgd als dat der landlieden, doch
voor hen allen bleef hij in hoog aanzien.
Was hij niet de landheer, hoogheemraad
van de Lekdijk-Benedendams en dijkgraaf van het Over- en Nedereind van
Jutfaas?
Zijn zes kinderen en enige erfgenamen
laten E.C.U. de Balbian van Doorn, notaris te Utrecht op 23 april 1904 in het Lokaal voor verkopingen, Achter St. Pieter
te Utrecht een openbare veiling houden
van zijn nagelaten bezittingen.
Die zes kinderen zijn:
1. Hester Gustave Cornelia Bartholdina
de Geer (Maarsseveen 29 mei 1847 –
Den Haag 11 januari 1905), weduwe
van Hendrik baron van Hogendorp,
zonder beroep te Den Haag.
2. Hubert Herman Adriaan Jan baron de
Geer van Jutfaas (Utrecht 25 november 1848 – Doorn 16 januari 1909),
burgemeester van Doorn en aldaar
wonend.
3. Magdalena Jacoba Cornelia Theodora
de Geer, (Zeist 20 juni 1855 – Londen,
Middelsex 29 juli 1923), zonder beroep
te Den Haag, van tafel en bed gescheiden van Henrij van Son, directeur van
verschillende maatschappijen wonende te Amsterdam.
4. Anne Marie Adriana Cornelia de Geer
(Zeist 20 juli 1859 – De Bilt 17 maart
1937), zonder beroep, gehuwd met
Jhr. Mr. C.M.R. Radermacher Schorer, directeur van de Utrechtse Brandwaarborg Maatschappij, wonende te
Rijsenburg.
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5. Jhr. Lodewijk de Geer van Jutfaas (Jutphaas 31 augustus 1862 – Den Haag 16
september 1932), burgemeester van
Lekkerkerk en wonend aldaar.
6. Mathilde Margaretha Cornelia de
Geer (Utrecht 24 maart 1867 – Hilversum 2 maart 1945), zonder beroep, gehuwd met Willem Boissevain, lid van
de firma Gebr. Boissevain te Amsterdam, wonend te Hilversum.
Er worden elf kavels verkocht. Nummer
een is het buitenverblijf Huis de Geer, bestaande uit een herenhuis met koetshuis
en stal, koetsiers- of tuinmanswoning,
schuur, tuin en boomgaard. Er zijn meerdere kadastrale nummers en het gehele te
verkopen kavel is groot 1.72.28 ha.
Van het huis worden niet mee verkocht
het ijzeren inrijhek, twee broeikassen, het
houtgewas, de bomen, groen blijvende
heesters, sierplanten en bloemen, broeiramen, lessenaars.
Het huis heeft sinds onheuglijke tijden
vergunning voor een duiker tot het inlaten van water uit de Vaartse Rijn. Tot
30 april zullen de kopers het recht hebben de van verkoop uitgezonderde zaken
te naasten. De opstal van het huis voor
ƒ 3.100,-, het inrijhek ƒ 190,-, bomen,
houtgewas enz. ƒ 2.501,-. Indien de kopers de opstal, het hek en de bomen niet
naasten, dan moeten zij gedogen, dat die
worden afgebroken, gerooid en weggevoerd voor of op 15 februari 1905. Koper
voor ƒ 7.800,- is W. van Rooijen, landbouwer te De Bilt.

Nieuws van den Dag van 9 januari 1905
verschijnt de volgende advertentie:
SPOED! SPOED! Buitenplaats Te Koop.
Het Huis „De Geer’, groot ruim zeventien
duizend m2, met Koetshuis,Tuinmanswoning, Boomgaard, Houtgewas enz,, te
Jutfaas, nabij de R. K. Kerk, bijzonder geschikt voor Klooster, Pensionaat, enz., aan
tram en water gelegen. Te bevragen per
brief bij J. G. v. d. LINDEN, Aannemer, te
Woerden.
Op 22 augustus 1906 verzoekt G.J. Bos
vergunning voor de bouw van 22 woningen op ’t Huis de Geer en tevens voor de
aanleg van een grindweg. Toeg. 1602 nr.
2243 Jutphaas 1814-1829.
Op 29 augustus 1919 houdt de directie
van Scheepswerf de Liesbosch een aanbesteding voor het bouwen van 10 van de 40
arbeiderswoningen ten behoeve van de
bouwvereniging St. Joseph op een terrein
nabij het huis De Geer.
Tegen het einde van de 19e eeuw wordt
het huis gesloopt en het bos dat daarbij
hoorde gekapt en de grond verkaveld.
Van het huis is niets meer terug te vinden. De buurtschap en later de wijk werd
naar het huis vernoemd. Een eindje zuidelijker staat wel een boerderij met de
naam ‘Huize de Geer’ en ook de tuinderij
van Gerrit Vermeer, later Leen Hakkert,
gevestigd op het vroegere terrein van de
moestuin en de broeierij van Huis de
Geer droeg de naam van het huis.

In De Tijd: godsdienstig-staatskundig
dagblad van 7 december 1904 en Het
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Jos Scholman

Uw totaalpartner op het gebied
van Infra, Sport en Groen

Jos Scholman is een aannemingsbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw en sport- en cultuurtechniek.
Een hele mond vol voor dat wat we doen, namelijk alles op het gebied van Infra, Sport en Groen.
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Redactioneel
Beste lezer,
Omni fine initium novum, oftewel vrij vanuit het Latijn vertaald: elk einde is een nieuw
begin. Zo begon mijn voorganger in het vorige nummer zijn aankondiging dat hij
ging stoppen als eindredacteur. Voor mij geldt hetzelfde als uw nieuwe eindredacteur.
Samen met de redacteuren van de drie erfgoedinstellingen streven wij er naar de kwaliteit van de artikelen hoog te houden en u een diversiteit aan onderwerpen voor te
schotelen.
In dit nummer treft u deel  aan over de geschiedenis van de wijken in Nieuwegein.
Deze keer heeft Bart Jan Damstra zich verdiept in de wijk Hoogzandveld-Lekboulevard. Verder besteden we aandacht aan een bijzonder element uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie, De Plofsluis. En natuurlijk vervolgen wij het verhaal over het bijzondere
leven van Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp.

Contact
cronyckdegeyn@
museumwarsenhoeck.nl

Naast de redactie maken wij ook gebruik van gastschrijvers. Heeft u suggesties voor
onderwerpen en/of wilt u zelf een artikel schrijven, dan kunt u dat laten weten door
een mail te sturen aan de redactie. Zie colofon voor het adres.

Foto omslag
De Baileybrug tussen Vianen en
Vreeswijk

Ik wens u uiteraard heel veel leesplezier
Namens de redactie,
Renée Blom

Vormgeving
Michiel Ridderikhoff

Inhoud

Niets van deze teksten mag geheel of gedeeltelijk
worden vermenigvuldigd, worden opgeslagen
in een geautomatiseerd bestand en/of openbaar
worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever (de drie erfgoedinstellingen in Nieuwegein)
p/a Geinoord 11, 3432 PE Nieuwegein.
©Copyright de drie erfgoedinstellingen in
Nieuwegein
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Zandveld, Hoogzandveld en Lekboulevard
Van Hogendyk tot Hoogzandveld; een kleine geschiedenis
Bart Jan Damstra
Dit is het vierde deel in een reeks over Nieuwegeinse wijken. In dit deel komt het gebied aan bod waar nu de wijken
Zandveld, Hoogzandveld en Lekboulevard zijn gelegen. Hoewel het afzonderlijke wijken zijn, hebben ze vanwege
hun ligging en historische achtergrond veel gemeen met elkaar. Vanwege de historische eenheid wordt ook het
gebied het Klaphek, gelegen ten westen van de A2 (sinds 1989 IJsselstein) behandeld in dit artikel. Het genoemde
gebied is gelegen in de voormalige gemeente Vreeswijk. Dit geldt niet voor het gedeelte tussen de Geindijk en de
IJssel, dat gelegen is in de voormalige gemeente Jutphaas. De nu nog bestaande en herkenbare landschappelijke en
cultuurhistorische elementen zullen worden toegelicht, waarbij wordt ingegaan op de historische ‘verklaring’.
De wijken Zandveld, Hoogzandveld en
Lekboulevard zijn gelegen in het zuidwestelijke deel van de gemeente Nieuwegein, zie hiervoor afbeelding . Voor de
afbakening van het te beschrijven gebied
zal worden afgeweken van de huidige
wijkgrenzen en worden de grenzen van
de voormalige Zandveldsepolder en een
deel van de Geinsepolder gehanteerd. Het
gebied wordt in het noorden begrensd
door de Wiersdijk, in het oosten door
het Merwedekanaal en de Koninginnensluis, in het zuiden door de rivier de Lek
en in het westen en noordwesten door de
Kromme of Enge IJssel. Het gebied het
Klaphek wordt van de rest van het te beschrijven gebied gescheiden door de A,
die in de jaren ’ van de vorige eeuw
werd aangelegd.

Dit deel van Nieuwegein is historisch
gezien een interessant gebied omdat het
op een snijpunt ligt van waterwegen,
waar een gevarieerd landschap kon ontstaan. Maar het heeft echter nog niet al
haar geheimen prijsgegeven… Voor dit
artikel zijn enkele goed geïnformeerde
plaatsgenoten, de gemeentegidsen en het
voorlichtingsblad NieuwegeinNieuws
geraadpleegd.

Ontstaan landschap
Het gebied waarin de wijken Zandveld,
Hoogzandveld en Lekboulevard zijn gelegen grenst aan de rivieren de IJssel en
de Lek. Deze relatief jonge rivieren zijn
de opvolgers van enkele oudere stromen.
De rivieren die hier gestroomd hebben
ver voordat de eerste bedijking plaats-

Afbeelding 1: De wijken Zandveld, Hoogzandveld en Lekboulevard (en het Klaphek) met
de belangrijkste cultuurhistorische elementen (Afb. HKN)
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vond zijn bepalend voor de vormgeving
en het ontstaan van het landschap. Omstreeks  v. Chr. ontstaat een rivier
die deel uitmaakt van het zogenaamde
Benschopperstelsel, genoemd naar het
gelijknamige dorp; dit rivierenstelsel bevindt zich thans echter  tot  meter onder het huidige landschap. Deze rivier
stroomt vanuit zuidoostelijke richting
onder Vianen door en via het gebied het
Klaphek richting Benschop. Onder Vianen splitst zich een zijtak af die via Het
Klooster, de Wiers en Zandveld bij het
Klaphek weer aansluit op de hoofdstroom
van deze rivier. Er ontstaat een soort ‘eiland van Vianen’. Deze rivier neemt in de
loop van tijd in omvang af, maar wordt
omstreeks  v. Chr. opnieuw actief, nu
echter zonder de zijtak via Nieuwegein.
Vijfhonderd jaar later, omstreeks  v.
Chr. wordt de bedding opnieuw smaller,
de rivier gaat ten zuiden van de boerderij
het Klaphek stromen. Omstreeks  v.
Chr. ontstaat de IJssel als een ‘uitbraak’
uit een voorloper van de huidige Lek die
dan nog onder Vianen door stroomt. De
bocht ter hoogte van de Hoge Landen
ontstaat omstreeks  v. Chr. Een laatste
grote verandering die van grote invloed is
geweest op dit gebied is het ontstaan van
de rivier de Lek omstreeks  v. Chr.
De activiteiten van deze rivieren laten
hun sporen na in het landschap. Door
overstromingen wordt klei afgezet op de
naastgelegen moerassige komgronden.
Ook ontstaan er ‘overstromingsgeulen’
waardoor de rivier een tijdelijke overvloed aan water kan afvoeren; mogelijk
is de Zandveldsewetering nog een restant
van een dergelijke ‘crevassegeul’. Er vind
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Afbeelding 2: Uitsnede van de topograﬁsche militaire kaart uit 1849 van het gebied zoals afgebeeld op afbeelding 1. (bron: watwaswaar.nl)

een constant proces van zandafzettingen
plaats op de beide oevers van de stroomgordel. Door de zandafzettingen ontstaan
zogenaamde oeverwallen. Deze oeverwallen ontstaan na het verzanden van de
rivier en het inklinken van de uit veen en
klei bestaande komgronden. Het gevolg
van dit proces is dat de oeverwallen hoger in het landschap komen te liggen. In
een moerasachtige omgeving zijn deze
hoger gelegen ‘ruggen’ bij uitstek geschikt
voor bewoning en vormen een goede basis voor de middeleeuwse ontginningen,
die op initiatief van de kerkelijke instellingen plaatsvonden.
De ontginningen vinden in eerste instantie lokaal en op kleine schaal plaats. In
de vroege middeleeuwen (tot omstreeks
) worden vooral de oeverwallen
langs de rivieren en overige wateren in
gebruik genomen. Dit zijn nog niet de
kenmerkende strookvormige percelen
met vaste afmetingen die we kennen van
latere grote ontginningen, maar vaak onregelmatige blokvormige percelen. Deze
zogenaamde ‘blokverkaveling’ vind ook
plaats langs de IJssel. Dit is mogelijk
zichtbaar in de wat onregelmatig gevorm-
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de percelen tussen de IJssel en de Zandveldsewetering, zie hiervoor afbeelding .
Dit gebied behoort eerst tot het Gein,
maar wordt eind e eeuw aan Jutphaas
toegevoegd.
Vanaf  worden de ontginningen
grootschaliger en meer systematisch
aangepakt. De grote ontginning van
het gebied dat we nu kennen als Zandveld, Hoogzandveld en Lekboulevard
vindt plaats tussen  en  op initiatief van de bisschop van Utrecht en
de Utrechtse Kapittelkerken. Het gebied
wordt nog niet doorsneden door het
enkele eeuwen later aangelegde kanaal
de Vaartse Rijn. Deze Vaartse Rijn zorgt
er later voor dat het gebied van de ontginning in twee delen wordt gesplitst.
Het westelijke deel wordt dan ook wel
Zandveld genoemd en het oostelijke deel
wordt Dijkveld genoemd.
In het zuiden fungeert een kade, die later
is gepromoveerd tot Lekdijk, als ontginningsas. In het westen wordt het gebied
begrensd door de IJssel; mogelijk fungeert de Geindijk hier ook als een ontginningsas. In het noorden fungeert de

Wiersdijk wellicht eerst als achterkade en
later als ontginningsas voor de ontginning van het gebied ten noorden van deze
dijk. Deze gaat ten oosten van de Vaartse Rijn over in de Kerkweg (dit gedeelte wordt in oude akten ook regelmatig
als Wiersdijk aangeduid) en nog verder
oostwaarts loopt de ontginningsgrens
over het tracé van de latere Achterweg.
De oostelijke begrenzing tot slot wordt
gevormd door de Waalsewetering of Opwetering, waarvan de kade (ter plaatse:
‘kaai’) fungeert als een zijdewende van de
ontginning.

Bezitsverhoudingen en
bewoning
De uitgang “veld” in de benamingen
Zandveld en Dijkveld geeft aan dat het
gebied al vroeg in cultuur is gebracht en
bewoond moet zijn geweest. ‘Veld’ verwijst namelijk naar een enigszins ‘woest’
(weide)gebied voor gemeenschappelijk
gebruik, een fenomeen dat in nieuwere ontginningen niet meer voorkomt.
Vermoedelijk heeft de vroegste bewoning zich geconcentreerd op de hoger
gelegen gronden (oeverwallen) langs de
IJssel nabij de boerderij het Klaphek en

Cronyck de Geyn | 

om en nabij de Wiersdijk. In het gebied
waar de IJssel zich oorspronkelijk van
de Lek afsplitste moeten we vermoedelijk de nederzetting (H)oppennisse (of:
Hoppennesse) zoeken, dat we alleen van
naam kennen uit een enkele schriftelijke
middeleeuwse bron. Aan de westzijde
van de IJssel, in de huidige Hoge Landen,
bevindt zich zeer waarschijnlijk een nederzetting met de nam O(p)buren. Dat
deze bewoning zich concentreert op de
oeverwallen is logisch, omdat bewoning
in de lager gelegen komgronden niet
waarschijnlijk is vanwege overstromingsrisico. De oeverstroken van de Lek en de
IJssel maken in de vroege middeleeuwen deel uit van de gouw (bestuurlijke
eenheid, bestuurd door een graaf) Leken-IJssel. Het ligt voor de hand om de
voorloper van het latere Vreeswijk nabij
de Wiers(dijk) te zoeken. Helaas beschikken we over onvoldoende gegevens om
dit met zekerheid te kunnen stellen. De
bewoning concentreert zich tot eind e
eeuw met name aan de Lekdijk en aan
de Wiersdijk. De Wiersdijk werd tot in
de e eeuw vooral aangeduid als Wierse
Steeg.

In het naastgelegen Jutphaas (ook in de
e eeuw ontgonnen) is sprake van een
heel andere ontginningssituatie. Hier is
sprake van een situatie waarin ministeriele geslachten zeer invloedrijk zijn bij de
ontginningen en het bestuur van de latere
gerechten. De macht van deze ministeriëlen uitte zich in de bouw van representatieve huizen en woontorens. In Vreeswijk
is dit niet het geval, hetgeen mogelijk te
maken heeft met andere en oudere bezitsverhoudingen in dit gebied.

Polders en water(schappen)
Bewonen en gebruikmaken van de grond
is in dit waterrijke gebied pas mogelijk
na ontginning (in kavels), bedijking en
de beheersing van het water. Zoals hierboven beschreven komen in het beschreven gebied twee soorten kavelstructuren
voor (zie ook afbeelding ): ten westen
van de Geindijk een blokverkaveling (of
een restant daarvan) en ten oosten daarvan strookverkaveling. Bij de ontginningen worden stukken land uitgemeten
ter grootte van één hoeve. Een hoeve is
 morgen (=, hectare) groot. In de
loop van de tijd versnippert het grond-

bezit door verkoop en door vererving;
de regelmatige kavelstructuur raakt hierdoor enigszins versnipperd. Anderzijds
zorgt de Zandveldsewetering er vanwege
haar natuurlijke oorsprong voor dat het
niet mogelijk is om alleen maar ‘perfecte’ strookvormige kavels te creëren. Ook
hebben andere natuurlijke omstandigheden zoals een drassige bodemgesteldheid of juist een relatief hoge ligging van
een gebied invloed op het gebruik en de
inrichting van het gebied. Deze bodemgesteldheid komt ook tot uitdrukking in
enkele oude veldnamen, zoals De hooge
waard (in de Bosschewaard), Watersande,
Hoghe Sande, het Zand, den Heuvel en
Vlierhogt (Hogt = heuvel of verhoging).
Nabij het Klaphek is zelfs sprake van een
gebied ‘de Woestijn’; de exacte ligging
hiervan is onbekend. Het element Wiers
in onder andere de Wiersdijk heeft ook
de betekenis van hoogte of verhoging in
het landschap.
Wat kenmerkend is voor het gebied is dat
het relatief hoog ligt ten opzichte van omliggende gebieden, de grond is hier relatief weinig ingeklonken en de afwatering

Afbeelding 3: Uitsnede van de kaart van Vianen en omstreken, door Jacob van Deventer. Situatie omstreeks 1560, de buitenkolk van de
Oude Sluis is dan nog niet aangelegd.
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verloopt grotendeels zonder hulp van
molens en dergelijke. In eerste instantie
zal in het hele gebied landbouw mogelijk
zijn geweest. Later zal als gevolg van deze
inklinking van de grond een deel noodgedwongen in gebruik zijn genomen als
grasland of griendland (zie ook afbeelding ). Voor de afwatering is met name
de Zandveldsewetering van belang. Om
deze waterstaatkundige aangelegenheden
goed en onafhankelijk te kunnen regelen
worden waterschappen opgericht voor de
verschillende waterbeheersingsgebieden
die ontstaan uit de ontginningseenheden,
de zogenoemde polders. Dit zijn in eerste
instantie organisaties van belanghebbenden die kleine gebieden beheren. Zo is
er een waterschap Zandveld, een waterschap Bosschewaard, etc. Later gaan deze
waterschappen op in grotere waterschappen en uiteindelijk in de hoogheemraadschappen zoals we die nu nog kennen.

Waterwegen
Naast het natuurlijke landschap en de
ontginningen is het graven van de kanalen de Vaartse Rijn en Nieuwe Vaart van
invloed geweest bij de ontwikkeling van
het gebied. Voor een beter begrip van
deze ontwikkeling moeten we eerst kijken
naar de stad Utrecht en de afdamming
van de Rijn bij Wijk bij Duurstede in .
Utrecht is tijdens de middeleeuwen uitgegroeid tot een handelsstad van formaat.
In  wordt de Rijn bij Wijk bij Duurstede afgedamd, wat betekent dat de stad
Utrecht is afgesneden van haar verbinding 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 (via de IJssel). 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,
bij het Klaphek.
Honderdvijftig jaar later, in , raakt
de stad Utrecht opnieuw haar verbinding kwijt als de IJssel op initiatief van de
graaf van Holland bij het Klaphek wordt
afgedamd. Kort hierna wordt een nieuw
kanaal gegraven, de ‘Nieuwe Vaart’. Hier-
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bij 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 die uitkomt op een
dam ter hoogte van de huidige Wiersdijk.
In  worden de sluizen bij de Lek gerealiseerd op de plek van de huidige Oude
Sluis. Voor het traject van deze nieuwe
vaart verbreedt men de bestaande kavelsloten tot een vaart, die qua breedte in
het begin vergelijkbaar moet zijn geweest
met de huidige Schalkwijkse wetering.
Het nieuwe kanaal, dat de oostelijke begrenzing wordt van de Zandveldsepolder, heeft dan bij lange na niet de breedte
van het huidige Merwedekanaal. Zoals
hierboven beschreven wordt de dan al
bestaande ontginning in twee stukken
geknipt en is er sprake van Dijkveld en
Zandveld.

De Jan van de
Merensweerdplaat en
de steenovens in de
Bosschewaard.
Een andere ontwikkeling die van belang
is voor het gebied Zandveld is het ontstaan van een grote zandplaat in de Lek,
die ook wel de Jan van de Merensweerd
of Voornswaard wordt genoemd, recht
tegenover de sluiskolk. Deze zandplaat
reikt tot voorbij de huidige Veerhaven,
zie afbeelding  en . Als gevolg van deze
zandplaat en later als gevolg van de werkzaamheden om de hoofdstroom van de
Lek te verplaatsen kan vanaf de e eeuw
de Bosschewaard verder uitgroeien tot
de waard die het tot voor kort was. Door
overstromingen wordt het gebied telkens
voorzien van een laagje klei of slib. Juist
deze klei maakt deze waard tot een interessant gebied voor het exploiteren van
steenovens: de grondstoffen zijn immers
in de directe omgeving verkrijgbaar. Het
oostelijke deel van de Bosschewaard
wordt ook wel Stadswaard (en een enkele
keer Kerkwaard) genoemd, naar de toenmalige eigenaren, de heren van Vianen.
Er zijn dan ook drie locaties bekend waar
vanaf ongeveer  al dan niet elkaar opeenvolgende steenovens actief zijn. Van
enkele e/e eeuwse ovens (mogelijk
met oudere voorgangers) zijn de namen
overgeleverd: het Heiwerk, de Kickvors
en het Oude Werck (zie ook afbeelding
). In  en  heeft archeologisch
onderzoek plaatsgevonden op de locaties

Afbeelding 4: Uitsnede van een kaart
van het Hoogheemraadschap Lekdijk
Benedendams, 1764. (bron: RHC Rijnstreek)

van deze steenovens, naar aanleiding van
de voorgenomen werkzaamheden in het
kader van het programma ‘Ruimte voor
de Lek’. Het is uniek dat de resten van de
steenovens zo goed zijn bewaard. De uitvoerend archeoloog omschrijft dit in het
informatiebulletin van zijn organisatie als
volgt: “Dit onderzoek naar steenoven ‘het
Oude Werk’ is bijzonder omdat er tot op
heden weinig steenovens zo uitgebreid
zijn onderzocht in deze regio. Bovendien
hebben we aanwijzingen gevonden voor
het gebruik van meerdere steenovens na
elkaar en ook de kans gehad een bijgebouw van een oven te onderzoeken. Het
kan daarom ook veel nieuwe informatie
over steenovens en baksteenfabricage
opleveren.” Deze steenoven, waar ‘luxe’
aardewerk werd geproduceerd, was zo’n

Afbeelding 5: Een blootgelegd deel van de
steenoven het Oude Werck, 2014. (foto:
auteur)
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Afbeelding 6: De schipbrug tussen Vreeswijk en Vianen, afgebeeld op een ansichtkaart van begin 1900 (particuliere collectie).

 bij  meter groot en had buitenmuren die tot , meter dik waren. Voor het
Heiwerk geldt dat de resten bewaard zullen blijven. De steenoven is dan ook niet
opgegraven. Voor het onderzoek naar de
steenovens was veel belangstelling, zo
werden in  door de uitvoerder van de
werkzaamheden ook excursies georganiseerd naar de locaties.
De traditie van de aanwezigheid van
steenovens in de Bosschewaard wordt in
 voortgezet als even ten zuiden van
het wachtpaviljoen en de balkenloods de
N.V. Eerste Nederlandse Betonsteenfabriek wordt gerealiseerd, strategisch gelegen aan de Lek nabij de monding van
het Merwedekanaal. Vijf jaar later wordt
deze omgevormd tot NV Stoomsteenfabriek De Lek, waar vanaf dat moment
kalkzandsteen wordt geproduceerd. In
 wordt deze gezichtsbepalende fabriek gesloopt.

Ingrepen in het landschap
Tot omstreeks  vindt de oversteek
over de Lek plaats door middel van een
pontveer. Viaanse schippers verzorgen de
overtocht met zes schuitjes, de Vreeswijkse schippers doen dit met drie schuitjes.
Aan beide zijden van de rivier moet men
aan de gestelde voorschriften en regels
voldoen. De Vreeswijkse schippers zijn
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georganiseerd binnen het zogenaamde
‘Pinnemakersgilde’. Deze naam is mogelijk afgeleid van de activiteiten die de
schippers ontplooien als ze even geen
overzetwerk hebben: het maken van houten pinnen of pennen, die bijvoorbeeld
gebruikt worden om schoenzolen te verbinden met de rest van de schoen. Een
andere mogelijkheid is dat het is afgeleid
van de middeleeuwse term ‘pinegelt’, wat
de betekenis heeft van “geld betalen voor
het vervoer van koopwaren en goederen”.
Op de Kade bevindt zich in die tijd het
zogenaamde Pinnemakershuisje, nabij
het Pinnemakershaventje.
Deze situatie verandert drastisch in 
als er een zogenaamde schipbrug wordt
gerealiseerd, zie afbeelding . Personen
en goederen worden dan niet meer per
schuit overgezet, maar vinden hun weg
naar de overkant over deze brug. Het
wegdek rust op een serie bootjes; in eerste instantie worden houten bootjes gebruikt, later zijn deze van ijzer. Omdat
deze brug een obstakel is voor de scheepvaart, wordt meerdere keren per dag het
middelste deel van de brug er uitgevaren,
zodat de schepen de brug kunnen passeren. De schipbrug bevindt zich in het
verlengde van de Veerdam, onder aan de
Veerhuizen. De vluchthaven waar de botjes liggen bij o.a. ijsgang, is tegenwoordig

als passantenhaven in gebruik. Daarnaast
is in deze haven tot de Tweede Wereldoorlog het zwembad ondergebracht.
De Veerhuizen worden in opdracht van
Rijkswaterstaat gebouwd. De schipbrug
wordt overbodig als eind jaren ’ van de
e eeuw de Lekbrug (‘de Viaanse brug’)
als onderdeel van de nieuwe rijksweg A
in gebruik wordt genomen. Door de aanleg van deze snelweg wordt het gebied het
Klaphek van de rest van de gemeenten
Vreeswijk en Jutphaas afgesneden. Na
de Tweede Wereldoorlog doet de schipbrug opnieuw enige tijd dienst, totdat de
gebombardeerde Lekbrug is herbouwd.
Het bijzondere van de Lekbrug is dat de
oostzijde van de beide middelste pijlers is
ingericht als mitrailleurskazemat. Dit geschut diende in het kader van de Nieuwe
Waterlinie om de eventuele vijand onder
vuur te nemen die vanuit het oosten zou
naderen.
Eind e eeuw vindt een andere grote verandering plaats even ten westen van de
dorpskom van Vreeswijk. Er wordt een
stuk land van de Zandveldsepolder ‘afgesnoept’ ten behoeve van de aanleg van
het Merwedekanaal (door de Amsterdammers al snel ‘Kikkersloot’ genoemd)
en de Koninginnensluis (koninginnen,
omdat die wordt geopend door regentes
Emma én koningin Wilhelmina). Dat de
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bouwd. Het weidse polderlandschap, met
weiland, bouwland, boomgaarden, populierenbossen en griendlanden blijft echter
intact. Tot de jaren ’…

Nieuwbouw in Nieuwegein

Afbeelding 7: Het wachtpaviljoen op een ansichtkaart van begin 1900
1900. Naast het
wachtpaviljoen zijn ondermeer de gloednieuwe Koninginnensluis, de molen aan de
Molenstraat en de balkenloods aan de voorhavendijk zichtbaar. Van begroeiing van enige
omvang is nog nauwelijks sprake. (particuliere collectie)

dijk op komgrond is gebouwd blijkt tijdens de aanleg van het buitenhoofd van
de sluis; een deel zakt na de aanleg weg
en de aannemer gaat failliet door nog
meer tegenslag. In het oostelijke deel van
de Zandveldsepolder verrijst een nieuwe verkeersweg die de passende naam
“Handelskade” krijgt. Een deel van de
winkeliers verhuist van de omgeving
van de Oude Sluis naar de Handelskade.
Ook heeft dit nieuwe deel van Vreeswijk
een grote aantrekkingskracht op nieuwe
winkeliers en ambachtslieden van elders.
Binnen enkele jaren is de Handelskade

volgebouwd en ontstaan de eerste plannen voor de aanleg van enkele zijstraten
(Noorderstraat, Zuiderstraat, Cornewalstraat). Nabij de lage brug verschijnt een
heus wachtpaviljoen met e en e klas
wachtruimtes voor de passagiers van
de stoomtram en later de paardentram.
Dit prachtige houten gebouw (zie afbeelding ) wordt helaas in  alweer
afgebroken. De Koninginnenlaan wordt
direct na de aanleg van sluis en kanaal
aangelegd als verbinding tussen het oude
dorp en de Handelskade. Het gebied
rond de Handelskade wordt verder volge-

De gemeente Nieuwegein ontstaat in 
door samenvoeging van de gemeenten
Vreeswijk en Jutphaas. De nieuwe gemeente wordt aangewezen als groeikern
en heeft als taak om in hoog tempo nieuwe woningen te realiseren en uit te groeien tot een gemeente met . inwoners
(op  januari : .). Voor(uitlopend op) de samenvoeging van de beide
gemeenten tot groeikern ontwikkelen
Jutphaas en Vreeswijk elk hun eigen
nieuwbouwijken. Jutphaas ontwikkelt de
wijk Jutphaas-Wijkersloot (vanaf )
en Vreeswijk de wijk Zandveld (rond de
Acaciastraat, ook eind jaren ’). Op het
grondgebied van de voormalige gemeente
Vreeswijk wordt het plan Hoog-Zandveld
(op dat moment nog met koppelstreepje
geschreven) bedacht, waarvan het bestemmingsplan in  wordt goedgekeurd. Dit plan is exclusief de nieuwbouw
uit de jaren ‘. Het omvat de volgende
plangebieden:
. ‘Zandveld I’, het gebied rond Handelskade en Henri Dunantlaan;
. ‘Zandveld II’, het gebied rond de
Hazelaarstraat;
. ‘Hoog-Zandveld’, het gebied rond Lijsterbesstraat en Iepstraat. En het gebied
ten westen van de Zandveldseweg.

Afbeelding 8: Impressie van de Lekboulevard. Uit: NieuwegeinNieuws 1976
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Afbeelding 9: Luchtfoto van het ‘scholencomplex Hoog-Zandveld’. Uit: NieuwegeinNieuws 1975.

De nieuwe wijk is midden in landelijk
gebied gepland, met een divers landschap met weilanden, populierenbossen en boomgaarden. Ook zijn er nog
boerderijen aanwezig, met name aan de
Lekdijk. In de ‘Nota boerderijen’ wordt
vastgelegd welke boerderijen verdwijnen of mogen blijven, op basis van de
beschikbare ruimte, de karakteristiek
en de staat van de boerderijen. Langs de
Lekdijk blijft de boerderij Lekboulevard
 als enige behouden. Helaas kan dit
niet gezegd worden van diverse andere
boerderijen ten oosten van de A, zoals
Loenenstein. Voor het gehele plangebied
zijn ongeveer  woningen gepland.
Voor de ontwikkeling van de woningen
wordt gewerkt met zes secties. Later komt
hier een zevende sectie bij, namelijk de
Lekboulevard.
De naam Zandveld is een ‘historisch verantwoorde naam’, het verwijst namelijk
naar de vanouds voorkomende namen,
zoals hiervoor beschreven en afgebeeld
(afbeeldingen  en ). Het voorvoegsel
‘Hoog’ doet zijn intrede als voor de beide gebieden aan weerszijde van de Zandveldseweg een naam dient te komen. Er
zijn geen aanwijzingen dat bij de vaststelling van deze naam wordt verwezen
naar het toponiem ‘Hoghe Sand’, waarvan de ligging overigens ook onbekend
is. Mogelijk moet het voorvoegsel ‘Hoog’
in de tijdsgeest worden gezien, verge-
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lijk bijvoorbeeld ‘Hoog-Catharijne’ dat
in dezelfde periode wordt gerealiseerd.
De naam ‘Lekboulevard’ is nieuw en
ook kenmerkend voor de tijdsgeest van
de jaren ’; het mag ‘groots’ klinken en
zijn. In het voorlichtingsblad NieuwegeinNieuws uit  vinden we een toelichtende verklaring voor de naam: ‘In
eerste instantie is er voor het Lekboulevardgebied een ontwerp gemaakt met
groots opgezette terrasflats op de Lekdijk.
Mede naar aanleiding van dit ontwerp is
de naam Lekboulevard ingeburgerd. Dit
plan bleek evenwel niet haalbaar en volgens latere inzichten ook minder wenselijk.’ ‘Minder wenselijk’ lijkt vooral samen
te hangen met de waterstaatkundige (on)
mogelijkheden.
De wijken Zandveld en Hoogzandveld
worden in de jaren ’ gerealiseerd. Het
gebied de Lekboulevard verwelkomt in
 haar eerste bewoners. Het bijzondere van deze laatste wijk is dat hier deels
buitendijks wordt gebouwd. In de Bosschewaard wordt het buitendijkse land
(daar waar de kalkzandsteenfabriek de
Lek tot  was gelegen) tot net onder
dijkniveau opgehoogd. Met de aanleg
hiervan wordt als het ware een nieuwe
dijk aangelegd waarin voor de waterstaatkundige constructie een betonnen
‘diepwand’ van  cm dik is aangebracht
over een lengte van  meter. In dit gebied verrijzen ‘rivierbungalows’ en andere

‘luxe’ bebouwing (totaal  woningen)
dat als eenheid moet fungeren. In Nieuwegein Nieuws van  lezen we: ‘Ten
allen tijde moet voorkomen worden dat
er binnen het Lekboulevardgebied “eilandvorming” optreed.’
Naast woningen worden ook de nodige
voorzieningen gebouwd. In  wordt
het ‘Sociaal-cultureel centrum’ ’t Veerhuis
geopend; de naam is uiteraard een verwijzing naar de gesloopte Veerhuizen op
deze locatie. Deze bevat een sporthal, een
vestiging van de bibliotheek en een sociaal-culturele afdeling. Daarnaast wordt
in het zelfde jaar het inmiddels alweer
gesloopte kerkelijk centrum ‘de Rank’ in
gebruik genomen. Ten noorden van de
Zandveldseweg, tevens de scheiding van
de wijken Zandveld en Hoogzandveld,
verrijst in  een scholencomplex aan
de Lupinestraat. Dit is op dat moment
met vierenveertig lokalen het grootste
schoolgebouw van Nieuwegein. Tot slot
wordt in  het verbeterde tennispark
aan de Irisstraat feestelijk geopend.
Op  november  vindt een andere belangrijk moment plaats, namelijk de opening van het winkelcentrum
Hoog-Zandveld. Het winkelcentrum
omvat dan ruim  m, waaronder
twee supermarkten. Verder bestaat het
winkeloppervlak uit kleinere winkels en
zijn boven de winkels  woningen gerealiseerd. Bij de toewijzing van de win-
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Afbeelding 10: ‘Maquette van het te bouwen wijk-winkelcentrum in Hoog-Zandveld’.
Uit: NieuwegeinNieuws 1977.

Afbeelding 11: Zicht op de bouw van het wijk-winkelcentrum in Hoog-Zandveld.
Uit: NieuwegeinNieuws 1977.

kelruimten krijgen middenstanders uit
de oude kern van Vreeswijk voorrang,
vervolgens middenstanders uit de rest
van Nieuwegein en daarna krijgen overige geïnteresseerden een kans. Op afbeelding  is een maquette van het complex
te zien uit ; een eerste ontwerp is dan
al afgeschoten vanwege voorziene problemen met bevoorrading door vrachtwagens. Op afbeelding  is te zien dat de
bouw in volle gang is. Onlangs is het winkelcentrum grootscheeps verbouwd en
herontwikkeld. Aanleiding hiervoor was
de enigszins gedateerde uitstraling en de
gevaarlijke verkeerssituatie.
In dezelfde periode wordt een andere
blikvanger gerealiseerd, namelijk het ‘verzorgingshuis Vreeswijk’ (dat door prinses Juliana wordt geopend) en de vijftig
bejaardenwoningen. Ook hier geldt bij
de ingebruikname dat de inwoners van
Vreeswijk voorrang krijgen bij de toewijzing, gevolgd door de overige bewoners
van Nieuwegein.
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In  vindt ook de opening van de dierenweide aan de Geindijk plaats. In NieuwegeinNieuws van  is te lezen: ‘De
dierenweide aan de Geindijk kan zonder
overdrijving de mooiste dierenweide van
Nieuwegein genoemd worden.’ En in
het kader van recreatie mag niet onopgemerkt blijven dat in diezelfde periode
even ten noorden van het plangebied
een groot deel van het landgoed Oudegein wordt omgevormd tot een stadspark
en dat het sportpark ‘Zandveld’ (nu genaamd ‘Parkhout’) in die zelfde periode
sterk wordt uitgebreid.

Zichtbare cultuurhistorische
elementen anno nu
Van de historische landschappelijke
structuren is aan beide zijden van de A
het nodige terug te vinden; vergelijk de
hierna beschreven elementen met bijvoorbeeld afbeelding  en  en ontdek dat
er nog veel te zien is. Belangrijk herkenbaar cultuurhistorisch element in de wijken is de historische infrastructuur. Zo is

de Geindijk grotendeels bewaard gebleven: in het noorden tussen de Wiersdijk
(nu Geinoord) en de dierenweide met de
straatnaam Wilgenroos en in het gebied
het Klaphek onder de naam het Klaphek.
Dit laatste tracé werd voorheen ook wel
de Klapheksedijk genoemd. Alleen ter
hoogte van de A en de waterzuiveringsinstallatie wordt het tracé van deze oude
weg onderbroken. In het verlengde van
deze dijk is de IJsseldam ook een duidelijk herkenbaar element, dat deel uitmaakt van het tracé van de Lekdijk maar
dat van oudsher tot het grondgebied
van IJsselstein behoort. Daarnaast is de
Wiersdijk nog goed herkenbaar, nu echter bekend als Geinoord ten westen van
de kruising met Parkhout/Henri Dunantlaan en als Helmkruid/Noorderpad ten
oosten van deze kruising. De ‘huisjes van
Hartman’ ( arbeiderswoningen) aan
het Helmkruid zijn gebouwd door de familie Hartman uit Vianen, eigenaar van
steenfabriek ‘de Lek’. De Veerweg, voorheen ook wel de Veerdam genoemd is
nog goed herkenbaar en is sinds enige jaren opnieuw in gebruik als ‘veerweg’. De
Kloksteeg is nauwelijks nog herkenbaar.
Tot slot is de Lekdijk, voorheen vooral
als Hoge(n)dijk aangeduid nog steeds
een belangrijk en kenmerkend element
in het landschap. Het deel ten westen van
de boerderij het Klaphek is het tracé van
de IJsseldam. Afgezien van de Veerweg
en de Kloksteeg dateren deze wegen oorspronkelijk nog uit de tijd van de ontginning van dit gebied.
Van de Zandveldsewetering zijn nabij de
Wiersdijk nog enkele delen aanwezig. Het
betreft het tracé ten zuiden van de Wiersdijk, tussen het Merwedekanaal en de
aansluiting van de Wiersdijk op de Noorderstraat. Van het meest westelijke deel
is, enigszins vergraven, een deel bewaard
gebleven dat fungeert als de zuidelijke
begrenzing van het terrein van het waterzuiveringsbedrijf (ten noorden van het
Peppelerbosje; zie afbeelding ). Aan de
Geindijk (nu Klaproos) is ook de Rietput
te vinden. Deze is ontstaan als gevolg van
zandwinning ten behoeve van de aanleg
van de A en wordt in  voor het eerst
zo genoemd. Net als de Rietput is ook
de zogenaamde ‘plas van den Oudsten’,
vernoemd naar de eigenaar, de familie
Den Oudsten (eigenaars van de gelijknamige busfabriek) ontstaan als zandwin-
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Sinds vorig jaar zijn ook tijdelijk de resten van de oude steenovens te zien in
de Bosschewaard. Ook zijn op diverse
plekken in Zandveld populierenbosjes
te vinden. Als laatste wil ik u wijzen op
de restanten van de griendbossen (waar
ondermeer de wilg en de zwarte els te
vinden zijn), die zich bevinden in het
langgerekte gebied tussen de Geindijk en
de IJssel. Naast de veldnamen voor de diverse griendpercelen treffen we hier ook
de lugubere naam de ‘moordhoek’ aan
(zie ook afbeelding ).

Tot slot

Afbeelding 12: De Geindijk (nu Klaproos) ter hoogte van de ‘moordhoek’ (foto auteur).

ningsgebied. Tegenover de boerderij het
Klaphek is een zogenaamd wiel zichtbaar,
hetgeen een overblijfsel is van een oude
dijkdoorbraak.
Dat de Lek nog steeds een prominente
plaats heeft in het heden moge duidelijk
zijn. Het buitendijkse gebied de Bosschewaard gaat als ‘waterberging’ fungeren en
ondergaat dus een gedaanteverandering.
De Lekbrug(gen) zijn prominent aanwezig in het gebied. Helaas iets minder

prominent, zijn er ook nog enkele boerderijen te bewonderen in het gebied. De
boerderij het Klaphek is voorbeeld van
één van de grotere boerenbedrijven in
het gebied. Tegenover de boerderij, tussen het wiel en de Lekdijk zijn twee bijzondere natuurstenen palen te zien. Dit
zijn de e-eeuwse grenspalen van het
Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams en het Hoogheemraadschap Lekdijk Benedendams.

Ten westen van de A is het oorspronkelijke landschap nog goed bewaard
gebleven, ten oosten van de A is ook
nog genoeg te ontdekken. Bent u verder
nieuwsgierig geworden naar dit gebied,
dan is het aan te bevelen deze met de fiets
te verkennen. Op eigen gelegenheid, of
in georganiseerd verband. Het gebied is
namelijk ook opgenomen in de door de
Historische Kring verzorgde fietsroute,
met dit jaar als thema ‘Water - Weg in
Nieuwegein’
Voor meer informatie verwijs ik u naar
de activiteitenkalender in de Cronyck de
Gein en naar museumwarsenhoeck.nl/
fietstocht/fietstocht.php waar u zich kunt
aanmelden voor één van de fietstochten.

Afbeelding 13: Zicht op de voormalige oeverwal van de IJssel, ter hoogte van de waterzuiveringsinstallatie. Foto: Deborah Spreeuw
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Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp
deel 3
Cary Venselaar
Dit is het derde en laatste deel van de serie over het leven van Nieuwenkamp, bedenker, ontwerper en
bouwer van De Zwerver, het schip dat drie jaar lang te gast was op de Museumwerf Vreeswijk.
“ ‘n Iezeren Proame”
“...Op een avond kort na de voltooiing,
voer een andere praam, geladen met
turf langzaam langs De Zwerver. Een
oude schipper stond aan het roer en een
kleine jongen was naast hem aan het
spelen met een scheepje, gemaakt van een
klomp. Daar zag de jongen onze schuit...
‘O, voader, voader, kiek toch voader’
riep hij verwonderd uit, ‘n iezeren
proame!’ Maar de vader die met de rug
naar ons toestond, draaide zijn hoofd
niet om doch snauwde zoonlief toe: ‘Die
bestaat niet, da weet oe ommers wel!’
‘Jawel voader, kiek nou maar!’
‘Lummel’ zei vader en zijn grote
bonkige hand kwam met een brede
zwaai tegen zoontjes wang; huilend
viel de jongen op het dek. Maar tussen
zijn snikken door hoorde ik hem nog
stotteren: ‘En toch bestoat ie!’...”

Edam was destijds een morsdood stadje,
waar nauwelijks geld verdiend werd. Bijna iedereen was er straatarm, de stad was
ernstig in verval geraakt. Nieuwenkamp
kwam, bouwde er niet alleen zijn eigen
paradijsje, maar ging zich ook met het
stadsherstel bemoeien. Hij gaf het goede
voorbeeld door panden aan te kopen en
ze te restaureren, uiteraard op zijn eigen
wijze. Er werd daarom met ontzag en
respect naar hem opgekeken. Zoals ook
op De Zwerver bouwde hij zelf mee, hij
was timmerman, metselaar, opzichter en
opdrachtgever.

(Uit: Mijn Huis op het Water,
mijn Huis op het Land. 1930.)
Huis Edam nieuw gebouwd.

Terug naar 1910
In , terwijl Wijnand en Anna op De
Zwerver woonden, was hij aan de bouw
van een woning in Edam begonnen. Daar
had hij in  een groot stuk grond aan
het water kunnen verwerven, zodat hij nu
een vaste ligplaats had om De Zwerver af
te meren.
Het huis was nodig omdat het uit Indië
meegebrachte aantal voorwerpen te groot
werd. Bovendien groeiden er vier kinderen op die naar school moesten. Een vaste
plek aan de wal bleek noodzakelijk.
Zijn vrouw Anna was afkomstig uit een
zeer welvarende familie en toen haar
ouders omstreeks deze tijd overleden,
was er een ruime beurs beschikbaar,
zodat grootse plannen konden worden
gerealiseerd.
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Nieuwenkamp als ‘architect’
Architect is misschien wel een iets te
groot woord voor hem, omdat hij er niet
voor opgeleid was. Volgens zijn aantekeningen werden er ook huisjes in Volendam ontworpen. Maar het mooiste huis
in Nieuwenkampstijl staat in Lunteren.
Dat is landhuis De Eekhorst.
Daar niet ver vandaan, in het Lunterense Buurtbos, dat door zijn schoonfamilie
aan het dorp geschonken werd, staat ook
een uitzichttoren die naar zijn ontwerp
gebouwd is. Die toren, de Koepel, is later
verhoogd omdat de bomen te hoog waren
geworden.
Tussen al deze activiteiten door maakte
hij nog meer grote reizen en publiceerde
hij daar boeken over. Bij zijn leven maakte hij bijna  etsen en ruim  houtsne-

den, die in twee catalogi verschenen. Het
supplement van de gedrukte catalogus ‘
Nieuwe Etsen’, stamt uit , maar in de
jaren tussen  en  maakte hij nog
vele herdrukken. Deze zijn bij het publiek
niet bekend.

De Italiaanse periode
In  trok Nieuwenkamp weg uit
Edam. Daar waren verschillende redenen
voor. Aan de ene kant had hij last van de
kou, reumatiek, mist en nattigheid en aan
de andere kant had hij last van belastinggaarders en overheden die hem belaagden. Een brief aan de belastinginspecteur
om vrijstelling van belasting te krijgen
tegen een belofte om zijn vermogen te
besteden aan stadsherstel vond geen genade. Waarschijnlijk hebben ze er bij die
dienst hevig om moeten lachen. Maar het
was niet als grapje bedoeld, want Nieuwenkamp vertrok.
Eerst zwierf hij een paar jaar door Italië,
Sicilië, Palermo, Taormina, Sorrento, Capri, verblijvend in hotels en pensions.
Toen hij grote opdrachten kreeg, vond
hij een atelierruimte in Rome. Hiervoor
reisde hij in  opnieuw naar Indië en
bezocht de grote plantages en ondernemingen van de Handels Vereeniging Amsterdam (HVA).
Maar Rome was niet echt geschikt om te
werken, veel te onrustig, dus zocht hij iets
beters. Uiteindelijk vond hij dat plekje in
de buurt van Florence.
In  kocht hij de fraaie, oude, maar
erg vervallen villa Riposo dei Vescovi in
Fiesole, een dorpje op de heuvel boven
Florence. In de jaren erna verbouwde
hij dat huis helemaal naar eigen idee en
smaak. Wederom in Nieuwenkampstijl,
maar nu aangepast aan Italië.
In de enorme tuin, die  hectare groot
was, kon hij zijn hart ophalen aan het
herstel van de oude en het maken van
nieuwe fonteinen. Ook een tennisbaan en
een zwembad werden daar aangelegd.
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talig boek over Nieuwenkamps grafisch
werk te publiceren. Het bleek door de
hyperinflatie onmogelijk te realiseren.
Wanderungen auf Bali, de vertaling van
Bali en Lombok, dat in  bij Folkwang
Verlag zou verschijnen, kwam niet tot
stand omdat die firma failliet ging. Het is
nog een wonder dat het boek de Sammlung Nieuwenkamp wel in  te Berlijn
gedrukt kon worden.
Omstreeks  voelde Nieuwenkamp
zich vereerd met een opdracht van drukkerij Joh. Enschedé en Zonen. Hij mocht
postzegels voor Nederlandsch-Indië ontwerpen. Maar die zegels kwamen nooit in
omloop, wat behoorlijk frustreerde. Toch
werden in diezelfde jaren ook mooie opdrachten gemaakt, zoals de ontwerpen
voor de Handels Vereeniging Amsterdam. Hij ontwierp ook reliëfs voor de gevels van het nieuwe Koloniale Instituut in
Amsterdam.

Tekening van Villa Riposo

In Italië begon hij met olieverf te schilderen en wat nog niet meeviel. Later schreef
hij daarover dat hij nog veel te veel aan
zijn oude technieken vast zat en zich niet
realiseerde dat een schilderij tot in het
oneindige te wijzigen was. Toch moest hij
grote schilderijen maken. De Tsjech Jan
Brazda, die hij kende uit Rome, is hem
daarbij behulpzaam geweest. Jaarlijks
keerde Nieuwenkamp naar Nederland
terug, vooral om aanwezig te zijn bij de
grote exposities die er plaatsvonden, in
bijvoorbeeld het Stedelijk Museum van
Amsterdam en de Koninklijke Kunstzaal
Kleykamp in Den Haag. Zelfs in Duitsland, in het Folkwang Museum in Hagen
en het Deutsches Museum in München;
maar ook in het Louvre te Parijs in ,
werden grote exposities met zijn werk en
zijn verzamelingen gehouden.
Maar toch liep niet alles zoals Nieuwenkamp hoopte. De successen werden afgewisseld met teleurstellingen. Een Engelse
vertaling van Bali en Lombok kwam er
niet. Uitgever Holmes van The Studio
in Londen, die Peasant Art of Bali uit
zou geven en vooraf een serie artikelen
daarover in zijn tijdschrift plaatste, constateerde dat het Engelse publiek geen
belangstelling voor Bali had. Een poging
om het boek La Vie du Bouddha van A.F.
Herold in - te vertalen en met
toevoeging van zijn illustraties in het
Nederlands uit te brengen liep op niets
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uit, omdat de rechten al vergeven bleken
te zijn aan uitgeverij Thieme in Zwolle.
De Parijse uitgever Piazza had gedacht
dat Zwolle in België lag! Nieuwenkamp
kreeg zijn geld wel terug, maar zijn tijd en
moeite waren tevergeefs besteed.
In Duitsland probeerde prof. dr. Hans W.
Singer van het Kupferstichkabinet in het
Zwinger in Dresden in  een Duits-

In  publiceerde hij een nieuwe theorie over de functie van de Borobudurtempel op Midden-Java, waardoor er
een polemiek, een openlijk gevoerde
pennenstrijd, ontstond met Th. van Erp,
de restaurateur van dat monument. Dat
gebeurde in het tijdschrift Nederlandsch-Indië, Oud en Nieuw, waarin veel
van Nieuwenkamps werk gepubliceerd

De expositiezaal in het Louvre
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huis wel geplunderd werd. Villa Riposo
werd ook beschadigd door de beschietingen en de tuin lag vol landmijnen.

De naoorlogse jaren
Na de oorlog probeerde Nieuwenkamp
de ontstane schade te herstellen en zijn
werk weer op te pakken. Hij meende inmiddels het juiste antwoord te hebben
gevonden op de kritiek die er op zijn
Borobudurtheorie was en hij werkte aan
een boek waarin hij al zijn onderzoek en
kennis over de Borobudur zou kunnen
samenbrengen. Maar tijdens het corrigeren van de proeven overleed hij in
zijn villa. Het had zijn ultieme werkstuk
moeten zijn. Het was voorjaar . Een
onbevredigend einde van een veelzijdig
artiest.

Proeven van postzegels Nederlandsch Indië

Nalatenschap

Vergaderzaal Handels Vereeniging Amsterdam

werd. Deze schriftelijke ruzie sleepte zich
voort tot aan de Tweede Wereldoorlog.
Het was een conflict dat zijn werkzaamheden behoorlijk ontregeld moet hebben.
Pas na zijn dood heeft hij gelijk gekregen
en thans is zijn visie op het monument
geaccepteerd.
Ondertussen, in , reisde hij naar
Egypte en bezocht er tempels en piramiden. Zijn reisverslag, In het Land der
Farao’s, werd niet zo lang geleden onuitgegeven teruggevonden tussen zijn
papieren.
De laatste reis naar Bali werd in  gemaakt voor de Rotterdamsche Volksuniversiteit. Het reisverslag daarvan, waarin
hij vooral de laksheid hekelt van de Nederlandse bestuurders die niets deden
aan de verloedering van de lokale cultuur,
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is ook niet uitgegeven. Tijdens deze reis
kwam hij in aanraking met het nieuwe fenomeen, toerisme. Op Bali ontmoette hij
coryfeeën zoals Walter Spies, Tjokorda
Sukawati en zijn oude vriend en collega
Rudolf Bonnet en ineens kon er op het
eiland per auto gereisd worden. Ook een
compleet nieuwe bijzonderheid.
In  strandde zijn laatste poging
om naar Indië te reizen op de kade van
Marseille; de Tweede Wereldoorlog was
uitgebroken. Zijn schip vertrok zonder
passagiers. Nieuwenkamp, die fel antifascistisch was, werd als buitenlander in
Italië geïnterneerd en mocht zijn villa niet
verlaten. Later moesten zij toch weg, want
de villa dreigde opgeblazen te worden.
Dat is gelukkig niet gebeurd, maar de
familie zwierf door de buurt terwijl het

Nieuwenkamp kocht op reis vele kunstvoorwerpen aan, voornamelijk in opdracht van musea, maar sommige hield
hij zelf. Al dat materiaal kreeg een plekje
in zijn verzameling. Die groeide uit tot de
grootste particuliere verzameling Nederlands-Indische kunst in ons land. Na 
kreeg hij er genoeg van omdat het hem te
veel werd.
Voor deze verzameling, maar ook voor
al zijn eigen artistieke creaties, stichtte
hij in de naoorlogse jaren zijn Museum
Nieuwenkamp. Het gebouw was echter
niet zijn eerste keus. Het was uit nood geboren. De oorspronkelijke plannen konden door de oorlogsomstandigheden niet
meer van de grond komen.
Die plannen behelsden een museum
naast zijn atelier en ook De Zwerver had
er deel van uit moeten maken. Zo was er
een droogdok gepland. Nieuwenkamp
had zelfs al de geveltekeningen voor het
gebouw gemaakt. Maar de oorlog had
alles ontregeld. Vooral het geld ontbrak.
Het museum werd daarom gevestigd in
een fraai oud pand aan de Voorhaven 
te Edam. Het pand had hij al vele jaren
eerder aangekocht om het van de sloop te
redden; nu kwam het goed van pas.

Stichting Museum
Nieuwenkamp
Toen dat museum zijn deuren opende,
was het feest in Edam. Nieuwenkamp
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werd uitgeroepen tot ereburger van de
stad. In verband daarmee werd destijds
de Stichting Museum Nieuwenkamp
opgericht, mede omdat hij in Italië bleef
wonen. De stichting was bedoeld om zijn
museum, de collecties en tekeningen te
beheren. Maar spoedig na zijn dood werd
het stil. De kolonie Nederlands-Indië was
inmiddels het onafhankelijke Indonesië
geworden en alles dat voorheen zo belangwekkend gevonden werd, verdween
uit de publieke belangstelling. Die stilte
heeft vele jaren geduurd en het voortbestaan van het museum werd financieel onmogelijk. Het pand moest worden
verkocht. De collectie werd voor een
deel geveild en deels bij de familieleden
ondergebracht.

De Stichting bleef bestaan, maar had destijds niet veel te doen. Echter, door een
schenking van Nieuwenkamps oudste
dochter Marianne kreeg ze een grote collectie etsen, houtsneden en tekeningen in
beheer. De Stichting wist ook een aantal
werken aan te kopen, zodat er nu weer
een grote verzameling is ontstaan waar
het zorg voor draagt. De collectie is nu
veilig opgeslagen. Ze wordt gecatalogiseerd en beschreven. Waar nodig wordt
er gerestaureerd en waar mogelijk worden werken uitgeleend voor exposities
die ook gedurende de laatste jaren gehouden zijn.
In  bracht de Kunsthal in Rotterdam,
samen met het Westfriesch Museum in
Hoorn en het Drents Museum in Assen

zijn werk weer voor het voetlicht. In 
volgde een mooie expositie in Edam in
Artimare en er is in  deelgenomen
aan de grote expositie in de Nieuwe Kerk
op de Dam in Amsterdam, genaamd ‘De
ontdekking van het Verleden’. Dit is tot
nu toe de laatste expositie.
De aankoop van De Zwerver door de
Stichting in het voorjaar van  is haar
laatste wapenfeit.
Thans werkt de Stichting aan de bouw
van een nieuwe website (http://www.
wojnieuwenkamp.nl) waarop een grote hoeveelheid materiaal zal worden
gepresenteerd.
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De Plofsluis, een bijzonder bouwwerk
Harry Koppelrath
Toen in 1936 begonnen werd met de aanleg van het Lekkanaal had dit grote gevolgen voor de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Het kanaal doorsneed het inundatieveld van de batterijen aan de Overeindseweg en de rivier de Lek
bij Fort Vreeswijk. Dit betekende, dat aan de oostzijde van het Lekkanaal nieuwe verdedigingswerken aangelegd
moesten worden alsmede een Liniedijk om te beletten dat het water in het nieuwe Lekkanaal wegvloeide en
ook moest er in de Schalkwijkse Wetering een sluis gebouwd worden. Deze sluis is op oorlogssterkte gebouwd
en werkt met twee enkele deuren. Tevens werd er een inlaatwerk gemaakt met buizen onder het kanaal
door naar de westzijde van het kanaal. Het vervolg van de Schalkwijkse Wetering kwam namelijk uit in het
Merwedekanaal. Door de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal naar Wijk bij Duurstede moest er ook een
aanpassing gemaakt worden om te voorkomen dat het water via dit kanaal wegstroomde. Dit werd de Plofsluis.

Deze sluis bestaat uit vijf stortkokers
(compartimenten), ieder  meter lang
en van gewapend beton met een dunne
ongewapende vloer waarop over de volle
lengte rioolbuizen van ongeveer , meter
hoogte zijn geplaatst waarin de springlading geplaatst kon worden. De stortkokers zijn  meter hoog, de buitenmuren
 cm dik en de binnenmuren  meter
dik.
De twee doorvaarten waren voorzien van
deuren zodat het inunderen van het gebied door kon gaan zonder de boel op te
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blazen. Dit werd alleen gedaan in uiterste noodzaak. De buitenste stortkokers
waren gevuld met stortsteen en de drie
binnenste met grond en klei. De doorvaartopeningen waren ook voorzien van
een betonnen vloer en betonnen wanden.
De Plofsluis is aan beide zijden voorzien
van twee grondgedekte machinekamers.
Elk met twee omloopriolen welke door
middel van schotbalken kunnen worden
afgesloten. Het plafond van deze machinekamers is voorzien van stalen balken

aaneengesloten ongeveer  cm hoog. De
westelijke machinekamer met een oliekelder was de plek waar een dieselaggregaat
geplaatst moest worden welke elektriciteit opwekte om de motoren van de grote pompen aan te drijven. Deze pompen
stonden in allebei de machinekamers.
Het water kon zowel naar binnen als naar
buiten gepompt worden. In de westelijke
machinekamer werd een koepelkazemat
gebouwd welke de flank van de batterij
aan de Overeindseweg verdedigde. Deze
koepelkazemat herbergde een water-
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gekoelde mitrailleur. Aan de westelijke
oever van het kanaal lag het inundatiekanaal wat voor de watervoorziening van de
linie zorgde naar Utrecht. Op het eerste
en tweede veld lagen twee koepel mitrailleurkazematten van afwijkend model. In
de liniedijk van het Lekkanaal lag zo’n
zelfde koepelkazemat. De koepels waren
gemaakt van  tot  cm dik pantserstaal.
Op de Plofsluis was de koepel ook afwijkend met een doorsnede van twee meter.
De koepel is waarschijnlijk afgevoerd
naar Duitsland, zoals zo vele koepels, om
te gebruiken voor de oorlogsindustrie.
De Plofsluis was in  bouwkundig gereed, maar de pomp en de twee dieselaggregaten werden pas in  geleverd.

Technisch zwaargewicht
Bij de brug aan de Overeindseweg was
een transformatorstation van de PUEM
(Provinciale Utrechtse Electriciteits
Maatschappij) aanwezig wat voor die
tijd in buitengebieden uniek was. In deze
gebieden was het elektrisch net vaak bovengronds. Deze elektrische netten konden nooit het vermogen leveren voor de
pomp en de ventilatoren in de Plofsluis.
Daarom loopt er een ondergrondse kabel naar het transformatorstation. Vanaf
het transformatorstation liepen twee kabels van  meter naar de noordelijke
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machinekamer. Deze kabels zijn parallel
geschakeld in verband met het grote vermogen, beveiligd middels een thermische
schakelaar van  ampère. Het geheel
was geschakeld als  fase draaistroom.
In de noordelijke machinekamer moest
volgens de aanbesteding uit het bestek
uit het district Amsterdam-Rijnkanaal
 de volgende installatie aangebracht
worden:

niet waar alles voor diende en dachten
dat het bouwwerk nog niet af was. Het
dieselaggregaat en de pompen zijn naar
Duitsland afgevoerd. Ze zijn dus nooit
gebruikt, evenmin als de nieuwe verdedigingswerken nabij Jutphaas en Vreeswijk.
Alle werken zijn nu rijksmonument.

Omschrijving: voor het maken van een
bemaling- en ventilatie-installatie voor
het gemaalbij de keersluis (Plofsluis) te
Jutphaas beraamd op fl. 181.040,-Technische gegevens: NV Machinefabriek “Hooglande” v/h Pannevis en Zn
te Utrecht levert: een lagedruk centrifugaalpomp, een dieseldynamo aggregaat, een elektrische vacuümpomp, een
elektrische compressor, twee elektrische
ventilatoren en een dieselhulpaggregaat
voor de el. motor.
In de machinekamer moest geplaatst
worden: een compressor van 4 pk
draaistroom, twee ventilatoren van
6 pk draaistroom, een dieselmotor met
hoofdgenerator 200 ampère, een dieselmotor met hulpgenerator 100 ampère
en een hoofd-pompmotor 125 pk.

De machinekamer kon, als de elektrische
voorziening van de PUEM was uitgevallen, de elektrische voorziening overnemen. In de andere machinekamer zuid
moest eenzelfde installatie komen, die
nooit is aanbesteed. Voor de noordelijke
machinekamer werden de onderdelen in
 afgeleverd. Deze zijn nooit geplaatst,
maar werden afgevoerd naar Duitsland.
Het PUEM-net kon het vermogen leveren voor alleen de noordelijke machinekamer, niet voor beiden. In noodbedrijf
kon met behulp van de generatoren alles
werken, maar de installatie was slechts
aanbesteed voor de noordelijke machinekamer. Aan de westzijde lag er tot begin
 langs het kanaal naar de bedrijven
c.q. boerderijen nog een bovengronds
elektriciteitsnet. Er liepen wel kabels van
de machinekamer noord naar zuid.

Rijksmonument
De Duitsers hebben getracht de compartimenten af te dekken. Ze wisten

Na het verbreden van het Amsterdam-Rijnkanaal is het oostelijk gedeelte
van de batterij aan de Overeindseweg gesloopt en de verbreding van het Amsterdam-Rijnkanaal om de Plofsluis geleid
omdat slopen lastig was en van het plan
het geheel in een diepe put in het kanaal
te laten zakken kwam ook niets terecht.
Het betonwerk van de Plofsluis was namelijk enorm sterk en er zat meer beton in de grond dan dat er boven stond.
Voor de wapening werden ook nog eens
spoorstaven gebruikt. De Plofsluis is dus
blijven staan en rijksmonument geworden. Rijkswaterstaat heeft drie compartimenten aan de westzijde voorzien van
een dak wat open kan en waarin vervuilde grond gestort kan worden in afwachting van eventuele afvoer of reiniging. De
twee oostelijke compartimenten worden
al enkele decennia gebruikt door een
schietvereniging.
Met dank aan Frank Waarsenburg (Rijkswaterstaat) die de tekeningen en documenten heeft geleverd.
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Een geval van overspel in Jutphaas
Ben Remie
Overspel is van alle tijden. Mogen we de statistieken geloven dan gaat bijna iedereen wel eens vreemd.
Maar statistieken zijn te manipuleren en daardoor dikwijls grote leugenaars, die een vertekend beeld
geven. Wij, in onze tijd, gaan wat gemakkelijker om met het fenomeen dan onze voorouders. Tegenwoordig
is samenwonen ingeburgerd, maar veertig jaar geleden noemde men dat in concubinaat leven.
Arien Cornelisz. van Seijst was in zijn
tijd een gerespecteerd lid van de gemeenschap. Hij was brugwachter op de
brug over de Vaartse Rijn, die toentertijd
smaller was dan tegenwoordig. Op 
juni  werd hij gekozen tot ouderling
van de hervormde kerk. Zijn bevestiging
vond op  juli plaats en hij bleef dit tot
 juni . Daarnaast was hij secretaris
van Jutphaas en rentmeester van de hervormde kerk.
In  gaat het fout als tijdens de kerkenraadsvergadering van  augustus
blijkt dat Margariet Stroo een ‘onecht
kind’ heeft gebaard, waarvan zij opgaf
dat Arien Cornelisz. van Seijst de vader
was. (Red. Overigens zijn bewijzen van
de doop van dit kind niet in Jutphaas
aangetroffen). Margariet was op  juni
 te Utrecht gehuwd met Willem Verheul, destijds secretaris van Jutphaas en
later ook schout van het Overeind. Zij
woont dan in de Minderbroederstraat
in Utrecht. Haar echtgenoot is ten tijde
van de ‘openbaring’ al minstens vier jaar
overleden. Zij en haar man lieten in ,
 en  een kind dopen en bij het
laatste kind was Van Seijst zelfs getuige.
Hij was gehuwd met Geurtje Matthijsen
(ook wel Gijsberts). Zij lieten tussen 
en  vier kinderen dopen en hij had
bovendien nog een oudere zoon Gijsbert
Adriaens van Seijst.

Vier dagen later wordt er weer vergaderd
en dan blijkt dat ook Van Seijst weigert
te verschijnen ‘want de predicant predicte hem uyt de kerkcke’. Zo ook op  september. Wel heeft hij een oud-diaken die,
hem bezocht, gezegd dat hij ‘God meenichmael gebeden hadde om vergevinge
van de sonden; och waer ben ik toe gekomen, ick hebbe God dikmael gebeden, dat
Hij de sonde niet aen den dach niet wilde
brengen, maer het heeft Hem niet belieft.’
Daarop worden beiden van het avondmaal uitgesloten.
Ondanks dit blijkt Van Seijst op  mei
 nog steeds secretaris en rentmeester
van de kerk te zijn. Die dag is hij opnieuw
in opspraak omdat hij degenen die voor
een begrafenis het doodskleed van de
diaconie willen huren (een bron van inkomsten voor de kerk) dreigde te beboeten. Iedereen moest bij hem huren.
Eind  gaan ze weer eens met hem
praten. Hij heeft dan nog steeds de functies van rentmeester, secretaris en brugwachter’. Hem wordt gevraagd of hij vindt
dat men meent te kunnen verlangen, dat
er een rok voor de hondenslager in de
kerk moet worden gemaakt, waarvan de
diaconie de helft van de kosten moet dragen. Hij vindt van niet. Een hondenslager
was een in veel kerken aangesteld persoon die moest zorgen dat er geen honden in de kerk kwamen.

Voor de kerkenraad
De koster werd naar het huis van Margariet gestuurd om haar aan te zeggen dat
ze voor de kerkenraad moest verschijnen en dat ook de secretaris er van op de
hoogte zou worden gebracht. Beiden zijn
niet thuis. Tijdens de vergadering wordt
de koster er opnieuw op uit gestuurd.
Margariet is weer niet thuis en haar vader
geeft hem te verstaan, dat ook al zou ze
thuis zijn, ze niet voor de kerkenraad zou
verschijnen.
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Boetvaerdigheydt en berouw
Inmiddels blijkt Margariet Stroo in
Utrecht te wonen. Zij verzoekt op 
november  de kerkenraad om haar
attestatie en toont zich bereid naar Jutphaas te komen en ‘sodanigen boetvaerdigheydt en berouw over het voorleedene te
betoonen, dat de kerckenraedt geen swarigheyd soude kunnen maken om haer
de gemelde attestatie te verleenen.’ Ze
verschijnt het liefst voor de dominee of

een ouderling, maar de kerkenraad blijft
bij haar standpunt, dat ze voor de gehele raad moet verschijnen. Dan schrijft ze
een brief. Ze wil liever niet persoonlijk
verschijnen en ze wil alles, wat er in het
kerkenboek staat geroyeerd zien. Daar
gaat de kerkenraad niet op in.
Uiteindelijk worden drie broeders afgevaardigd en zij rapporteren dat Margariet
Stroo haar zonde heeft bekend en berouw
heeft. Ze deed dit met tranen en weemoedig. Zij zal voortaan ook voorzichtig zijn om niet meer te converseren met
de persoon, door wie zij tot die val was
gekomen. Daarop krijgt zij de gewenste
attestatie.
We schrijven  november . Dan blijkt,
dat de vrouw van Van Seijst is overleden
en hij wil trouwen met Margariet Stroo
de schoutin met wie hij tijdens zijn huwelijk overspel heeft gepleegd. Haar man
is inmiddels ook ergens voor  februari
 al overleden.
Dominee Van Rhenen vindt goede gronden in de synodale resoluties om, mocht
Van Seijst om zijn huwelijkse proclamatie
verzoeken, dit te weigeren. Op  december blijkt, dat Van Seijst hier inderdaad
om heeft verzocht. Het wordt hem geweigerd, maar hij en Margariet laten het
er niet bij zitten en sturen advocaat Van
Rijssen naar de predikant om te vragen
naar de reden van weigering van de proclamaties. De dag erna stelt de advocaat
de predikant een brief ter hand waarin hij
beweert dat zulke huwelijken, ook al werden ze als verwerpelijk beschouwd, niet
verboden waren.
In de vergadering van  januari 
deelt de predikant mede, dat hij met een
ouderling bij van Seijst op bezoek is geweest en dat hij voor de raadsheer van het
hof in Utrecht moet verschijnen om in
deze zaak te worden gehoord. Van Seijst
is ook nog bij hem langs geweest om hem
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De huwelijksfuik: allegorie op het huwelijk, Olieverf op paneel, Hendrik Noorderwiel (1647)

alsnog toestemming voor het huwelijk te
vragen.
Intussen is de zaak aanhangig gemaakt bij
het Hof van Utrecht. De procureur-generaal komt met het verzoek de stukken van
de kerkenraad te ontvangen zodat die tot
bewijs zouden kunnen dienen tegen Van
Seijst voor datgene wat hem ten laste is
gelegd.
De zaak dient uiteindelijk voor het Hof
van Utrecht. Drie jaren nadat de zaak
aanhangig is gemaakt en vijftien jaren

nadat het eerste overspel heeft plaatsgevonden volgt op  februari  de uitspraak in submissie op de beschuldiging
van overspel met twee vrouwspersonen
tijdens zijn huwelijk. Adriaan van Seijst
wordt veroordeeld tot de proceskosten,
krijgt een geldboete van  gulden en
wordt ontslagen uit zijn openbare functie
van secretaris.
De huwelijksproclamatie voor het gerecht van Jutphaas wordt geannuleerd
en hij mag niet meer met haar ‘converseren’ (gemeenschap hebben) noch in

concubinaat leven. In  wordt hij
geëxcommuniceerd.
Op zondag  december  melden de
notulen van de kerkenraadsvergadering
dat de zaak Van Margariet Stroo, die
zovele jaren tot droefheid en moeilijkheden had geleid, tot een goed einde is
gekomen. Ze heeft boetvaardigheid betoond en mag op  januari weer aan het
H. Avondmaal deelnemen. Op verzoek
van Margariet wordt een document opgesteld en vanaf de kansel voorgelezen.

Geraadpleegde bronnen:
HUA toegang 239-1 Hof van Utrecht inv. nr. 99-09,pag.017r-018r.
Notulen van de kerkenraadsvergaderingen van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Jutphaas (1623-1896).
samengesteld door H.J. ter Maat.
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Op zoek naar het raadsel rond de Ossekop
Ben Remie
De eerste opmerking van degene die naar deze gevelsteen aan de Dorpsstraat kijkt is: ‘er zal vroeger wel een slager in
hebben gezeten.’ Reden om te trachten de geschiedenis van het pand, en daarmee wellicht de steen, te achterhalen.
Huistekens
Gevelstenen ontstonden, naar alle waarschijnlijkheid, zo omstreeks  toen de
brandgevaarlijke houten panden langzamerhand vervangen werden door uit
baksteen opgetrokken panden. Gevelstenen dienden als ‘huisteken’, omdat er
geen straatnamen met huisnummering
bestonden. De mensen wilden toch dat
de plek, waar zij hun zaak hadden of
bij ‘voornamere’ huiseigenaren waar zij
woonden of werkten, voor iedereen makkelijk vindbaar was. In de categorie van
geveltekens vallen ook de uithangborden. Veel gevelstenen hadden betrekking
op het beroep van de oorspronkelijke
bewoner van het pand, het soort nering
dat er werd uitgeoefend (herberg) of een
familiewapen.
Een gevelsteen of uithangbord met daarop afgebeeld een ossenkop was vaak te
vinden aan panden waarin een slachter (slager) of leerkoper zijn nering
uitoefende.
Eigenaardig is, dat iedereen het altijd
heeft over een ossenkop en nooit over
een stierenkop. Een os is een gesneden
(gecastreerde) stier en dat kun je immers
niet aan de kop van het beest afzien. Bij
een leerkoper hing dan ook een niet van
humor ontdane spotspreuk naast de ossenkop: ‘Ik draag hoornen, dat iedereen
’t ziet. Maar menig dragen hoornen en
weten ’t niet.’

De Vreeswijkse Ossekop
Het pand, of beter de steen, in samenhang met de naam komt, voor zover tot
heden bekend, driemaal in de archieven
voor.
De eerste maal op  oktober  in de
resoluties wanneer het gerecht besluit
om de lindeboom staande voor de ‘Ossekop’ te verkopen, en daar weer een jonge
boom voor neer te zetten en om een afgewaaide iepentak op het Gildenburg te
verkopen. Dit geschiedde dezelfde dag
en bracht zeven gulden op. We kunnen
er dus vanuit gaan dat de gevelsteen min-
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stens van die datum is en kennelijk was
de huisnaam zo bekend dat verdere aanduiding achterwege kon blijven. De uitgever van de resolutieboeken oppert dat
de naam wellicht die van een herberg is.

De eigenaren
Arien Jacobsz van Velthuijsen en
Maeijchjen Ariaens Bongert
Uitgaande van de lijst van huizen die na
de brand van  waren overgebleven,
en die op  september  werd opgesteld, was het pand op dat moment in het
bezit van Arien Jacobsz. van Velthuijsen.
Zijn pand grenst aan het kantoor van de
Generaliteit (meestal Admiraliteit genoemd) die tot in  kantoor hield in
een gedeelte van het pand waar tegenwoordig Verhoef zit (Dorpsstraat ).
De Admiraliteit verkaste dat jaar naar
Amersfoort.
Adriaen Jacobsz. van Velthuijsen trouwt
op  oktober  in Vreeswijk met Maeijchjen Ariaens Bongert. Beiden komen
uit Vreeswijk. Op  april , hij is dan
kaaskoper, maken hij en zijn echtgenote
hun testament. Hij is gezond, maar zij ligt
ziek te bedde. Toch overleeft ze hem. Het
huis waarin zij wonen, strekkende van

de straat met daarachter de hof tot aan
de molen toe vermaken ze aan hun zoon
Henrick Adriaenss Velthuijsen (). Er rust nog wel een hypotheek op
van . gulden. Hun onmondige dochter Elisabeth Adriaenss Velthuijsen ()
krijgt de Vaartse Rijnschuit, dan wel de
verkooppenningen daarvan. De andere
zoon, Jacob Adriaenss van Velthuijsen
(-), krijgt zijn legitieme portie.
Elisabeth vertrekt na haar huwelijk in
 naar Kockengen.
Arien Jacobsz is naast kaaskoper ook nog
rijnschuitschipper en huurt in  vier
morgen bouw- en weiland onder Oudegein voor  gulden per jaar. De rijnschuitschippers, verenigd in een gilde,
onderhielden de beurt- en passagiersvaart op Utrecht. Hun vertrekpunt was
ter hoogte van de vroegere gereformeerde kerk waar ook de stalling voor de trekpaarden was.
Maijgie Ariens Bongaert weduwe van
Arien van Velthuijsen verkoopt op 
november  aan haar zoon Gerrit van
Velthuijsen ongeveer  stuks mei- of
zomerkaas,  zijden spek, de winkel aan
de zuidzuide van het huis met zijn potten en verdere koopmanschappen. Ook
de meubels en huisraad,  bedden en het
verdere beddengoed en de tafel enz. Alles
wat berust in het huis van Gerrit staande aan de westzijde van de kolken, niets
uitgezonderd. Koopsom  gulden. (De
vraag is of dit klopt omdat er twijfels zijn
of de zoon heeft bestaan.)
Op  juni  verklaren de broers Jacob Adriaens van Velthuijsen en Henrick Adriaens van Velthuijsen wonende
te Vreeswijk bij notaris T. Vosch van
Avesaat dat het begraven van hun moeder Maychje Adriaens Bongaert, die op
 juni  overleed en weduwe was van
Adriaen van Velthuijsen die overleed na
 december , geschiedt onder repudiatie (recht van verwerping) van de nalatenschap. Jacob kon schrijven, Henrick
niet.
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Henrick Adriaenss van Velthuijsen
De volgende eigenaar is Henrick
Adriaenss van Velthuijsen. Waarschijnlijk heeft hij het pand niet bewoond. Hij
gaat op  november  in Lopikerkapel
in ondertrouw met Ariaentje Jelisse van
Jaersvelt (ook genaamd Ariaentje Fuicken). Ook hij is rijnschuitschipper en na
zijn overlijden in juni  hertrouwt zijn
weduwe op  mei met Arien Gerritse van Leeuwen uit Jutphaas. Tot in 
staat ze, als de weduwe van Velthuijsen,
vermeld als lid van het rijnschuitengilde
en zou een knecht de vaart voor zijn rekening hebben genomen. Op  oktober 
wordt ze begraven.
Arien Jacobsz van Veldhuijsen
Nu is er een niet verklaarbaar hiaat. Is
het pand verkocht? In  staat het pand
op naam van Arie Jacobse Veldhuijsen
(-) getrouwd met Claasje Beeckers uit Brummen. De grond is, zoals
van zoveel panden aan de Dorpsstraat
in die tijd, erfpacht van de Fundatie H.E.
Buchell.
Op  november  verklaart Gerrit
voor de Utrechtse notaris Antoni van
Goudoever, dat hij zijn, op die dag voornoens overleden, vader Arien Jacobsz.
van Veldhuizen op zijn kosten zal begraven doch dat dit niet inhoudt dat hij
diens nalatenschap aanvaardt. Hij laat
hem begraven uit kinderlijke liefde en
verplichtingen. Op  december verklaren
hij en zijn broer Jan dit nog eens. Ze willen geen erfgenaam zijn.
Gerrit Veldhuijsen en Neeltje Both
Blijkens de erfpachtbrief van  november
 is Gerrit de nieuwe eigenaar door
koop van Arien van Veldhuijsen (zijn vader). De erfpachtcanon bedraagt  gulden
en  stuivers per jaar.
Gerrit, gedoopt in Vreeswijk (Herv.) op
 juli  en begraven te Vreeswijk op
 mei  was die tijd schepen van
Vreeswijk, lid van het rijnschuiten gilde
en in Vreeswijk een man van aanzien.
Door vererving werd hij eigenaar van
herberg De Dom op de noordhoek van
de Waagstraat. Hij was te Vreeswijk op
 juli  gehuwd met de uit Ameide afkomstige Neeltje Both, gedoopt aldaar op
zondag  juni  en overleden te Vreeswijk op  januari  op -jarige leef-
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ten huurovereenkomsten blijkt dat ook
het noordelijk aangrenzende pand van
hem is. De huurders van dit pand mogen
gebruik maken van de pomp achter de
Ossekop.
Gerrit Janse Geelhaar, wonende te Vreeswijk, trouwt Vreeswijk  januari 
Botje Mosterman, wonende te Hilversum.

tijd. Na het overlijden van Gerrit krijgt
zijn weduwe Neeltje Both op  maart 
een nieuwe erfpachtbrief.
Op  april  maakt schepen Gerrit van Velthuijsen ten behoeve van het
Vreeswijkse gerecht een overeenkomst
op, waarbij hij aan Gerrit Geelhaar voor
twee jaren verhuurt ‘een huijsinge genaamd den Ossekop’, bestaande in een
voorhuis binnenkamer en kleine kamer,
alsmede de toegang tot het secreet (toilet) en het gebruik van de kelder, onder
conditie, dat deze altijd droog gehouden
moet worden. De huur van f ,- per jaar
gaat in op  mei  en de helft daarvan
moet uiterlijk binnen acht dagen na afloop van elk half jaar worden voldaan.
De verhuurder behoudt wel het recht van
vrije doorgang door het huis, zowel voor
zichzelf als voor zijn arbeiders en het gebruik van het bovenhuis en de zolders,
bergschuur, erf en het achterhuis. Het geheel staat aan de westzijde van het dorp.
De huurder mag het gebruiken waarvoor
hij wil, maar moet beloven het huis ordelijk te zullen bewonen en alle glazen, die
met vensters bedekt zijn, voor zijn eigen
rekening te onderhouden.
Daarentegen zal de verhuurder het huis,
vloer en dak dicht houden en de buitenglazen komen ook voor zijn rekening, evenals de ongelden (belastingen
en kosten). Uit andere door hem geslo-

Op  april  maken Gerrit van Veldhuijzen en Neeltje Both, echtelieden, hun
testament ten overstaan van H.J. van Loenen, notaris te Utrecht. Ze hebben drie
dochters en als jongste kind een zoon Jacob. Zijn erfdeel zal bestaan uit het huis
genaamd de ‘Ossekop’ staande te Vreeswijk met het erf daarachter en achter het
huis daarnaast gelegen thans bewoond
door hemzelf. Hij moet zijn zuster Jaantje
jaarlijks f ,- betalen haar leven lang.
Voorts krijgt hij zeven morgen boomgaard en griend en buitenwaard land
vanaf de Lek tot het land van de heer van
de Wiers bij het Klaphek met een stukje
grond genaamd het Hoefslag, hieruit zal
Jaantje jaarlijks f ,- moeten ontvangen.
Jacob van Veldhuizen en
Dirkje Spinhoven
Nadat Gerrit en diens weduwe zijn overleden vererft het pand ‘de Ossekop’ conform het testament op zijn jongste zoon
Jacob. Hij ontvangt zijn erfpachtbrief op
 november .
Jacob ( augustus  -  april ),
voerman en in  gehuwd met Dirkje
Spinhoven (- juni ).
Christiaan en Jan Jacob van Veldhuizen
Op  augustus , ten huize van Gerrit
van Dijk op het dorp, houdt W.H.J. Cambier van Nooten, notaris te Lopik, een
openbare verkoping op verzoek van: Gerrit van Veldhuizen ( ) aannemer te
Vreeswijk; Teunis van Veldhuizen ()
winkelier te Honswijk; Jan Jacob van
Veldhuizen () bouwman te Vreeswijk; Nicolaas van Veldhuizen ()
bouwman te Vreeswijk; Neeltje van
Veldhuizen () zonder beroep echtgenote van Gerrit van Dijk stalhouder te
Vreeswijk; Willem van Veldhuizen ()
bouwman te Vreeswijk; Adriana van
Veldhuizen () zonder beroep gehuwd
met Johan Christiaan Frijlink bankhouder te Utrecht en Christiaan van Veld-
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huizen () bouwman te Vreeswijk,
allen kinderen van Jacob van Veldhuizen en Dirkje Spinhoven. Zij zijn tevens
de erven van hun overleden broer Jacob
(-) en willen het ouderlijk huis,
plaatselijk genummerd , verkopen. Het
bestaat dan uit een huis met erf en grond
en schuurberg, kadastraal sectie B nr. 
groot  roeden en  ellen. Het perceel
heeft recht van overpad over het perceel
B  zijnde een koetshuis met paardenstalling, hooiberg, wagenschuurtje, karnloods, erf en grond, groot  ellen. Dan is
er nog een perceel grond, B , groot 
roeden en  ellen.
Opgemerkt wordt dat hun ouders het
meer dan  jaar ongestoord in eigendom
hebben bezeten en niet bekend is of overschrijving bij het kantoor der hypotheken
heeft plaatsgehad.
Kopers voor f .,- zijn Christiaan en
zijn broer Jan Jacob van Veldhuizen. Zij
gaan een compagnonschap aan en oefenen er het bedrijf van stalhouderij uit.
Jan Jacob (-) trouwt in  de
 jaar jongere Anna Maria van Dorssen
uit Jutphaas. Ze hertrouwt in  diens
jongere broer en voormalig compagnon
Christiaan (-).
Christiaan van Veldhuijzen en
Anna Maria van Dorssen
Op  maart  wordt de nalatenschap
van Jan Jacob van Veldhuijzen en diens
weduwe bij notaris W.H.J. Cambier van
Nooten te Lopik verdeeld. Er zijn zes
kinderen. Het bovenvermelde onroerend
goed , groot . aren, wordt gewaardeerd op f .,- en er rust een hypotheekschuld op van f .,. De helft
gaat naar de weduwe, de andere helft
blijft van zijn voormalige compagnon en
broer Christiaan.
Nadat A.M. van Dorssen in januari 
is overleden volgt op  april een veiling
door de IJsselsteinse notaris Immink. Het
hoogste bod is f .,- en gaat op  juni

bij de boedelscheiding naar Christiaan Sr.
Christiaan Sr. vertrekt later naar Utrecht
en overlijdt in IJsselstein in .
Hermann Heinrich Abeling en
Hendrica van Velthuijzen
Op  januari  wordt diens nalatenschap gescheiden ten overstaan van H.L.
van Buma, notaris te Houten, Hermann
Heinrich Abeling, stukadoor te Utrecht,
getrouwd met Hendrica van Velthuijzen
en Christiaan van Velthuijzen Jr., de enige kinderen van Christiaan Sr. Het huis,
plaatselijk genummerd A , met koetshuis, paardenstalling, hooiberg, schuurberg, erf en grond, dan tezamen .
aren gaat voor de geschatte waarde van f
.,- naar Abeling.
Pieter van Loon
Op  mei  houdt notaris H.A.M.
Immink uit Houten een openbare verkoping in ‘Het Schippershuis’ van P. van
Loon. Hermann Heinrich Abeling, stukadoor te Utrecht, verkoopt dan het huis
A  sectie B  ter grootte van .
aren. Het hoogste bod is van Floris Yperlaan, timmerman te Utrecht, f .,-.
Het hoogste bod op een schuur en koetshuis met paardenstal ter grootte van .
aren sectie B  is f .,-, ook door
Yperlaan. Bij de gezamenlijke afslag is koper Pieter van Loon, koffiehuishouder en
koopman te Vreeswijk voor de som van
f .,-.
B.N. de Roos
Op  april  bij H.A.M. Immink, notaris te Houten verkoopt Pieter van Loon,
inmiddels zonder beroep te Vreeswijk
aan Bartholomeus Nicolaas de Roos, slager te Vreeswijk het huis met bovenhuis,
erf en tuin tezamen groot . aren, voor
f .,-. Het is verhuurd aan P. Saras
voor f , per week en aan J. de Roos
voor f ,- per week. De schuur met koets-

huis en paardenstal verkoopt Van Loon
aan een ander. Slager De Roos oefende
zijn beroep uit in wat tegenwoordig de
slagerij van Post, voorheen Vergeer is.
G.C. de Roos
Op  maart  bij A.G. Cool, notaris
te IJsselstein, verkoopt B.N. de Roos, slager te Vreeswijk, aan zijn zoon Gerardus
Cornelis de Roos, barbier te Vreeswijk
een huis met bovenhuis, erf en tuin, groot
. aren voor f .,-. Hij oefent er het
kappersvak uit.
G.M. van Doorn
Op  april  bij notaris B.R. Goldhoorn te Vianen, verkoopt G.C. de Roos,
kapper te Vreeswijk, Dorpsstraat  en
gehuwd met H.M. van Rossum aan Gerardus Maria van Doorn, machinaal
houtbewerker te Vreeswijk, Dorpsstraat
 gehuwd met Andrea Gijsbertha Tukker een winkel- en woonhuis met afzonderlijke bovenwoning Dorpsstraat  en
. Groot . aren. Koopsom f .,-.
Ook De Roos verkoopt, op zijn beurt, een
stuk grond aan een ander.
Koper woont sedert  maart  in de
bovenwoning. Het winkelhuis  kan
worden aanvaard  dagen nadat de aan
verkoper toegewezen bejaardenwoning
(Prinsessenweg ) is opgeleverd.
Het gedeelte dat de verkoper behoudt
krijgt een erfdienstbaarheid van voetpad
ten behoeve van het huis naar de Hol.
Van Doorn maakt er een ‘doe het zelf ’
zaak van maar krijgt na enige jaren zware
concurrentie van de in die tijd opkomende bouwmarkten als Karwei. Hij schakelt
over op cadeaus, souvenirs en huishoudelijke artikelen. Hij overlijdt in  waarna zijn weduwe Van Doorn-Tukker de
zaak voortzet.

Naschrift:
Uit niets blijkt dat de Ossekop voorheen een slagerij, leerhandel of herberg is geweest. In die tijd was er in Vreeswijks slechts één,
Joodse, slachter. De enige relatie met de Ossekop zou kunnen zijn dat er ooit een kaashandel in gevestigd is geweest.
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De schipbrug Vreeswijk-Vianen - deel 1
Ben Remie
Het oversteken van een rivier ging eeuwenlang enkel met behulp van roeiboten of een pontveer. Zo ook in
Vreeswijk. Toen in juni 1556 de sluis van Vreeswijk werd uitgebreid met een derde kolk, leverde dat veel werk op
en zorgde dat voor veel vertier . De Heren van Vianen, de Brederodes, de rechthebbenden op de rivier de Lek,
trachtten een graantje van deze welvaart mee te pikken door het in de vaart brengen van een pontveer tussen
Vianen en Vreeswijk, later bekend als de domaniale pont, die vooral rijtuigen, paarden en vee overzette.
Het vervoer van Vreeswijk naar Vianen geschiedde met roeibootjes door schippers uit Vreeswijk, die
alleen voetgangers over mochten zetten met niet meer bagage dan twee handen konden dragen.
De stad Utrecht liet al in 1458 voor de roeischuitjes van deze schippers een haven graven ten westen van de
Vreeswijkse sluis. Vanaf 1588 werden deze veerschippers voor het leven benoemd en ondergebracht in een gilde;
genaamd de schippers van het ‘kleine veer’ of Pinnemakers, genoemd naar hun bezigheden als er geen overzetwerk
was: kleine houten pinnen maken. Ook Vianen had een dergelijk klein veer, in navolging van hun Vreeswijkse
collega’s ook pinnemakersveer genaamd. Deze Viaanse veerschippers hadden een andere bezigheid: zalmvissen.
De veerdiensten waren vaker een punt
van discussie; men wilde een vaste oeververbinding. Die plannen werden weer
actueel toen op  november  luitenant G.A.C.W. Marquis de Thouars van
de e afdeling infanterie met een detachement herstelde zieken komen uit
Utrecht de Lek wilde oversteken. Door
onhandigheid van de schipper, volkomen
onbekend met het varen op een rivier,
kantelde de boot en verdronken zes soldaten en de schipper.

Napoleon en de eerste
schipbrug
De Schipbrug over de Lek tussen Vreeswijk en Vianen werd op  april  officieel in gebruik genomen. Het was
echter niet de eerste schipbrug. We gaan
terug naar de tijd van keizer Napoleon
Bonaparte, die zijn bondgenootschap
met Rusland op  december  door
de Russen zag opgezegd en zich hierover
zo kwaad maakte, dat hij besloot Rusland
aan te vallen. De Russen pasten de tactiek
van de verschroeide aarde toe. Zij trokken zich steeds verder in het achterland
terug, waarbij ze zelfs niet schroomden
Moskou in brand te steken. Daarbij opgeteld kwamen de ontberingen tijdens de
strenge Russische winter. Napoleon zag
zich genoodzaakt zijn troepen, waarvan
hij al ruim . mannen was verloren, terug te trekken. Op  december
 passeerde hij op zijn terugtocht de
Russische grens.
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In mei  behaalden de Fransen hun
laatste succesje in Lűtzen en de slag bij
Bautzen, waar zij de samen optrekkende
Pruisen en Russen wisten te verslaan. In
de grote Volkerenslag, die tussen  en 
oktober  bij Leipzig plaatvond, wisten de geallieerde troepen van Oostenrijk, een Russisch-Pruisisch leger en een
Zweed-Russische legermacht, Napoleon
een verpletterende nederlaag toe te brengen. Napoleon moest zich terugtrekken
op zijn eigen grondgebied en werd daarbij achtervolgd door Pruisische troepen
en Kozakken.
De Franse bevelhebber in ons land, Molitor, voelde de bui aankomen en probeerde zich zo onopgemerkt mogelijk uit ons
land terug te trekken. In de nacht van 
op  november  verliet hij met zijn
troepen Amsterdam en ging richting
Utrecht. Daar verbleef hij een kleine twee
weken. In de nacht van  op  november  trokken ze naar Vreeswijk met
als doel Gorinchem. Om de Lek over
te steken waren de Fransen al op  november begonnen met de bouw van een
schipbrug. Op  november had Molitor
per brief van de burgemeester van Vreeswijk geëist zijn troepen te voorzien van
brood en vlees. Na het oversteken van de
Lek werd de schipbrug vernietigd.
In Vianen liet Molitor een bezetting van
 manschappen achter om de aftocht
te dekken en werden twee kanonnen in
stelling gebracht, gericht op Vreeswijk.
Na aanhoudende beschietingen door de

Kozakken vanaf Vreeswijk op de buitenstad van Vianen verliet de helft van het
aantal achter gebleven Fransen Vianen
op  december.

De tweede schipbrug
Intussen had ir. Cornelis de Beer in opdracht van de Pruisische generaal Von
Bülow op  december vanuit Utrecht bevel gegeven tot het leggen van een schipbrug tussen Vreeswijk en Vianen.
Daarop liet de burgemeester van Vreeswijk, Adrianus Braber, bekend maken,
dat alle soorten vaartuigen en zandlichters die geschikt waren voor het maken
van een schipbrug geconfisqueerd werden. Ook moesten alle scheepmakers en
timmerlieden, voorzien van gereedschap
en planken, zich melden.
In Vianen had burgemeester Dirk van
der Vlist al een dag eerder een bevel laten uitgaan aan alle arbeiders die in staat
waren om bomen om te zagen of te hakken om met bijl, zaag of spade naar het
stadhuis te komen. Door de confiscatie
van de particuliere schepen lukte het de
schipbrug in drie dagen te realiseren. Op
 december ’s avonds trokken de eerste
troepen al over de schipbrug.
De krant van  december  schrijft:
Men is zeer ijverig bezig met het slaan van
een schipbrug over de rivier de Lek, aan
de Vaart (Vreeswijk), welke waarschijnlijk
deze avond gereed zal zijn. Gister hebben
zich op de hoogte van Vianen 500 Fransen,
met twee stukken geschut, vertoond, met
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het oogmerk, om het leggen van de schipbrug te verhinderen, doch deze werden
weldra, door de zich aldaar bevindende
troepen, verdreven. Een grote menigte van
hen is neergesabeld, enige zijn gevangen
genomen, terwijl de overige gevlucht zijn.
De krant van  december meldt o.m.: De
schipbrug, welke alhier aan de Lek, met
de meeste spoed, zonder enige de minste
hindernis, is aangelegd en voltooid, bevordert thans meer dan ooit de goede en
vlugge overtocht van de geallieerden; morgen wordt het hoofdkwartier van Z.E. generaal Von Bülow met in zijn gevolg prins
Frederik Willem Karel van Oranje, jongste
zoon van onze Doorluchtige Soeverein,
naar Zaltbommel overgebracht, en alles
doet de nauwkeurige, vlugge, maar tevens
voordelige bewegingen van de geallieerden,
welke met Gods hulp tot dus verre zijn geslaagd., van dag tot dag onderscheidend
kenmerken.
In de haast was er echter vergeten rekening te houden met de scheepvaart. Jan
Blanken, inspecteur-generaal van de Waterstaat, gaf kort daarna opdracht om in
de schipbrug een uitdrijfvak te maken,
zodat de scheepvaart de schipbrug kon
passeren. Deze schipbrug deed dienst tot
in de nacht van  op  januari  toen
kruiend ijs in de rivier de brug onherstelbaar vernielde.
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Plan voor een hangbrug
Nu het idee van een schipbrug eenmaal
had postgevat bracht de Viaanse burgemeester en notaris E.J. Mecima op  augustus  een concept ontwerp voor
een schipbrug in de Gemeenteraad van
Vianen. Het voorstel kreeg de steun van
notabelen uit omliggende plaatsen en districten. Ook het Amortisatie-Syndicaat
van de domeinen stemde met het plan
in. Zo ook koning Willem I die f .,toezegde voor de voorbereiding en eventuele realisatie. Er werd later niets meer
over vernomen.
In  had de Zuid-Nederlandse waterstaatingenieur Jean-Baptiste Vifquain
een nogal gedurfd ontwerp gemaakt: een
hang- of kettingbrug met een lengte van
meer dan vierhonderd meter, bestaande
uit twee hoofdoverspanningen van honderd meter, opgehangen aan een pylon
in het midden van de rivier. Het gedeelte boven de uiterwaarden bestond uit
achttien aanbruggen met elk een overspanning van twintig meter, rustend op
pijlers, zodat bij hoge waterstanden het
water ongehinderd kon afvloeien. Het
voordeel van de brug was dat deze hoog
boven het water hing, waardoor er geen
hinder kon ontstaan van kruiend ijs. Het
zwakke punt in het ontwerp was de pylon in het midden van de rivier die wel
aan dit gevaar zou worden blootgesteld.

De brug hing echter niet zo hoog dat de
zeilschepen er ongehinderd onderdoor
konden, zoals bij onze huidige bruggen.
Aan de Viaanse kant zou een dubbele
ophaalbrug komen met een doorvaartbreedte van twaalf meter. De rijweg zou
een breedte krijgen van . meter. Een
ander nadeel was het kostenplaatje, de
aanleg van een schipbrug was op ongeveer f .,- geraamd; de hangbrug
zou driemaal zoveel moeten kosten,
f .,-. Niettemin was koning Willem I van het ontwerp gecharmeerd. Hij
gaf op  augustus  vier ingenieurs
van de waterstaat opdracht het ontwerp
nog eens kritisch te bekijken. Dit waren
Jan Blanken Jz., inspecteur-generaal, A.F.
Goudriaan, inspecteur-generaal, Walraven van Ommeren, inspecteur en A. Goekoop, hoofdingenieur. Omdat er slechts
een origineel ontwerp met beschrijving
van de brug was, kreeg elke ingenieur om
de beurt drie dagen de tijd. Na wat aanpassingen, waarbij vooral de twee overspanningen vervangen werden door een
grote overspanning, zodat de pylon in
het midden van de rivier geschrapt kon
worden, werden de heren het eens over
het ontwerp en bij Koninklijk Besluit van
 november , gegeven te Brussel, gaf
de koning het bevel tot de aanleg van de
kettingbrug over de Lek.
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Erfgoedproject Oosterlicht College
Jaarlijks vindt er op het Oosterlicht College het Erfgoedproject plaats waarbij de leerlingen van 2 VMBO
onderzoek verrichten naar een gekozen erfgoedproject in Nieuwegein. Het is belangrijk dat jongeren zich
bewuster worden van de geschiedenis die al dan niet zichtbaar ook de basis vormt van de omgeving waarin zij
opgroeien. De onderwerpen die zij met groot enthousiasme oppakten waren zeer gevarieerd: van de Plofsluis, de
Katholieke Jongensschool, de Paardentram, de Wipwatermolen en Fort Jutphaas tot het Schippersinternaat.
Bij de uitvoering moesten zij rekening
houden met de wensen van de ‘opdrachtgevers’, zoals: De Tweede Verdieping, de
Oudheidskamer, Museumwerf Vreeswijk,
PEN.nl of Museum Warsenhoeck. Na een
gedegen vooronderzoek op school gingen
 maart van dit jaar meer dan zeventig
leerlingen in groepjes op pad om op de
gekozen erfgoedlocatie informatie te verzamelen. De locaties werden gefotografeerd en de leerlingen hielden interviews
met seniors en opdrachtgevers. Museum
Warschenhoeck fungeerde tevens als algemene informatieplek over de uiteenlopende onderwerpen.
 april werden de opdrachtgevers uitgenodigd om in het Oosterlicht College de
presentaties te bekijken en te beoordelen.
Met Powerpoint, brochures en mondelin-

ge presentaties werden de onderzoeksresultaten getoond. Het was erg leuk te zien
hoeveel werk en aandacht hierin gestoken
werd en hoe, ondanks ongetwijfeld wat
zenuwen, de leerlingen hun werk lieten
zien.
Als erfgoedinstelling is een project als
dit, in samenwerking met het Oosterlicht
College, een geweldige gelegenheid leerlingen te betrekken en te informeren over
de geschiedenis van hun omgeving. We
zien dan ook uit naar de editie van 
en danken met name Gert-Jan de Ruiter
van het Oosterlicht College voor zijn inzet en samenwerking!

Bijdrage voor de Cronyck
Voor de opdrachtgever Museum Warsenhoeck moest een artikel worden geschre-

ven wat in de Cronyck de Geyn geplaatst
kon worden. De keuze viel op de bijdrage over De Paardentram, gemaakt door
Naomi Tshinakanudia, Ahiam Houmani
en Melanie van Buuren klas Bc en de
bijdrage over De Wipwatermolen, gemaakt door Demi van Kuijk en Semmy
Schoonheym, klas Bb.
Van harte gefeliciteerd met jullie
publicatie!

Omdat de bijdragen niet geschikt waren om  op  op te nemen in deze uitgave van de Cronyck, heeft de redactie
in overleg fragmenten uit de bijdragen
gehaald. Voor de volgende keer worden er betere afspraken gemaakt met
het Oosterlicht, zodat de bijdragen van
de jongeren wel voldoen aan de eisen.

De Paardentram anno 1893 tot 1923
Naomi Tshinakanudia, Ahiam Houmani en
Melanie van Buuren (klas Bc)
De paardentram is ontstaan in 1893 als opvolger van
de stoomtram. De paardentram zag eruit als een klein
karretje met paarden ervoor, en je had ze in drie klassen.
In de 1e klas waren de banken zacht en zaten er ramen
in die gesloten konden worden met gordijnen. De 1e klas
was bedoeld voor de rijke mensen. In de 2e klas waren
de banken aan de harde kant. Er zaten wel ramen in,
maar het was er alsnog snel koud. In de 3e klas waren
de banken van hout en vies. Er zaten geen ramen in
de 3e klas, dus hier was het nog veel kouder dan in de
2de klas. De 3e klas was bedoeld voor arme mensen.
De tramlijn Utrecht-Jutphaas-Vreeswijk kende een tarievenstelsel dat verdeeld was in secties, te weten de secties:
Utrecht station-Utrecht Tolsteeg (Westerkade) (retourtje ct);
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Utrecht Tolsteeg-Liesbosch (retourtje ct); Liesbosch-Jutphaas (retourtje ct); Jutphaas-Fokkesteeg (retourtje ct) en
Fokkesteeg-Vreeswijk (retourtje ct). Hoe meer secties je
doorkruisde hoe duurder het kaartje.
De paardentram was gebouwd van hout en metaal. Ze moesten
stevig zijn omdat er ook lange afstanden mee werden afgelegd.
De reis van Vreeswijk naar Utrecht duurde bijvoorbeeld al 
minuten. In de loop der jaren ontstonden er modernere ver-

voermiddelen, zoals de T-Ford bussen. Dat leidde ertoe dat er
in  een einde kwam aan de paardentram.
Door dit project hebben we veel geleerd over de geschiedenis
van de paardentram. We danken de Oudheidskamer en het
Museum Warsenhoeck voor deze leuke en leerzame ervaring,
en ook voor de informatie!

De geschiedenis van de Wipwatermolen
Demi van Kuijk en Semmy Schoonheym (klas Bb)
De molen is in 1640 in Jutphaas gebouwd en heeft
daar tot 1982 de polder Oudegein bemalen. De laatste
jaren werd de molen op vrijwillige basis draaiend
gehouden. De onderhoudstoestand van de molen werd
zo slecht dat in 1988 de bovenas werd verwijderd en
in 1993 het bovenhuis. Tien jaar later is de ondertoren
van de molen naar het Natuurkwartier in Park
Oudegein verplaatst en daar is de molen geheel
opnieuw opgebouwd en in 2006 kon deze weer met
steun van vrijwilligers in gebruik worden genomen.
Hoe werkt de molen
De wieken zetten de bovenas in beweging. Deze geeft zijn
draaibeweging door aan de koningsspil, die van het bovenhuis doorloopt naar de ondertoren. De koningsspil stuurt het
scheprad aan. Deze wipt het water vanuit de polder in de hoger
gelegen bewaarplek. De naam wipmolen komt waarschijnlijk
van deze manier van bemalen, maar kan ook duiden op de beweging van het bovenhuis als de molen bij stevige wind staat
te draaien.
(red. De molen schept momenteel geen water. Al jaren wordt onderzocht of dit hersteld kan worden)
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Jos Scholman

Uw totaalpartner op het gebied
van Infra, Sport en Groen

Jos Scholman is een aannemingsbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw en sport- en cultuurtechniek.
Een hele mond vol voor dat wat we doen, namelijk alles op het gebied van Infra, Sport en Groen.
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