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Het gezin in de tuin achter de kerk. Annie -liggend- en haar twee zussen Martien en

Corríe. Ook de toren van de Barbarakerk mocht mee op de foto.
Het graskantje, dat sínds kort verdwenen ís

en waar de dames het vat met teer vonden

Zus Corrie...
Vaderlandsliefde en Verzet tijdens de
oorlogsjaren 1940 - 1945 was niet vreemd
voor het gezin van dominee Van den
Berg. Zus Corrie huwde met Willem van
der Griendt. Ze vestigden zich in Rotter-
dam in de dakterraswoning boven Bakke-
rij van Van Linschoten.

Corríe en Wim verloofd op 5 juli 1939
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De kelder van de bakkerij was de baker-
mat van het verzet in Rotterdam. Op een

dag komt hun huisarts met het verzoek
de baby in huis te nemen van het onder-
gedoken loodse echtpaar Cohen, die niet
meer op het onderduikadres te handha-
ven is. Helaas komt de baby bij hen in
huis te overlijden aan wiegendood. De
huisarts en oom Wim brengen samen
het droeve bericht aan het echtpaar Co-
hen op het onderduikadres en ervaren
dat mevrouw Cohen opnieuw zwanger
is. Dan krijgt oom Wim het verzoek na
de geboorte de aanstaande baby in huis te

nemen.
Tante Corrie simuleert de zwangerschap
met kussens onder haar kleding en na de

komst van de baby blijft ze voor de om-
geving een week lang op het zogenaamde
kraambed.
De huisarts tekent het geboortecertifi-
caat van kleine Wim voor de burgerlijke
stand. En mevrouw Cohen komt's nachts
naar de bakkerij om de baby borstvoe-
ding te geven. Het echtpaar Cohen over-
leeft wonderbaarlijk de oorlogsjaren en
krijgen kleine Wim terug maar daarvoor
moeten ze naar de rechtbank voor aan-
passing van de burgerlijke stand.

Ook moest het trouwboekje van Wim en

Corrie worden aangepast. De naam van
kleine Wim werd doorgestreept. Vervol-
gens veroordeelde de rechter hen ook

Het trouwboekje moest worden
aangepast... Willem werd doorgehaald.

nog eens voor valsheid in geschriften en

moesten zij een symbolische bedrag van
I gulden betalen.
Later bij een bezoek aan Israë1 ontvingen
zij de onderscheiding Yad Vashem en

werden voor hen bomen geplant in het
Park. Kleine Wim emigreerde naar Isra-
el, stichtte zljn gezin en was lid van een

orthodox religieuze gezindte en kreeg
elf kinderen. Het echtpaar Cohen kreeg
na de bevrijding nog een dochter en een

zoon. Kleine Wim kreeg dus nog een zus

en broer. Vader Arthur Cohen werd de

oprichter van de foodse Scholengemeen-
schap Cheider te Amsterdam. Oom Wim
en Tante Corrie bleven kinderloos maar
hadden pieegzoon Wim in Jeruzalem.
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geschriften zetten. Als het weer beter gaat

wil ik dan weer mijn hele salaris."

Koster Duinkerken

Annie: "Dat was een man, die hoorde bij
de kerk. Hij verzorgde onze tuin, want
vader had daar geen kijk op. Gingen wij
met vakantie dan was er in ons huis al-
tijd iets gerepareerd ofgeverfd. Vader en
moeder gingen wel eens een weekje met
vakantie en wij waren dan met drie zus-
sen thuis.
Wanneer het 's nachts onweerde kwam
Duinkerken even langs of om te kijken of
alles wel in orde was bij ons. Met dank-
baarheid denken wij altijd aan hem terug.
Met zijn dochter: Ali Duinkerken was ik
bevriend en samen met Maggie Schouten
trokken we er zondags op uit. De Beatrix-
sluis werd vaak als bestemming gekozen."

Leve Wilhelmina
"Het was een mooie zomermiddag in
de oorlog dat mijn twee vriendinnen
en ik zin hadden om die zondagmiddag
bij het water te zitten. Ali Duinkerken,
Muggy Schouten en mijn persoontje. Na
lang overleg werd de omgeving van de
Beatrixsluis uitgekozen. Die sluis werd

echter door de Duitsers bewaakt. Wij
zouden goed opletten hoe die militairen
er uitzagen en of het verantwoord was.
Aan de kant van Vreeswijk ging het niet.
Wij liepen te veel in de gaten. Dan maar
richting Tull en 't Waal. Voorbij de witte
huizen van de sluiswachters gingen wij
links de dijk af.

De dijk was alleen begroeid met gras en
wij zaten heerlijk aan het water. Het werd
tijd om naar huis te gaan en Maggy liep
nog een eindje langs het kanaal. Zlj vond
een vat teer en een bokkepoot. Wij gin-
gen naar de lichtgrijze muur. Eén van ons
lag boven aan de dijk op de uitkijk, de an-
der droeg het vat en de derde begon op
de muur te schrijven in letters van wel 50

cm hoog: Leve Wiihelmina. Er werd on-
dertussen geruild zodat ieder van ons aan
zijn trekken kwam. De volgende zondag
gingen we kijken of het er nog stond. En
ja, hoor! Drie weken heeft het er gestaan
voordat er overheen werd geverfd."
Uit de nalatenschap van de onlangs over-
leden domineesdochter mocht ik bijgaan-
de foto scannen, waarop we een aantal
dames terug zien en een aantal van de
Vreeswijkse verzetsmensen.

V.l.n.r.: Anníe van den Berg, Maggy
Schouten en AIi Duinkerken.

verdwenen en niemand weet waar hij is
tot duidelijk wordt dat hij is gearresteerd
door de Sicherheitspolizei en is afgevoerd
naar het Oranje Hotel in Scheveningen.
Hij hield zich bezig met vlugschriften ter
vermenigvuldiging en distributie; dit alles
tegen Nationaal Socialisme en fascisme.

funi 1941 wordt hij vrij gelaten wegens
gebrek aan bewijs en heeft zich de gehele
oorlogsjaren ingezet voor onderduikers
en is begiftigd met het Verzetsherden-
kingskruis voor zijn verdiensten.

De pastorie had tijdens de oorlog inkwar-
tiering van twee Duitse militairen die
zich overigens keurig hebben gedragen
tijdens hun verblijf. Het waren wat ou-
dere soldaten aÍkomstig uit Beieren. Ze
brachten hun eigen voeding mee. Inder-
daad heeft toen op zolder een onderdui-
ker gebivakkeerd. Annie sneed wel eens

een boterham van de meegebrachte Duits
kuch voor de onderduiker, vertelde ze

me. De Duitsers moeten dat oogluikend
hebben toegelaten ook omdat ze dat in
bewaring gaven en niet mee naar hun ka-
mer namen.

Om aan voedsel te komen hadden zij ook
heel wat aan boer Korver; maar toen dat
minder werd trok Annie er met de fiets
op uit.
"Mijn oom, de dominee, heeft in de oor-
log tegen de kerkenraad gezegd: Betaal
mij maar minder -iedereen had het toen
moeilijk- maar juliie mogen het niet in de
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Staand v.l.n.r.: een onbekende - AIie Duinkerken - Annie van den Berg - nog een

onbekende - Greet Schouten - Maggy Schouten en Dína van der Woerd
Gehurkt v.l.n.r.: onbekend - Bas Schouten*) - Jan Witte (commandant van de groep) -
Roel Ríddersma*) - Rein Ríddersma") en de laatste ook níet bekend.
*) Met lan Witte leden van de L.O. groep (L.O. staat voor Landelijke Organisatie).
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Bord Ortskom ma nda ntu r J utphaas
Ton Vis

In deze nieuwe rubriek in Cronyck de Geyn zal regelmatig een bijzonder voorwerp uit een van de musea

in Nieuwegein in een artikeltje speciaal worden belicht. Omdat deze uitgave vooral in het teken staat

van de komende "mei"-herdenking is mijn oog gevallen op het bord'Ortskommandantur lutphaas'
in Museum Warsenhoeck, dat een onmiskenbare relatie heefi met de Tweede Wereldoorlog.

Toen Duitse mili-
tairen in mei 1940

de dorpen futphaas
en Vreeswijk be-
zetten, werd er ook
voor deze dorpen
een Ortskomman-
dant aangesteld.
Een dergelijke
aanstelling vond
plaats voor alle ge-

meenten in Neder-
land. Deze had als

voornaamste taak
om voor het wel en

wee van zijn man-
schappen te zorgen, zoals inkwartiering,
de voedselvoorziening en vermaak van
de militairen. Daarnaast moest hij zorgen
voor orde en regelmaat in de gemeente en

was hij verantwoordelijk voor de infra-
structuur. Vreeswijk en futphaas hadden
grote aandacht van de Duitse bezetter
door de strategische ligging van de nabij-
gelegen sluizencomplexen - van eminent
belang voor de binnenscheepvaart - en
de brug over de rivier de Lek. Het Fort in
futphaas werd in 1944 door de Duitsers
ingericht als zend- en luisterpost van de

Deutsche Kriegsmarine, die het gebouw
gebruikte als zend- en ontvangstation
voor met name de aansturing en coórdi-
natie van onderzeeërs.

De Ortskommandant was ook het aan-
spreekpunt voor de plaatselijke bevol-
king, als er iets was voorgevallen met
Duitse militairen. Hij beoordeelde de

klacht en kon indien nodig disciplinaire
maatregelen nemen. Aanvankelijk had
h|j zljn kantoor ingericht in een villa op
het terrein van de Persil fabriek, maar al

spoedig verplaatste hij zijn hoofdkwar-
tier naar het chique hotel De Roskam
aan de Dorpsstraat. Het was indertijd het
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meest luxueuze hotel in de omgeving,
trefpunt van notabelen en de thique' van

|utphaas. In dit deftige hotel-café-res-
taurant, dat geleid werd door de familie
Scháfer, werden de gasten bediend door
obers in livrei. Als de Persil fabriek hoge
gasten over had uit Duitsland, werden
deze ook steevast in hotel De Roskam on-
dergebracht. Ook leden van het Utrecht-

se studentencorps
dronken er hun
biertjes na een
tocht per roeiboot.
De beroemde Var-
sity-wedstrij den
werden voor de
oorlog vanuit De
Roskam gehouden.
Achter "De Ros-
kam" met de in-
gang aan de steeg
(zonder naam) die
zich zuidelijk van
het café bevindt,
had destijds Piet

Hornsveld een garagebedrijf annex taxi-
onderneming. In zijn ruimten werden
Duitse soldaten ingekwartierd.

Met de bezetting door de Duitsers had
het gemeentebestuur van ]utphaas haar
functie voor een groot deel verloren. Bur-
gemeester ].M.M. Hamers bleef op zijn
post om te voorkomen dat een aanhan-

Het verwíjsbord aan de gevel van De Roskam.

Hotel De Roskam in vroeger tijden. De elegante houten veranda en Iuífel zijn verdwenen.
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ger van de Nationaal Socialistische bewe
ging (NSB) het bestuur van de gemeente
zou overnemen. De gemeenteraad was
ontbonden en slechts enkele ambtena-
ren hielden gemeentelijke diensten zoals
de plantsoenendienst en de reinigings-
dienst draaiende. Voor de Ortskomrrran-
dant was het gemeentehuis van lutphaas
daarom geen ideale locatie om kantoor te
houden en is het begrijpelijk dat zijn keu-
ze op "De Roskam" viel, waar hij ook de
verzorging van het hotelpersoneel kreeg.

In de zomer van 1940 is het verwijsbord,
dat nu in het bezit is van Museum War,
senhoeck, in opdracht van de futphase
Ortskommandant geschilderd. Hij gaf de
opdracht voor het schilderwerk aan schil-
der Ad Brand, die zijn opslagplaats en

werkplaats had aan de Nedereindseweg
nummer 7 in ]utphaas. Het bord werd
aangebracht aan de zrjgevelvan Hotei De
Roskam, aan het begin van de steeg naast
het gebouw. Na de oorlog verwijderde Ad
Brand zelfweer het bord van de gevel van
het kantoor in opdracht van de gemeente

futphaas. Hij bewaarde het in zijn werk-
plaats en schonk het in de jaren tachtig
aan de HKN.

Met het hotel is het in de jaren na de
oorlog snel bergafwaarts gegaan. In1969
kocht W Miltenburg het pand en vestig-
de er een meubelzaak in. Daarbij werd
het eens zo fraaie interieur verwijderd.
Later vestigde herenmodezaak Van Dal
zich in een deel van het pand. Nadat deze
ook vertrokken was staat het pand nu al

Het verwíjsbord in de vitrine van Museum
Warsenhoeck.

jarenlang te "verpieterenl Niets herinnert
meer aan de vroegere grandeur van dit
historisch zo interessante bouwwerk.

Mijn ouders 'leenden mij en mijn broer-
tjes en zusjes regelmatig uit. Mijn ouders
moesten toch tien monden voeden en
veel geld was er niet, waardoor ik vaak
met andere mensen meeat. Een voorbeeld
was de familie Menten, die aan de Han-

delskade woonden. Ze hadden een zaak
en daar zaten ook Duitsers ingekwartierd.
Dat waren allemaal grote kerels, als kleine
jongen vond ik dat natuurlijk erg indruk-
wekkend. Ze marcheerden door het dorp
om te laten zien dat ze er waren. Omdat
ik bij de familie Menten at, waar de Duit-
sers ingekwartierd zaten, kwam ik snel in
contact met ze. Via de uniformen leerde
je a1 snel bij welke Duitser je op moest
passen en met wie je makkelijk contact
kon maken. Zo heb ik bijvoorbeeld aard-
appelen geschild voor ze. Maar ik zorgde
er wel voor dat ik makkelijk aardappelen
mee kon smokkelen. Ik legde bijvoor-
beeld eerst de aardappelen in de emmer
en daar bovenop de schillen en zo kon ik
zonder problemen de aardappelen naar
huis smokkelen.

Toch merkte je dat de situatie niet hele-
maal normaal was. Mijn broer werkte,
net als mijn vader, bij de Henkel. Op een
dag is hij naar Utrecht gegaan om met
zijn vriendin inkopen te doen. Hij werd

Oorlogsherinneringen van Barend Doest
Tim Hagt

Barend Doest woont al zijn hele leven in Vreeswijk. Hij vertelt in onderstaande getuigenis

enkele yan zijn herinneringen aan de oorlog en hoe de ooilog hem gevormd heeft.

"Ik was 11 jaar toen de oorlog uitbrak op
een zaterdag in 1940. De lucht zag zwarï
van de vliegtuigen die onderweg waren
naar Den Haag om die stad te bombar-
deren. We wisten eigeniijk niet wat er aan
de hand was. We hadden dat natuurlijk
nooit gezien, zoveel vliegtuigen in de
lucht. Mijn vader wist wel wat er aan de
hand was, hij was in dienst tijdens de mo-
bilisatie van 1914. Toen riep iemand: "jon-
gens: het is oorlog'1
We woonden in een klein zijstraat-
je aan de Dorpsstraat viakbij het hui-
dige shoarmarestaurant, in het oude
Vreeswijk. Die straat bestaat niet
meer. Het gezin bestond uit tien kin,
deren, plus mijn ouders en we woon-
den allemaal in dat kleine huisj e.

We waren niet thuis niet rijk, maar ik had
een gezellige jeugd. Op mijn elfde jaar
stopte ik al met mijn school, omdat de
Duitsers mijn school, De School met de
Bijbel hadden ingenomen. De Duitsers
zaten ook op de villa Sandveld, bij de Ko-
ninginnesluis. Daar zat de Kriegsmarine.
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Villa Sandveld. (Foto: China Crisís)
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De Henkel (Archief HKN).

in Utrecht opgepakt. Maar mijn oudste
zuster werkte ook op de Henkel en op dat
moment was dat een Duits bedrijf. Die
is toen naar de directeur gegaan en heeft
verteld dat haar broer opgepakt was en

heeft gevraagd of hij misschien kon hel-
pen om mijn broer vrij te krijgen. De di-
recteur heeft toen een briefgeschreven en

die stuurde die naar Utrecht en blijkbaar
had hij wat te vertellen want mijn broer
is vervolgens vrijgelaten. Die mocht toen
mee. Helaas werd hij een tweede keer
opgepakt en tewerkgesteld in Dessau, als

monteur, terwijl hij niets van vliegtuigen
wist. Ze hadden nou eenmaal veel men-
sen nodig daar. Maar later heeft hij wel
kunnen ontsnappen door op een kolen-
trein te springer-r. Hij is vervolgens naar
Utrecht gegaan is daarvar-rdaan naar huis
komen lopen.
We kregen te horen dat hij naar ons zou
komen en ik ben hem af gaan halen. Op
dat moment dook er net bij Vlietjonge
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een Engels jagersvliegtuig vlak voor ons

langs, hij vloog zo laag dat ik de piloot
kon zien. Dat was dezelfde jager die neer-
gehaald is.

Dat was het eerste gevaar wat ik toen
zag. Ik ben gelijk het griend ingedoken
om dekking te zoeken. Mijn broer was
stukken rninder onder de indruk, die had
in Duitsland veel ergere dingen meege-
maakt in de fabriek waar hij werkte. Deze
fabriek werd regelmatig gebombardeerd
door Amerikaanse en Britse vliegtuigen.
Toch hadden wij het hier ook niet altijd
makkelijk. Mijn vader is bijvoorbeeld
naar Zeeland geÍretst om levensmiddelen
te kopen, wat een hele prestatie was met
houten banden. Hij ging eten halen om
dat het hier niet was. En ik mocht vaak
ergens anders eten omdat mijn ouders
toch tien monden te voeden hadden.
De bevrijding in Vreeswijk was best
grimmig, omdat er ook meisjes waren

die met de Duitsers gerotzooid hadden..
Er kwam toen een soort van varkenswa-
gen voorrijden. Daar werden de vrou
wen in gezet en vervolgens kaalgeknipt.
Ik hoor er nog eentje zeggen "Wil je een

klein stukje laten zitten voor een Oranje
strikje?'1

Later merkte ik pas dat ik heel veel school
had gemist en dat de oorlog me wel heeft
gevormd tot wie ik ben. Gelukkig heb ik
dat, mede dankzij mijn schoonouders, via
de avondschool in kunnen ha1en. En via
de bedrijfsbrandweer ben ik bij de Vrees-

wijkse en later de Nieuwegeinse brand-
weer terechtgekomen, waar ik oÍïicier van
dienst werd. Ik heb lang bij de Henkel
gewerkt en ais officier bij de brandweer
meer dan tien diploma's gehaald.
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Ondergedoken op Pletten bu rg. . .

Bep van der Tol, dochter van de turfschipper yan de Wittevrouwensingel, yertelt.

]aren geleden trad het zeemanskoor De
Brulboei op in verzorgingshuis Snave-
lenburg in Maarssen. Na afloop daarvan
kwam mevrouw Wout-van der Tol op een
van de koorleden af en vertelde daï ze zo
genoten had.
"Ik ben een schippersdochter, een van de

zeventien kinderen van turfschipper Van
der To1, die vroeger zijn plekkie had aan
de Wittevrouwensingel", vertrouwde ze

hem toe.

Dit koorlid, faap Boersema is rondvaart-
schipper in de stad Utrecht en vaart ook
over de Vecht naar en door Maarssen.
In Utrecht passeert hij dan de plek waar
mevrouw Van der Tol opgroeide in een
wereld van turfhandel en turfschippers.
In de bocht van de Wittevrouwensingel
tegenover de gevangenis Wolvenplein la-
gen de scheepjes.

Samen met Gerard en Maartje Meijer, die
met hun turfschip de VRIENDSCHAP in
Nieuwegein bij de Museumwerf lagen be-
zocht Jaap Bep van der Tol om van haar
leven a1s schipperskind en over de turf-
vaart het een en het ander te vernemen.
Toen ze haar interviewden was Bep al 90
jaar. "Zeg maar Bep. Ik ben de oudste van
drie zussen Van der Tol, die nog 1even.

Mijn vader had drie schepen omdat er
anders niet genoeg slaapplaatsen waren
voor de kinderen. De schepen heetten:
OP HOOP VAN ZEGEN, G. V.D. TOL 1

en 2 en de kleine sleepboot: H. VD. TOL:'

De oorlogsjaren
Bep vertelt verder: "Jullie komen van
Vreeswijk. Daar heeft mijn vader in de
oorlog ondergedoken gelegen met zijn
schip in een inham van het Merwedeka-
naal onder de bomen in een balkengat."
Van Arie, de jongste, die dit allemaal
meemaakte vernamen we dat dat bij
houthandel Heijman op Plettenburg was.
"We moesten van de bezetter weg bij gas

fabriek aan de Wittevrouwensingel, want
deze omgeving werd tot Sperrgebiet ver,
klaard. De nieuwe ligplaats werd de Vei-
Iinghaven tussen het Merwedekanaal en
de Croeselaan.
Lange tijd lukte het vader met zijn sche-
pen uit handen van de Duitsers te blijven,
door op het schip een brief te plakken
waarop DYPHTERIE stond. Toen de
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Houthandel Corn, Heíjman b.v. na de oorlog

Duitsers steeds meer schepen begonnen
te vorderen, hebben we onze schepen la-
ten onderduiken. (zie fotot van de COR-
NELIA in dit blad)
Het motorschip van ons 'verdween' naar
Vinkeveen en de beide andere schepen
hebben wij - ik en mijn broer Geert - met
de opduwer naar Plettenburg op de grens
van Vreeswijk en Jutphaas gebracht.

Er lag daar ook nog een duizend tonner
geladen met hout die maar niet leeg wilde
komen. Ook deze eigenaar wilde zo voor-
komen dat het schip gevorderd zou wor-
den door de Duitsers."

(Het complete interview stond begín
januarí 2019 in De Oud-Utrechter)

Wittevrouwensíngel is de ligplaats van de dríjvende coffeeshop met rechts de gevangenis.
Het schíp vertrekt hier naar de Museumwerf ín vreeswíjk voor een grondige opknapbeurt.
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op 7 mea 1945
Lo es SIo oten- Glimmerveen

J utphaas

Kruispunt van Nedereindseweg (SIuisje), Herenstraat en Rijnhuizerbrug.
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van de soldaten preventiefgeschoten op
de Duitse militair en hem gedood.

In kasteel Rhijnhuizen zaten de Duitse
soldaten. Ze waren vermoedelijk gefrus-
treerd, hadden veelal te veel gedronken
en waren onzeker over wat er met hen
zou gebeuren. Na het neerschieten van
hun kameraad kwam er een hele groep
gewapende Duitse soldaten vanaf het
kasteel de Rijnhuizerbrug over. De ver-
wachtingsvolle bewoners van lutphaas
gecombineerd met de gefrustreerde en

nog bewapende Duitse soldaten, zorgden
voor een explosieve situatie. Er volgt een

rampzalige schietpartij tussen leden van
de Binnenlandse Strijdkrachten en de

Duitsers.

Een aantal Jutphanezen werd bijeenge-
dreven door de Duitse soldaten op het
schoolplein van de school met den Bijbel.
Deze school staat aan de Nedereindse-
weg, tegenover de Hervormde kerk. Dus

$rit

om de hoek vanaf de plek waar de Duitse
soldaat neer geschoten werd.
De mensen die op het schoolplein r,r,aren

samengedreven werden door de Duitse
soldaten bedreigd en geïntin-rideerd met
als doel de naam van de schutters te we-
ten te komen om die te l<unnen oppak-
ken/neerschieten. Eer-r van de schutters
stond er tussen, maar is niet herkend of
verraden.

Op het terrein van kwekerij Veellust vond
een schotenwisseling plaats. Eén van de

soldaten van de BS werd hier dood ge

schoten en twee Duitse soldaten.

In het witte huis naast het gerneentehuis
hadden twee personen op de vliering
dekking gezocht en ber-reden in een kast
had een man (één van de soldaten van
de BS) zich verstopt. Deze laatste rverd
dood geschoten toen Duitse soldaten op
de kast schoten. De twee personen op de

vliering werden niet ontdekt en bleven

Vooraan, in het middelpunt van de foto
hierboven werd op 7 mei 1945 een Duitse
soldaat dood geschoten.

Op 6 mei was getekend voor de capitu-
latie van Duitsland. Op 7 mei waren er
veel mensen op straat in de Herenstraat
in Jutphaas omdat zij wachtten op de Ca-

nadezen die de Duitse soldaten moesten
ontwapenen. De Binnenlandse Strijd-
krachten (BS) mochten dit niet doen.
De geallieerden verboden de BS om zich
gewapend op straat te vertonen omdat
rnen bang was dtrt chaos zou uitbreken en

BSèrs Duitsers zouden doden. Iedereen
was verwachtingsvol en blij dat de oorlog
eindelijk afgelopen was. Een Duitse mi-
litair op een motor, die waarschijnlijk te

veel had gedronken, reed met een geweer

in zijn hand in het rond. Op een bepaald
moment vond de commandant van de BS

het gevaarlijk worden en gaf hij drie sol-
dater-r opdracht om in het gemeentehuis
wapens te halen. Vervolgens heeft één
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Over de Rijnhuizerbrug, aan de overkant van het Merwedekanaal is kasteel Rhíjnhuizen.1945)

De school met den Bijbel. (archief HKN ans0211, 1937)
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De kwekerij Veellust, met de achterkant van huizen en boerderijen van de Herenstraat, ergens hiertussen staat ook het Gemeentehuís

Dus deze tuín lag achter het Gemeentehuis (thans de Van Heukelumstraat).

ongedeerd. In het totaal waren er deze
dag acht slachtoffers, vijffutphanezen en

drie Duitse soldaten.
Aan het einde van de middag kwamen
de Canadezen met een spoedopdracht
vanuit Utrecht om de Duitse soldaten te
ontwapenen.

Soortgelijke gebeurtenissen zoals in Jut-
phaas hebben op 7 mei 1945 op meer
plekken in Nederland plaatsgevonden.
Dergelijke wonden helen nooit, voor de

directe familie en de familie die in gene-
raties erna komt. Op 4 mei herdenken
we hen en alle andere getroffenen en
nabestaanden.

Bronnen: Informatíe uit archief van HKN en

uit documentaire met Ad van Líempt "De

laatste Dag ín Jutphaas 1945".

Het gemeentehuis van Jutphaas en naast

het poortje een wit huis.
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CORNELIA 'boven water'
faap Boersema

Historica Rina Copier schreef ooit het boekje'Vreeswíjk in de Tweede Wereldoorlog' dat gaat over

voorzorgsmaatregelen die getrof,en moesten worden om voorbereid te zijn op een eventuele oorlog

e1
t?i;

,ï*".+ri

Rhenen 1940 - Twee kempenaars -leeg van kolen- nu geladen met evacues zakken de rivier af achter een sleepboot. De vlíegtuigen
hebben als doel Rotterdam.

Zo werden er behalve personenauto's en
vrachtautot ook schepen gevorderd om
de bevolkir-rg te evacueren. Dat gebeurde
overal, zoals in Rhenen, waar sleepsche
pen gereed lagen op de rivier. Sleepboten
uit Vreesivijk haalden de schepen daar op
met bestemming het 'veilige' rvesten des
lands. En dat alles omdat zowel de Greb-
beberg als de lorten irr onze omgeving
van strategisch belang \varen en dus ook
een mogelijk doelwit van een vijand.
Het schip CORNELIA van de familie J. de

Looff uit Vreeswijk was ook zo'n vlucht-
schip en duikt, via Harry de Groot, op uit
de nalater.rschap van Rob Martens. Zowel
Harr1, ds Groot als Rob Martens zijn bei-
den binner-r de scheepvaart veel gelezen
publicisten.

In de Cronyck var-r 201,1 staat (blz. 36 e.v.)

het artikel: "10 mei 1940 Beschietingen

Numrner 2 - aprll2}I9

op cle Lekl In dat artikel valt te lezen clat

Nico van ZijI, die bij het uitbreken van de

oorlog met zijn gezin bij kasteel Heemste-
de rvoonde, claar weg moet.
In zijn dagboek schrijft hij: "Wij u,aren
ingedeeld op de CORNELIA uit Vrees
wijk van schipper i. de LooÍL Omdat mijn
vrouw nog maar kort geleden bevallen
was. kreeg zij met nog twee jonge gezirr-
nen een plaatsje in de roef. Daar zaten
ze dan met negen volwassenen en negen
kleintjes. De kleinsten belandden in het
bed van de schipper en de drie vrouwen
hebben geprobeerd onder de tafel te
slapen."

Schip duikt onder
De vijand vordert zoveel mogelijk sche-
pen voor verschillende doeleinden. Be
kend zijn de vele schepen die gekopt

lverden om als landingsvaartuig dienst te
gaan doen....Operatie Seelowe.
Er zijn tlvee plekken bekend ge\\ror-
den orndat die clienden als 'onderdui-
kadres'voor schepen: de Biesbosch en
N.W-Overijssel.
Ook langs de Vecht lagen schepen ver-
scholen in zijwatertjes en zelfs in lutphaas
zagen schippers kans hun schip onder te
laten duiken. Weggedoken onder bomen
of afgedekt met camouflagemateriaal la,
gen zij daar.

Over de CORNELIA

Na het artikel in de Cronyck van 201.1

kwam er infonnatie los over de schipper
en zijn vrouw en over het schip zelf.
Het motorvrachtschip CORNELIA werd
gebour,rd rn1929l1930 bij scheepsrverf H.
Kroese, een van de vele \verven aan het
Winschoterdiep. Bij de oplevering had

.d.:"1.:L<:i

ri,l*È'..,',
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ze de maten: 27.00 x 5.05 m maar in 1953

werd ze met ongeveer 6 meter verlengd.
In 1959 koopt )an Bestman uit Oude
Tonge de CORNELIA van fan de Looff,
die inmiddels in Terneuzen woont. In
1961 wordt ze omgedoopt in DA CAPO.
Hij maakte in 1972 gebruik van een sa-

neringsregeling waardoor de DA CAPO
(ex-CORNELIA) te Ooltgensplaat werd
gesloopt.

Het schippersechtpaar
Dankzij Ben Remie weten we meer over
de familie De Looff en is er een link ont-
dekt naar de in Vreeswijk wel bekende fa-
milie Snoodijk. Het blijkt echter een wat
gecompliceerde situatie.
D.T. Snoodijk trouwde Rotterdam 8 juli
1903 met Jacoba de Looff, geboren in
Kortgene op 3 maart 1873. Ztj is dochter
van Jan de Looffen Suzanna Koster.
De heer en mevrouw Snoodijk-de Looff
geven hun dochtertje Suzanna Stoffelina
Maria Snoodijk, geboren op 30 januari
1907, aan in Utrecht. De heer D.T. Snood-
ijk, inmiddels woonachtig in Vreeswijk,
overlijdt op 13 juli 1956 te Utrecht.
Onze schipper, fan de Looffwordt gebo-
ren op 11 juni 1895 te Kortgene als onecht
kind van facoba van Looff. Bij akte van
erkenning, opgemaakt te Vreeswijk op
6 januari 1914, wordt fan door zijn moe-
der erkend. ]an groeit op in Vreeswijk en

wordt varensgezel. Hij trouwt in Kortge-
ne op 1 februari 1917 met Cornelia Am-
perse. Zij is daar geboren op 18 juni 1896

en is van beroep dienstbode.
Vanaf 1919 houden ]an en Cornelia do-
micili in Vreeswijk, p/a de familie Snood-
ijk aan de Handelskade. De naamplank
van het schip vermeldt dan ook naast de

naam van de schippersvrouw: VREES-
WiJK. Corneiia de Looff overlijdt op
30 mei 1980 in Terneuzen en )an over-
lijdt daar op 9 februari 1983 op S7-jarige
leeftijd.

CORNELIA gecamoufleerd en ondergedoken in de Gíethoornsemeerpolder bij Muggenbeet
en Dwarsgracht. (fotocollectie Rob Martenst)

CORNELIA voor de wal bij de langshellíng van scheepswerf H. Kroese in Hoogezand.
(fotoco I I ectí e Ro b M a rte nsf )

d rr:ri!:iil:Êï'.'

CORNELIA met een lading vlas. Geen auto op de roef, wel een wasmachine en een trapje
om op het dak van de stuurhut te klimmen. Daar kon men sturen en over de deklast heen

kijken. En op de naamplank... 'VREESWIJK'! . (fotocollectie Rob Martenst)
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Jopie Hoveling, een 75 jaar oud drama
Renée Blom

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn tientallen mensen uit lutphaas en Vreeswijk omgekomen. Het gaat

niet alleen om mensen die binnen de toenmalige gemeentegrenzen het leven lieten, maar ook om personen

die in concentratiekampen werden yermoord en omkwamen tijdens de politionele acties in voormalig

Nederlands Indië. Piet Daalhuizen van de Historische Kring l'{ieuwegein deed onderzoek en kwam tot
een lijst met daarop 51 personen, waaryan de meesten nog geen 40 jaar oud mochten worden.
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Het graf van Jopie Hoveling. Foto: Archief HKN
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Het jongste slachtoffer is een jongetje van
1, Mar.rrits Schreeu.wer. Hij woonde in
Hoograven, wat toen nog bij de gemeente

Jutphaas hoorde, en werd in 1942 in Aus
chwitz vermoord.
Het oudste slachtoÍIer op die Ljst is Gerrit
van Essen (Gerrit); geboren te Jutphaas
op 15 juli 1889. Hij is vermoedelijk als

dr'vangarbeider naar Duitsland op trans-
port gesteld en overleed op 11 januari
1945 te Bochum in Duitsland. Hij werd
begraven op het Nederlands ereveld in
Dtisseldorf.
Tier-r Jutphase slachtoffers staan sinds
1949 vermeld op het monument aan de
Nedereir-rdseweg. Eén van hen is een jon-
getje van 8 jaar. Het is dit jaar precies 75

jaar geleden dat dit jongetje, Johannes Ja-

cobus Hoveling ofwel fopie omkwam. Hij
stierf op 20 september 1944.

|opie rvoonde aan de Wilhelminastraat,
cle huidige Stormerdijkstraat. Zijn vader
was op die rampzalige dag aan het zoeken
naar achtergebleven korenaren, nadat de

boer zijn oogst van het land had gehaald.

fopie hielp hem daarbij. Iedereer-r had te
maken met een groot voedseltekort en
dus probeerden |opie en zijn vader die
middag zo veel mogelijk korenaren te
rapen.
Op diezelfde dag keerde de Poolse vlieger
ladeusz lcnkowski terug van een missie
naar het slagveld van Market Garden.
Market Garden, de operatie die tot doel
had Nederland versneld van de Duitse
bezetters te bevrijden door een aanval
met parachutisten achter de Duitse linies,
mislukte in septernber 1944 jammerlijk.
De geallieerden moesten zich na cle slag

om Arnhem terugtrekken.

Jankowski vloog in een Mustang III, een

eenpersoons jager die tot doel had bom-
menwerpers te escorteren. Ook werd het
toestel gebruikt om verrassingsaanvallen
uit te voeren. De bewapening van het
vliegtuig bestond uit machinegeweren in
de neus van het toestel.

De Engelse Royal Air Force gebruikte het
toestel bij vele squadrons, onder meer
ook bij het 315e squadron Poolse vliegers.
Een van de Polen die vanafjuli 1941 van
dit squadron deel uitmaakte was de 25-ja-
rige sergeant Tadeusz fankowski. In juni,
juli, augustus en september 1944 werd het
315e squadron ingezet bij vele operaties
die vanuit Engeland naar het vaste land
van Europa werden uitgevoerd.

|ankolvski wist tijdens die operaties
dankzij zijn dappere optreden met succes
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enkele Duitse jachtvliegtuigen aan te va1-

len en neer te halen. Daarvoor werd hij
onderscheiden met het Cross of Merit (-
het Erekruis van verdienste voor Poolse
vliegers in dienst van de Royal Air For-
ce (RAF)). De onderscheiding wercl hem
toegekend 'in silver with swordsl
Maar op 20 september ging het gn-rwelijk
mis. Nabij lutphaas rverd zijn toestel ge-
raakt door luchtafweer vanaf de grond.
De piloot kon zijn vliegtuig niet meer in
de lucht houden en met een lange glij
vlucht dook de Mustang in de moerassige

grond in het gebied nabij de Bongenaer,
het gebied dat nu bekend staat als Plet
tenburg-De Wiers. Tijdens het neerstor-
ten verioor het toestel een vleugel, die

fopie dodelijk raakte aan zijn hoofd. Ook
lankowski lukte het niet meer om uit zijn
toestel te ontsnappen en kwam om.
Enkele dagen later wtrs de uitvaart van
de beide slachtoffers vanuit de H. Nico-
laaskerl< van Jutphaas. Op het kerkhof
naast de kerk werden fopie Hoveling en

Tadeusz Jankowski naast elkaar begraven.

Het stoffelijk overschot van de Poolse
vlieger werd in de jaren zestig ot'erge-
bracht naar het Poolse Oorlogskerkhofin
Breda; grafnummer E-4-7.
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oorlogskerkhof in Brede. Foto: Archief HKN

Tadeusz Janowski, drager van het erekruis. Foto: Archief HKN

Het graf van de Poolse piloot op het
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Het verborgen verleden van Stormerdijk
Deel2: de periode 1681-1780

Els van Mourik

We pakken de geschiedenis van Stormerdijk weer op in 1681. Huis en land zijn ruim twee eeuwen in bezit geweest yan

Utrechtse patriciërs en lage adeL Aan diÍ tijdperk kruam deJinitief een einde met de verkoop yan de hofstad in 1681.

Er brak een periode asn waarin vooral rijke Jutphase boeren de eigendomsbrieven in hanclen hadden. Wat waren

dat voor mensen en hoe ging het met het huis onder hun bewind? Hier het verhaal zoals det anno 2019 bekend is.

Fig. 1. 't Huys Stormerdyk 1737', tekening L.P.

Een vreemde verklaring
Op 8 (of 9) september 1681 transporteer
de |ohan Adriaen baron de Renesse van
Baer, die het goed namens zijn onmon
dige kinderen verkocht had, 'de hofstad
vanouds genaamd Stormerdijk met zijn
huis, gracht, schuur, duif-huis, poort,
boomgaard, bouw- en weilanden [...]
tezamen groot 23 en een halve morgen'
aan Cornelis Aertsz. van Roijesteijn en

|ustus van Cuijlenborgh. Hij verklaarde
bij die gelegenheid dat de volledige koop-
som voldaan was. Dit was een vreemde
verklaring: in werkelijkheid hadden de
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Serrurier ca. 1732. (Collectie HUA)

nieuwe eigenaren maar de helft van de

overeengekomen 6230 gulden betaald en

tekenden ze op 9 september een schuld-
bekentenis voor het restant.
Wat was er aan de hand? De partijen wa-
ren op 7 augustus in het koopcontract
overeengekomen dat ze nog wilden na
gaan of er geen verborgen lasten op het
goed rustten (een zogenaamde procedure
van willig decreet); dit zou namelijk nog
invloed kunnen hebben op de koopprijs.
Ze wendden zich gezamenlijk tot het Hof
van Utrecht en het Hof riep eenieder die
nog een claim ofvordering op het goed

mocht hebben op zich te melden. Er
kwam geen reactie en op 20 december
1681 bekrachtigde het Hof de koop.

Huis en land in 1681

Toen Van Roijesteijn en Van Cuijlen-
borgh het huis kochten, werd het be
woond door de advocaat Cornelis van
Vianen. Hoewel Stormerdijk kleiner was
dan de ander kastelen van het Overeind

qua huisgeld (een onroerend goed be-
lasting) en haardstedegeld (een belasting
op het aantal stookplaatsen en ovens) was
het te vergelijken met de grotere boerde-

,**,&ii
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rijen van het Overeind - moet het aan het
eind van de lTde- en begin van de l8de
eeuw toch enige allure hebben gehad: het
trok een aantal respectabele huurders. Na
advocaat Van Vianen treffen we onder
andere de heer Petrus Philippus Block-
land, dijkmeester Dirck Stael en de heer
(luitenant) van Rheede aan. Het lukte niet
altijd om het huis te verhuren, het stond
regeimatig leeg.

Het land werd in 1681 gepacht door de

weduwe van Adriaen van Dijck. De fa-
milie Van Dijck was al decennialang de

vaste pachter van dit land, maar na afloop
van de lopende pachtperiode ging Corne-
Iis Aertz. van Roijesteijn het land zelf ge

bruiken. De Jutphase eigenaren die hem
opvolgden zouden dat eveneens doen. Op
het terrein van Stormerdijk werd door de

nieuwe eigenaren een kleine boerderij of
daghuurderswoning gebouwd.

Bewoners voor 1681

Er is weinig bekend over het gebruik
van het huis voor 1676. Yoor zover ik
weet heeft geen van de eigenaren Stor-
merdijk permanent bewoond. Maria
Ram en Gijsbert van Deurn gebruik-
ten het kasteeltje een tijdlang als bui-
tenhuis en wellicht deden de eigenaren
voor hen dat eveneens, maar er zijn
ook redenen om aan te nemen dat het
verhuurd werd. Vanaf 1676 werd het
huis door Maria Ram verhuurd aan de

advocaat Cornelis van Vianen.

De nieuwe eigenaren
Hoe Cornelis Aertsz. van Roijesteijn en

lustus van Cuijlenborgh ertoe gekomen
zijn om samen in Stormerdijk te inves-
teren is me niet duidelijk geworden. Van
Cuijlenborgh was ten tijde van de koop
exploicteur (gerechtsbode) van de Staten

van Utrecht. Een jaar later, in 1682, werd
hij tevens aangesteld als rentmeester van
de Ridderschap van Utrecht. Justus hield
Stormerdijk niet lang in bezit. Hij deed
zijn deel op 6 maart 1688 over aan zijn
broer Rudolph, de eerste burgemees-

ter van Montfoort. Cornelis Aertsz. van
Roijesteijn had een totaal andere achter-
grond dan zijn mede-eigenaren: hij was
een van de grootste boeren van |utphaas.

Cornelis Aertsz. van Roijesteijn
Cornelis Aertsz. van Roijesteijn was een

zoon van Aert Dircksz. en Jannichgen
Hendricksdr. Goes. Hij was in 1663 in
Hagestein getrouwd met Maria Stenis en

woonde met zijn gezin en jongste broer
Frederick op een grote boerderij tegen-

ongelegenthedenl Maria was zwanger. In
januari 1673 werd in het relatief veilige
Vianen - Maria had daar familie - hun
zoontje Willem gedoopt. Vader Cornelis
was hier niet bij aanwezig, hij was ver-
moedelijk in )utphaas achtergebleven.
Nog geen drie weken na de geboorte
van Willem werd Cornelis Aertsz., sa-

men met mede-schepen Goijert Jansz.
van Roijen en een Franse soldaat die in
het dorp was gestationeerd, 's nachts van
zijn bed gelicht en als gijzelaar 'gevanke-

Fig. 3. Boerderij Zuilenstein. (Collectie HKN)

over het Kerkveld. Deze boerderij bestaat

nog steeds en is tegenwoordig bekend
onder de naam Zuilenstein. Het pand was

al enige generaties in de familie: Cornelis'
ouders en grootouders van moederszijde
hadden er ook gewoond.
Cornelis was vanaf 1667 dikwijls schepen
van het Nedereind. Zo ook In 1672 (heÍ
rampjaar) en 1673. Het waren moeilijke
tijden. Toen de Fransen op 4 juni 1672het
dorp binnenvielen, sloeg vrijwel iedereen
op de vlucht. Na terugkeer had men te
maken met bezetting, plundering, water-
overlast (door inundaties) en'vele andere

lijk afgevoerd naar Oudewater. De reden
hiervoor was dat de gerechten van het
Overeind en Nedereind van futphaas niet
konden voldoen aan een eis van de gou-
verneur van Oudewater om materieel of
200 zilveren dukaten te leveren. Er was

een speciale belasting nodig om de man-
nen vrij te kopen.
Van Roijesteijn lijkt financieel niet al te
zeer geleden te hebben onder de oorlogs
jaren. Toen hij in 1686 overleed, liet hij
zijn kinderen, Aert, Maria en Hadewich

- Willem was al overleden - de boerderij,
64 morgen land op het Nedereind en de
hell1 van Stormerdijk na. Echtgenote Ma-
ria Stenis was tot haar overlijden boedel-
houdster en had het vruchtgebruik van al
zijn goederen.

l' r .q. . .k.:...Á !:..,. i C,.{, j" ïI .,,...,*-', , 
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Fig. 2. De handtekeníng van Cornelis Aertsz. van Roíjesteijn. (Bron: HUA, Gemeente

Jutphaas, dorpsbestuur, inv. nr. 582, fol. 238v.)
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De tweede helft aangekocht
Maria Stenis moet op enig moment de

trveede helft van Stormerdijk van Ru-
dolph van Cuijlenborgh gekocht hebben:
toen Aert en Maria in 1708 de boedel van
hun ouders verdeelden - Hadewich was
inmiddels ook overleden - bevond-zich
daarin een 'actie van coop'van de weder-
helft van Stormerdijk. De aankoop was
nog niet betaald en er stond nog een be-
drag van 4400 gulden open. Stormerdijk
bleef, zolang deze situatie voortduurde,
gemeenschappelijk bezit van broer en
zus. Het duurde tot 1i februari 1711 voor
Rudolph van Cuijlenborgh de tr,r,eede

helft van Stormerdijk daadwerkelijk aan

de Van Roijesteijns transporteerde. Van
tevoren was afgesproken dat Aert het deel

van zijn zus zou kopen; want dezelfde dag

transporteerde de echtgenoot van Maria,
de Ifsselsteinse bierbrouwer Jacobus fu-
bert, de l-relft van Stormerdijk aan Aert
Cornelisz. én zljn echtgenote Agnes van
Velthu)'sen.

De erfenis van Aert Cornelisz.
van Roijesteijn
Aert Cornelisz. was omstreeks 1665 ge-
boren. Hij trourvde in juni 1704 met
Agnes van Velthuysen, een dochter van
Cornelis Adriaensz., schout van Velthui-
zen. Blj zijn huwelijk kreeg hij van zijn
moeder onder meer de familieboerderij
tegenover het Kerkveld. Agnes was zeker
16 jaar ouder dan Aert en het is dan ook
niet vreemd dat hun huwelijk kinderloos
bleef. Financieel gezien was ze echter een

uitstekende partij: ze bracht alleen aan

contant geld al ruim 5000 gulden mee.
In maart 1715 maakten Aert, ziek en bed-
legerig, en Agnes hun testamenï. Ze ga-

ven elkaar wederzijds vruchtgebruik van
alle roerende en onroerende goederen ir-r

|utphaas. Aert benoemde Cornelis en la-
cobus Jubert, de twee jonge zoontjes van
zijn zus Maria. tot zijn enige en universe-
le erfgenamen. Agnes liet haar goederen
na aan haar zus Cornelia en neef|an van
Velthuysen.
Aert overleed 3 dagen na onderteke-
r-ring van het testament. Nu was in het
testament de bepaling opgenornen dat
de langstlevende geen boedelinventaris
hoefde te overleggen aan de erfgenamen.
Bovendien moest het beheer van de goe-
deren volledig aan de langstlevende wor-
den toevertrouwd én zouden erfgenamen
die met dit alles niet instemden hun er-
fenis verliezen. Jacobus lubert sr., die
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opkwam voor de belangen van zijn zoon-
tjes, liet zich hierdoor niet afschrikken en

eiste aisnog een boedelinventaris. Toen
de door Agnes geproduceerde inventaris
naar zijn mening niet correct was, begon
hij een procedure bij het Hof van Utrecht.
Dit was het begin van een langdurige
juridische strijd om de erfenis van Aert
Cornelisz. van Roij esteijn.

Gerrit Noordeloos
In1722, zeven jaar na het overlijden van
Aert Cornelisz. van Roijesteijn, trad Ag-
nes in het huwelijk met Gerrit Petersz.
Noordeloos. Zij was tenminste 73 jaar
oud, hij hooguit 38. Getuige bij dit huwe-
lijk was onder andere ene Wijnanda Gijs-
bertse Blom.
Gerrit was van eenvoudiger komaf dan
Agnes. Zijn vader, Peter Teunisse Noor-
deloos alias Peter de Ruyter, had in 1698

voor 500 gulden tapperij De Zevenster
gekocht. Deze 'van ouds bekende' tap-
perij lag op een hoek van het Kerkveld,
tegenover de boerderij van de Van Roije-
steijns. De zaken gingen kennelijk niet
zo best, u,ant vier jaar later zaghlj zich
genoodzaakt een hypotheek op het pand
af te sluiten. In 1715, enige jaren na het
overlijden van zijn vadeq nam Gerrit het

huis, inclusief schulden en inboedel, als
vaderlijk erfdeel van zijn moeder ol'er.
Het pand was toen al zeer I'ervallen, maar
moeder en zoon bleven er wonen. An-
der bezit uit de tijd voor zijn hun elijk is

niet bekend. De bronnen suggereren dat
cle tapperij nog tot 1722werd voortgezet.
Daarna verhuisde Gerrit r-raar de heren-
boerderij aan de overkant van de weg.

Het echtpaar Noordeloos maakte in ja-
nuari 1731 hun testament. Agnes, die in-
middels bedlegerig maar, aldus de akte,
nog wel gezond van geest was, benoemde
Gerrit tot haar boedelhouder én erfge
naam van al haar goederen in lutphaas.
Zij overleed op 25 februari1r73I. De pas,
toor noteerde ir-r het overlijdensboek:
Agnes van Veldhuizen, wedur,r'e van Aert
van Roijensteinl
Gerrit hertrourvde drie maanden na het
or.erlijden van Agnes met herbergiers-
dochter Wijnanda Blom. Agnes had dit
huwelijl< kennelijk voor.tien. en nris-
schien zelfs wel aangemoedigd, nant in
haar testament legateerde zij Wijnancla

zorgde zij misschien voor Agnes? de

helft van wat haar zelf aan legaten toe-
gezegd was in het testament van haar
zuster Cornelia. De andere helft }riervan

l
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Fig. 5. Jutphaas, tekening Jan Jacob de Geer van Rijnhuizen. (collectie HIJA)
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ging naar Gerrit. Er zat een klein adder-
tje onder het gras: de legaten zouden pas

uitgekeerd worden na het overlijden van
Cornelias echtgenoot Dirck Blom, een

oom van Wijnanda. Maar samen hadden
ze uiï.zichÍ op circa 20 morgen land en
3500 gulden aan geld en waardepapieren.
Een riant bedrag.

ln'haastigheydt' gesproken
Gerrit Noordeloos werd tussen 1724 en

1728 elk jaar genomineerd als schepen
van het Nedereind maar nooit gekozen.
Werd hij niet geaccepteerd als echtgenoot
van Agnes? Of lag het aan zljn karakter?
Hij was waarschijnlijk niet de makkelijk-
ste. In 1738 ging hij in het gerechtshuis
zo tekeer tegen dijkgraaf. watergraaf,
heemraden en schout van het Nedereind
dat hij kort daarna op Plettenburg, in te-
genwoordigheid van de heer van futphaas
en diens broer, een excuusbrief moest
ondertekenen. Hij verklaarde dat hij in
'haastigheydt'had gesproken en dat hij er
veel spijt van had.

De strijd beëindigd
Toen Agnes in 1731 overleed was er nog
steeds geen uitspraak in het proces over
de erfenis van Aert Cornelisz. van Roijes-
teijn, het conflict sleepte zich al bijna 16

jaar voort en er was nog geen zicht op een

oplossing. facobus fubert was inmiddels
ook overleden. Zijn weduwe, Maria van
Roijesteijn, en Gerrit, als erfgenaam van
Agnes, kwamen uiteindelijk tot de con-
clusie dat verder procederen zinloos was,

en in januari 1735 sloten ze onder leiding
van drie arbiters een overeenkomst. Ger-
rit kreeg alles wat Agnes bij haar huwelijk
had aangebracht en tijdens haar huwelijk
had geërfd. Daarnaast kwamen ze over-
een dat Maria aan Gerrit de boerderij
tegenover het Kerkveld, inclusief alle on-
roerende goederen, 47 morgen land op
het Nedereind, én de hofstede Stormer-
dijk met ca. 25 morgen land zou over-
dragen. Gerrit moest haar hiervoor 8000
gulden, globaal omgerekend € 890.000,
betalen. Hoe dit bedrag is opgebouwd
blijkt niet uit de stukken. De totale waar-
de van de goederen zal hoger geweest
zijn: de helft van Stormerdijk en 11 mor-
gen land waren door Aert Cornelisz. en
Agnes na hun huwelijk aangekocht, en
deze goederen waren gemeenschappelijk
bezit van hun erfgenamen.
Het Hof van Utrecht ging akkoord met de

overeenkomt en daarmee was het conflict
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definitief uit de wereld. Na aÍhandeling
van de betaling en verdere formaliteiten
vond op 22 maart 1736 de overdracht
plaats.

Gerrit had in december 1735 voor 3850
gulden ook nog een grote boerderij met
30 morgen land op het Overeind gekocht.
Hij moest toen de tweede termijn van de

8000 gulden nog voldoen, en om alles te
bekostigen ieende hij op enig moment
4000 gulden van Dirck Blom, een voor-
schot op de nog verwachte erfenis. De
rest kon kennelijk betaald worden uit de

erfenis van Agnes. Kortom, Gerrit Noor-
deloos was door een lucratief huwelijk
bijzonder rijk geworden.

Gerrit en Wijnanda
Ik begon mijn onderzoek naar Stormer-
dijk met het romantische idee dat mijn
voorouders Gerrit en Wijnanda op het
kasteeltje gewoond hadden. Het zat an-
ders in elkaar: Gerrit en Wijnanda ble-
ven. net als de Van Roijesteijns, wonen
op hun 'schoone en welgelegen boerderij
tegenover het Kerkveld. Hier werden hun
tien kinderen geboren, en hier moesten
ze aanzíen hoe vijf van hun kinderen jong
overleden.

De laatste jaren van zijn leven ging het
Gerrit Noordeloos wat minder voor de

wind. Voorheen leende hij geld uit aan

dorpsgenoten, nu moest af en toe zelf een

Iening afsluiten. Hij overleed in 1756 en
liet Wijnanda achter met 5 dochters, de

hierboven genoemde goederen, plus twee
huisjes op het Kerkveld, een boerderij
met 14 morgen land op het Nedereind,
een hofstede meÍ 27,5 morgen land op
Oud Kamerik en tenminste 1600 guiden
schuld. De tapperij was verkocht.
Na het overlij den van Gerrit nam
Wijnanda het beheer van het bedrijf
over. Een van de problemen waar ze voor
kwam te staan, was dat ze haar vier min-
derjarige dochters, Agnes, Maria, Anto-
nia en Cornelia, als deel van hun vaders
erfenis, 1000 gulden moest uitkeren bij
huwelijk of voiwassenheid. De oudste
dochter, Weijntje, die al getrouwd was,

had dat immers ook gehad. Het geld was

er wel, maar het zat in grond en stenen
en er moesten dus goederen verkocht
worden. Dat verliep niet altijd even mak-
kelijk. Met dochter Antonia en schoon-
zoon Goijert van Schaick sloot ze dan
ook in 1764 een deal: zlj bood hen voor
2600 gulden de boerderij met 30 morgen
land op het Overeind aan, die Gerrit in

& r- *- S$ ***ar

Fig. 6. t' Huys Stormerdijck, tekening Jan de Beíjer 1744. (Collectie NKS)
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Fig. 7. De handtekeningen van Gerrít Noordeloos en Wijnanda BIom. (Bron: HUA,

Dorpsgerecht Nedereind van lutphaas, inv. nr. 950, 18-4-1744)

Nummer 2 - aprll2}l9



1735 had gekocht. Omdat de waarde 1600

gulden meer was dan Antonia toekwam,
kwam zij voor dat bedrag in de schuid te
staan bij haar moeder.
Over deze boerderij, die tegenover Stor
merdijk aan de noordzijde van de ]ut
phaser Wetering lag, is geschreven dat
ze oorspronkelijk deel uitmaakte van
het goed Stormerdijk. Dit berust op een

vergissing.

Verval
Ondertussen ging het met Stormer-
dijk bergafrvaarts. Ten tijde van de Van
Roijesteijns werd het huis verhuurd aan
'heren' en notabelen, na 1722 komt dat
type huurders niet meer voor. Wie het
huis na dat jaar wel bewoonden is lastig
\rast te stellen. Het lijkt erop dat het ge-
boun'nogal eens leeg stond. Bovendien
is meestal niet duidelijk of een mogelijke
bewoner op het huis of in de bijbehoren-
de boerderij woonde. In 1733 woonde er
ene Michiel in de kelder van Stormerdijk,
het klinkt weinig florissant.
En het rverd er niet beter op: uit een
verklaring van twee scheper-ren van het
Or.ereind blijkt dat het huis in 1764'al
lange jaren zo bouu.vallig was dat maar
een klein gedeelte ervan door daghuur-
ders kon worden bewoond. Reparatie was

alleen mogelijk tegen 'excessive kostenl

De verklaring van de twee schepenen
nerd opgesteld kort nadat de Staten van
Utrecht hadden bepaald dat eigenaren
van vervallen huizen op het plattelandT5
jaar vrijstelling van dubbel huisgeld en

haardstedegeld konden krijgen a1s ze hun
vervallen huis lieten afbreken en op die
plaats een boerderij lieten bouwen. De
verklaring, die natuurlijk niet voor niets
r,vas opgesteld, werd niet gebruikt.
In maart 1773 kwam Wijnana Blom in
actte. Ze verzocht schout en schepenen
van het Overeind - wederom? - om een

verklaring over de staat van het huis. De
heren verklaarden dat de weduwe Noor-
deloos, als eigenaresse van Stormerdijk,
weliswaar belasting betaalde voor het
l-ruis (eigenaren van vervallen panden
werden namelijk aangeslagen voor dub-
bel huisgeld en dubbel haardstedegeld),
maar dat het huis en de annexen zeer
bourwallig \{aren en niet langer zonder
ongelukken bewoond konden worden.
In een ongedateerde conceptbrief aan
de Staten van Utrecht schreef Wijnanda
dat ze van plan r,r,as Stormerdijk te iaten
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slopen en te vervangen door een nieuw
gebouwde boerderij, en ze vroeg uiter-
aard om 75 jaar belastingvrijstelling voor
het nieuwe pand. Er was echter een pro-
bleem. Uit een aantal doorgestreepte pas-
sages in de brief is op te maken dat er op
dat moment - op straffe van 500 gulden
een verbod van kracht was op het slopen
van huizen in het Nedereind en Overeind
van futphaas. Wijnanda verzocht in de

brief om ontheffing van dat verbod, n-raar

had er, zoals uit een gefrustreerde opmer-
l<ing in de kantlijn blijkt, weinig vertrou-
wen ir-r dat ze dat zou krijgen. Of de brief
aan de Staten van Utrecht daadwerkelijk
verstuurd is, is onzeker. Er gebeurde in
ieder geval niets en toen Wijnanda in ok-
tober 1777 overleed was Stormerdijk nog
steeds een bouwvai.

De nalatenschap van
Wijnanda Blom
Wijnanda had testamentair iaten vast-
leggen dat haar vermogen na haar dood
onder haar 5 dochters verdeeld moest
u'orden. Ten aanzien van dochter Maria,
die waarschijnlijk krankzinnig was en een

tijdlang verzorgd r,r,erd in Geel (B), waren
er bijzondere bepalingen. De echtgenoten
van de vier andere dochters werden geza-
menlijk aangesteld ais executeurs van de

boedel.
Op 4 april 1778 werd op een openbare
verkoping een deel van de boedel van
Wijnanda Blom verkocht. Van tevorer-r

was al afgesproken dat schoonzoon Arie
Vlooswijk, die getrouwd was met jongste

dochter Cornelia, de boerderij tegenover
het Kerkveld zou koper-r. De vervallen
'heerenl-ruizinge' Stormerdijk, met zijn
singels, 19,5 morgen land en daghuur-
derswoning - die nog steeds verhuurd
werd - werd door schoonzoon Goijert
van Schaick ingezet op 5500 gulden. Er
kwam geen ander bod en Goijert hield
Stormerdijk voor nog eens 200 guldelr
op. Het goed werd dus niet verkocht. Het
tweede perceel land van Stormerdijk, ca 5

morgen, kwam separaat onder de hamer.
Er werd 1700 gulden geboden, maar een
andere schoonzoon, Anthony van Rijn,
hield het voor nog eens 275 gulden op.
Tr,r'ee weken later, op 20 april, verkoch-
ten Goijert en zijn vrouw Antonia, die
forn-reel nog geen eigenaar r,r,aren, Stor-
merdijk voor 6185 gulden aan lan facob
baron de Geer, de heer van Rijnhuizen.
In de koopovereenkomst werd vastgelegd

dat De Geer de koopsom tijdelijk zou de

poneren bij schout ]an de Kock. Pas nadat
de boedel van Wijnanda Blom delinitief
verdeeld was, zou het goed getranspor-
teerd worden.

De scheiding van de boedel r.ond op 20
jr-rli plaats. Stormerdijk, met 19,5 morgen
land, werd ter waarde van 5985 gulden
(de op de veiling opgehouden u'aarde
plus kosten) toegedeeld aan Goijert en
Antonia. Zij verdienden dus 200 gulden
aan de verkoop. Het andere perceel grond
van Stormerdijk ging naar Anthony van
Rijn en zijn vrouw Weijntje (Wijnanda)
Noordeloos.
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Fig. 8. Stormerdijk, tekening J.J. de Lorme circa 1750. ( Collectíe UBL)
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Fig. 9. Een bouwhistorische reconstructie van de opeenvolgende bouwfasen van Stormerdijk, gezien vanuit het zuídoosten.
Van links naar rechts: círca 1500,1646147,1744 en circa 1750. Op detwee rechtertekeningen is detoren verlaagd.
(Tekeningen dr. ir. D.B.M. Hermans 2019)

Wijnanda was er, nadat haar dochters
getrouwd waren, toe overgegaan haar
boerderijen en landerijen te verhuren aan

haar dochters en schoonzoons. Ook had
ze voor hen garant gestaan als ze leningen
afsloten. Alle dochters en schoonzoons
stonden bij haar in het krijt. Na verreke-
ning van alle schulden en kosten bedroeg
de zuivere waarde van de boedel van
Wijnanda BIom17.737 gulden en 10 pen-
ningen. Omgerekend nog altijd ruim
€ 1,7 miljoen.

Bouwh istorische overweg i ngen
Er zijn van Stormerdijk veel tekeningen
bewaard gebleven. Uit deze tekeningen
is op te maken dat de oorspronkelijk drie
bouwlagen hoge toren tussen 164611647

en1744 verlaagd werd (zie fig. 9). Bouw-
historisch onderzoek suggereert dat deze

grote verbouwing tussen 1731 en 1744
plaatsvond (zie frg. 1 en 6). Dit verbaas-
de me enigszins; in 1764 is er immers al
sprake van langdurig verval. II< zocht
contact met dr. ir. D.B.M. Hermans, die
de bouwgeschiedenis van Stormerdijk
beschreven heeft. Hermans liet weten
dat deze verbollwing niet zozeer als een
'opknapbeurtl maar meer als een'degra-
datie' van het gebouw beschouwd moet
worden. Een tekening uit circa 1750 laat
zien dat het verval verder doorzette: de

aanbouw is vervangen door een schuur
(zie fr1.8). (Een aÍbeelding van het huis
in 1646 is afgebeeld in Cronyck de Geyn,
jg. 201e, p. 3.)

De cirkel weer rond
Stormerdijk werd kort na de overdracht
aan baron De Geer gesloopt. Op een
kaart van de Ridderhofstad Rijnhuizen
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Fig. 10. Het huidige huís Stormerdijk. (collectie HKN)

gedateerd 30 oktober 1780, staat vermeld
dat het huis geslegt' is. Met de sloop van
het oude kasteeltje eindigt mijn verhaal.
Voor de geschiedenis van het later op de

plaats van het kasteel gebouwde landhuis,
verwijs ik u naar de literatuur.
Eén feitje over dit landhuis is echter te
leuk om niet te melden. In 1956 kocht
staalfabrikant W. van Bentum Stormer-
dijk. Hij trad daarmee, zonder het te we-
ten, in de voetsporen van zijn voorvader:
Gerrit Noordeloos. Het oude Stormerdijk
ging onder Gerrit Noordeloos teloor. Zijn
nazaat Wirn van Bentum restaureerde het
op dat moment zwaar vervallen nieuwe
Stormerdijk tot het fraaie huis dat we nu
nog kennen. Tot op de dag vandaag is
Stormerdijk in handen van nakomelingen
van Gerrit Noordeloos.

Dankwoord
Ik dank dr. ir. D.B.M. Hermans voor zijn
toelichting op de bouwgeschiedenis van
Stormerdijk en het ter beschikking stellen

van 3D-tekeningen.

Een yersie van dit artikel met extra toe

lichting (eindnoten) en vermelding van de

gebruikte bronnen verschijnt op de website
yan de Historische Kring I'{ieuwegein.
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ACTIVITEITEN

Lunchpauzelezing Veldnamen in Niêlrwegein: over het
nut en noodzaak van naamgeving door Bart Jan Damstra

Donderdag 18 april, 12.'15 - 13.15 uur in de
Bibliotheek De 2e verdieping in het Stadshuis

Batau, Klaverkamp, hetVagevuur: al eeuwenlang geven

mensen praktische, nuttige en logische namen aan stukken
grond. Deze namen zijn onder meer afgeleid van een kenmerk
in het landschap en zeggen dus iets over het toenmalige
landschap. Sommige namen zijn nog altijd bekend en

in gebruik. Ook zijn er recente voorbeelden. 0nderzoek
heeft zo'n 500 namen opgeleverd in oud-Nieuwegein. We
gaan op zoek naar de achtergrond bij deze namen.

Lentefeest

Zondag 19 mei in het Natuurkwartier

Expositie Van woeste grond tot
bouwgrond: Het agrarisch leven

Zondag 2 juni (opening 1 5.00 uur) t/m
15 september in Museum Warsenhoeck

"Van woeste grond tot bouwgrond" laat zien wat de

agrarische ontwikkelingen zijn in het vroegere Jutphaas
en Vreeswijk. ln een aantal gebieden op het grondgebied
van de voormalige gemeenten Vreeswijk en Jutphaas
wordt een aantal kenmerkende zaken en achtergronden
inzichtelijk gemaakt, waaruit het karakter / het kenmerk /
een sfeerbeeld van dit gebied naar voren komt en waaruit
blijkt wat de verschillen en overeenkomsten zijn, o.a.:
. Ligging en (type) landschap. Naamgeving in de gebieden.
. Oude kaarten en foto's van het gebied.
. Archeologische betekenis.
. Kenmerk(en) gebouw(en)
. Kenmerkend(e) gebruik(en).
. Per gebied wordt aandacht besteed aan:

de stroomruggen en wat deze betekenen voor dit gebied

en de wederopbouw en het stedelijk landschap,

Verder vertellen enkele bewoners die in het betreffende
gebied wonen iets over het ontstaan en de toekomst
van hun bedrijf. Voorwerpen die betrekking hebben

op hun bedrijf worden ook ten toon gesteld.

Foto-expositie: Langs waterwegen in Jutphaas en Vreeswijk

Zaterdag 1 5 juni t/m 6 januari 2020
in Museum Warsenhoeck

Kunstexpositie:
Mina Welleman (schilderijen), Marie-José van der Sandt (textiel)

Zondag 16 juni (opening '15.00 uur) ïlm 21

augustus in Museum Warsenhoeck

Fietstocht: De as van Jutphaas

Zaterdag '13 juli, 10.30 uur, start in Museum Warsenhoeck

Paaseieren zoeken

Zondag 2'l april in de Museumwerf

Schipperscafé in het Theehuys

Vrijdagen 26 april, 3'l mei en 28 juni, '15.00 - 18.00 uur

Themazondag

Zondagen 5 mei, 2 juni,24juni, 7 juli, 13.00 - 17.00 uur

Het zomerseizoen nadert met rasse schreden. Achter de

schermen wordt daarom weer druk gewerkt aan de organisatíe
van de Themazondagen. Deze dagen vinden plaats op de eerste
zondagmiddag van de maanden mei tot en met oktober.
De Themazondagen zijn een kleinschalig evenement waarbij
verschillende thema's aan bod komen die iets te maken
hebben met de binnenvaart, de werí het water of die gewoon

leuk zijn. HetTheehuys met gezellig binnen- en buitenterras
is dan geopend. De entree bedraagt - net als op de overige
dagen - € 2,00 p.p., bootsmaatjes en kinderen tot 12 jaar
gratis. Het programma (onder voorbehoud) is als volgt:
. 5 mei : Lassen en smeden
. 2 juni : Baklopen met de lJsselaak Door GunstVerkregen
. 7 juli :Workshop fotograferen

Voor nadere informatie zie l.z.Í. de websites www.museumwarsenhoeck.nl, wwwmuseumwerf.nl, www.hetvreeswijksmuseum.nl
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EINDREDACTEUR GEZOCHT

Cronyck de Geyn is een uitgave van de drie musea
in Nieuwegein, verschijnt 4 keer per jaar en wordt
gemaakt door een redactie van vrijwilligers.
De redactie zoekt een nieuwe eindredacteur
(vrijwllliger). Tijdsbesteding max. 4 x lO uur per jaar.

Wat moet je kunnen:
. Je werkt graag samen in een team
. Je bent punctueel en georganiseerd
. Je beschikt over goede communicatieve

vaardigheden en hebt ervaring als journalist
en/of (eind)redacteur

. Je bent geinteresseerd in de geschiedenis van
Nieuwegein

Meer informatie:
Voor meer informatie over de inhoud van
de functie kun je terecht bij de huidige
eindredacteur Renée Blom, 06 - 46 BO 07 75.

Solliciteren bij: Addy Neijmeijer, tel: 03O 604 34 51

of e-mail lnfo@museumwarsenhoeck.nl
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Foto voorpagina: 

De Pinguïns, die eerst op het pleintje 

voor zwembad de Pinguin in Vreeswijk 

stonden, staan nu in de entree van 

zwembad Merwestein. Het is een beeld 

van Pieter Starreveld en dateert uit .

De twee levensgrote en realistisch 

uitgevoerde pinguïns lijken op het punt 

te staan een gesprek te beginnen.  Aan de 

verkleurde snavels is te zien dat het beeld 

veel is aangeraakt.

Foto achterpagina:

Militair-topografische kaart () als 

hoogtekaart: het bodemgebruik geeft de 

(relatieve) hoogteligging aan.
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Mede mogelijk gemaakt door de 

gemeente Nieuwegein

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 uit-
gever (de drie erfgoedinstellingen in Nieuwegein)  
p/a Geinoord 11, 3432 PE Nieuwegein.
©Copyright de drie erfgoedinstellingen in Nieuwegein

Losse nummers € ,

Van de redactie
Deze editie van de Cronyck heeft een ietwat sportief karakter dankzij twee arti-

kelen. Een artikel gaat over de geschiedenis van de jubilerende tennisvereniging 

Rijnhuyse en het andere artikel betreft het eerste deel van een -delige serie over de 

geschiedenis van de zwembaden in Vreeswijk, Jutphaas en Nieuwegein. Daarnaast 

start Bart Jan Damstra, na zijn succesvolle serie over de wijken in onze stad, nu met 

een reeks artikelen over veldnamen. 

Verder beginnen we een nieuwe rubriek getiteld ‘Museumstuk uitgelicht’ waarin 

iedere keer extra aandacht wordt besteed aan een museumstuk uit één van de drie 

musea. Deze keer gaat het over de scheepsbel van de Museumwerf.

Ook wil ik u er op wijzen dat er sinds enkele maanden wekelijks van mijn hand een 

rubriek in De Molenkruier staat over de geschiedenis van onze stad. Deel  startte 

in de steentijd en inmiddels zijn we aangeland in de de eeuw. De rubriek volgt een 

tijdslijn die eindigt in juli  als onze stad  jaar bestaat.

Tot slot kan ik u ook nog melden dat ik, met veel plezier, voorlopig nog 

de eindredacteur blijf van deze Cronyck. Dus heeft u ideeën voor artike-

len of wilt u zelf iets schrijven, meld het ons en ik neem contact met u op. 

Renée Blom  

(eindredacteur)

Inhoud

Van de redactie 

Vijftig jaar ‘Uitgesproken Veelzijdig Vrijwilligerswerk’ 

Jacques Lemmink

De Stadskraan, een stuk geschiedenis van de stad Utrecht: 

Renée Blom

Koninginnensluis - sleepvaart (deel ) 

Jaap Boersema

 Tennisvereniging Rijnhuyse  jaar 

Ton Vis

Veldnamen in Nieuwegein 

Bart Jan Damstra

Scheepsbel bij de Museumwerf 

Zwemmen in Nieuwegein 

René van Haarlem en Jaap Boersema

Activiteiten 
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Vijftig jaar ‘Uitgesproken 
Veelzijdig Vrijwilligerswerk’

de UVV, afdeling Nieuwegein 1966-2016

Jacques Lemmink

“Wat hebben we veel gedaan in die vijftig jaar! (…) Vijftig jaar, een mijlpaal waar we trots op zijn, maar waar 

we vooral trots op zijn, is de grote groep vrijwilligers die dit mogelijk maken. Zonder hen was er geen UVV 

Nieuwegein geweest!” Toen voorzitter mevr. Gina Hartgers tijdens de viering van het gouden jubileum (18-11-2016) 

deze woorden liet optekenen, kon zij niet bevroeden dat de alom gerespecteerde vrijwilligersorganisatie eind 2017 

noodgedwongen op hield te bestaan. De reden daarvoor leest u in de volgende Cronyck. Speciale dank gaat uit naar 

het liquidatiebestuur G.J. Hartgers, H.H.P. Meerts 2e voorzitter, V. Lubbinge, 1e secretaris en H. Meijerink (oud-

coördinator Goed Geregeld/website). 

Oorsprong
De Unie Van Vrijwilligers Nederland 

(UVV) vindt haar oorsprong in het 

Korps Vrouwelijke Vrijwilligers (Amster-

dam, ). Uit een gevoel van solidari-

teit met de mannen die ‘ter verdediging 

van volk en vaderland waren opgeroepen’, 

kwam deze vrouwenhulp voort. De or-

ganisatie richtte zich vooral op de lucht-

beschermings-, de verbindings- en de 

vervoerdienst.

Het op militaire leest geschoeide korps 

van en voor vrouwen wenste actief te par-

ticiperen in een door mannen gedomi-

neerde maatschappij. Nadat de KVV door 

de Duitse bezetter was opgeheven (--

), werd gewerkt aan een nieuwe or-

ganisatie. De stichting van de UVV kon 

vooral plaatsvinden door het contactor-

gaan voor de gezamenlijke vrouwenver-

enigingen. Op  mei  kwam de UVV 

met ongeveer  afdelingen ‘boven-

gronds’. De UVV werd geïnspireerd door 

de Britse Women’s Voluntary Service. De 

UVV was een niet-religieuze organisatie 

voor met name huisvrouwen uit de mid-

den en hogere sociale klasse. Een bekend 

lid was Marga Klompé (-), de 

eerste vrouwelijke Minister van Maat-

schappelijk Werk (-). De UVV 

wordt het vaakst in verband gebracht met 

het succesvolle project “Tafeltje-Dek-Je” 

(), maar de kerntaak was en is vooral 

de ondersteuning van het werk in ver-

pleeg- en ziekenhuizen, psychiatrische 

inrichtingen, kinderzorg, gezinshulp en 

hulp aan ouderen.

In de afgelopen periode is de verzor-

gingsstaat omgezet in een participatie-

maatschappij. Het Rijk bezuinigt op het 

sociaal domein en stoot verantwoorde-

lijkheden in zorg en sociale zekerheid 

stelselmatig af. In  werd het -jarig 

bestaan van de landelijke UVV gevierd 

met een symposium over de plaats van 

het vrijwilligerswerk in de samenleving. 

Deze organisatie zet zich in voor zorg 

en ondersteuning voor hulpvragers in 

de zorg- en welzijnssector. Als vanouds 

staan betrouwbaarheid en persoonlijk 

contact hoog in het UVV-vaandel.

Vreeswijk
Op  november  vond in Vrees-

wijk de oprichting plaats van de lokale 

afdeling van de UVV in de bovenzaal 

De oprichting van de KVV in Amsterdam vond plaats tegen de achtergrond van een 

aanstaande wereldoorlog en een dreigende economische crisis, waardoor de positie van 

werkende vrouwen zou verslechteren. (bron: https://uvv.nl/over-de-uvv/geschiedenis/)
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van het gemeentehuis aan het Raad-

huisplein. Ongeveer  dames werden 

begroet door de echtgenote van de bur-

gemeester, L. Schneiders-Schönau. Een 

voordracht over structuur en functione-

ren van de UVV werd gepresenteerd. De 

dames richtten zich eerst op de zorg voor 

ouden-van-dagen. Bestaande zorg werd 

gebundeld. Vanaf  werd jaarlijks een 

uitstapje georganiseerd door het Comité 

Ouden-van-Dagen. Vanaf  november 

 bestond de sociëteit Ons Genoegen 

en werden snel plannen ontwikkeld voor 

een jaarlijkse kerstviering.

Bij de oprichting was een voorlopig 

bestuur gevormd. Lisbeth Schneiders 

werd voorlopig bijgestaan door mej. W. 

van Eck en mevr. W. Suijkers-Willemse. 

De eerste algemene vergadering vond 

plaats op  januari . Het gekozen 

bestuur werd gevormd door presiden-

te Schneiders, Van Eck (secr.), M. Pie-

rik-Gebbing, G. Schot-Mentjox, Suijkers, 

J. Verweij-van Doorn en Lenten. Margo 

Lenten (-), werkzaam ter ge-

meentesecretarie, was in september  

door burgemeester Schneiders verzocht 

om met diens echtgenote de plaatselijke 

UVV op te richten. In  trok Schnei-

ders zich terug vanwege het vertrek van 

haar echtgenoot als burgemeester. Haar 

naam komt dan ook niet voor in de op-

richtingsakte (). De officiële bena-

ming was ‘Stichting Unie van Vrouwelijke 

Vrijwilligers, afdeling Vreeswijk, gemeen-

te Nieuwegein’. In  werd de naam 

veranderd in Stichting Unie Van Vrijwilli-

gers, afdeling Nieuwegein-Zuid toen ook 

mannen werden toegelaten. Tot slot ver-

viel in  de aanduiding “-Zuid”. Het 

werkterrein van de ‘dorpse’ UVV werd 

definitief verlegd naar de buitengrens van 

Nieuwegein.

In het eerste jaar bestond het bestuur uit 

zeven dames. Vanaf  kregen verschil-

lende functies geleidelijk reserve-func-

ties. Ook was er een zogeheten ‘algemeen 

functionaresse’. In de loop der tijd evo-

lueerden de functies zich naar die van 

voorzitter, secretaris, penningmeester en 

algemeen functionaris. In het begin ver-

gaderde het bestuur maandelijks en het 

dagelijks bestuur naar behoefte. Het be-

stuur kwam veertien jaar lang bijeen bij 

M. Lenten aan de Julianaweg.

Het aantal medewerksters steeg van ± 

in  naar zo’n  in , maar zou 

vanaf  geleidelijk dalen naar ±; 

er werd steeds inhoudelijk gevormd en 

getraind tijdens speciale bijeenkomsten. 

De organisatie groeide, het extern en het 

intern overleg nam toe. Zo werd in  

het coördinatorenoverleg geïntroduceerd 

met het doel onderling informatie en er-

varingen uit te wisselen. Hieraan namen 

sindsdien ook de e coördinator ouderen-

werk, de ste coördinator ziekenhuiswerk 

en de de secretaris deel. De algemeen 

voorzitter schoof enkel incidenteel aan.

Jaarvergaderingen van de afdeling Nieu-

wegein werden tussen - bijge-

woond door leden van de Provinciale 

UVV, terwijl provinciale vergaderingen 

werden bijgewoond door twee Nieuwe-

geinse leden. Vanaf  werd de afdeling 

vertegenwoordigd in de UVV Regio Mid-

den, een nieuw samenwerkingsverband 

in Gelderland en Utrecht. De landelijke 

UVV organiseerde studie- en of land-

dagen. Daaraan werd ook door Nieuwe-

geinse leden deelgenomen. Het landelijk 

orgaan Raad en Daad was voor iedereen 

te lezen. Ofschoon vanaf  ook man-

nen in de UVV zaten, zouden pas in 

 de eerste mannelijke bestuursleden 

worden begroet. Net als in de rest van 

het land manifesteerden deze heren zich 

vooral als bestuurders.

Door de lokale UVV werd aan fondsen-

werving gedaan om projecten te kunnen 

financieren. In  werd een bedrag van 

f.  vergaard onder particulieren en 

kerkgenootschappen. Ook bijdragen van 

de Vereniging voor Industrie en Handel 

voor kerstvieringen vormden een welko-

me aanvulling. De gemeente voorzag in 

een startkapitaal, nadien gevolgd door 

jaarlijkse subsidiëring. De samenvoeging 

van Jutphaas en Vreeswijk had goed uit-

gepakt voor de UVV. In vergelijking tot 

de gemeentelijke bijdrage aan de Bejaar-

denvereniging Jutphaas (f. ., ) 

ontving in Vreeswijk de bejaardenver-

zorging voor vergelijkbare activiteiten 

slechts f. .. De gemeentelijke subsidie 

aan de afdeling -Zuid werd in  opge-

trokken naar f. .. Bijna tien jaar later 

zou dit bedrag oplopen tot f. .. De 

gemeentelijke bijdrage werd nadien af-

hankelijk gesteld van voorwaarden uit de 

‘Bejaardennota’.

Periodiek droeg de plaatselijke afdeling 

gelden af aan de provinciale afdeling, 

terwijl incidenteel ook een bedrag aan 

de landelijke UVV werd overgeboekt. Na 

de landelijke reorganisatie van de UVV 

eind jaren negentig werd enkel nog naar 

De oprichtingsvergadering vond plaats in het Vreeswijkse 

gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Foto: Archief HKN

De UVV organiseerde ook veel activiteiten voor bejaarden, zoals 

het bejaardenkoor. Foto: Archief gemeente Nieuwegein
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draagkracht contributie betaald aan de 

PUVV-Utrecht. Hiervan werd vervol-

gens % afgedragen aan de landelijke 

organisatie. In  werd rijkssubsidie 

aan de landelijke UVV afgebouwd. Veel 

lokale UVV’s bleven afhankelijk van 

hun gemeente. UVV-ers zelf werden 

niet betaald; zij waren en bleven echte 

vrijwilligers!

Financiering van de afdeling Nieuwegein 

was verschillend van aard. Donaties van 

particulieren, of (eenmalige) subsidies 

werden aangevuld met bijdragen van ’t 

Laantje en het Rijdend Winkeltje van het 

Sint-Antonius Ziekenhuis. Van deze in-

stelling ontving de UVV Nieuwegein in 

later jaren ook bijdragen. Onkosten van 

vrijwilligers werden vergoed door het 

Netwerk Vrijwilligers in de Zorg. Vanaf 

 werden lokale overheden verant-

woordelijk voor de welzijnsvoorzienin-

gen. De rijksoverheid legde de gemeenten 

een algemene verantwoordelijkheid op, 

om zich in te zetten voor het welzijn van 

hun bewoners. In Nieuwegein vonden 

daardoor periodiek financiële en inhou-

delijk herijkingen van subsidies plaats 

op basis van de Subsidieverordening; zo 

ontving de UVV over haar verantwoor-

ding tussen  en  het predicaat 

“keurig”.

De UVV ging van start in het Vereni-

gingsgebouw van de Nederlandse Her-

vormde gemeente, later in de aula van 

de Prins-Hendrikschool en na ± vier 

jaar in een zaaltje in gebouwen op Fort 

Vreeswijk. Vonden aldaar verbouwin-

gen plaats, dan week men uit naar café 

Degenkamp of naar de Prins-Hendrik-

school. Grote evenementen werden vaak 

georganiseerd in het dorpshuis Sint Jan, 

of in het zalencentrum ‘t Veerhuis terwijl 

sportieve prestaties werden behaald in 

sportzaal De Sluis. In maart  werd de 

balkenloods aan ‘t Laantje verbouwd voor 

bejaarden, onder hen veel oud-schippers. 

In later jaren werden activiteiten veelal 

georganiseerd in het kerkelijk centrum 

De Rank.

Nieuwegein(-zuid)
Op  juni  hield de gemeente Vrees-

wijk op te bestaan. Samen met buur-

gemeente Jutphaas ging zij op in de 

gemeente Nieuwegein. Vreeswijk had 

met de UVV en het Comité een open, 

georganiseerd bejaardenwerk gekend, 

in tegenstelling tot Jutphaas waar een 

‘echte’ bejaardenvereniging bestond. In 

 verenigden zich een aantal organi-

saties in de Stuurgroep Bejaarden (SB). 

Samen met de gemeenteraadsfractie van 

Nieuwegein-Nu werd gepleit voor een 

Koningin Beatrix opent op 23 maart 1984 het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en spreekt met een 4-jarig patiëntje. Vanaf dat 

moment zijn steeds meer vrijwilligers van het UVV actief in het ziekenhuis. Foto: Rob Bogaerts – Nationaal Archief: Fotocollectie Anefo

Nr 12 van de 17 praalwagens, ‘wagen met 

bejaarden, vroeger baliekluiven’, tijdens de 

optocht ter viering van ‘600 jaar Oude Sluis’ 

op 12 september 1975. (bron: fotocollectie 

gemeente Nieuwegein, nr 14.815)
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lokaal ouderenbeleid. Bij de start van de 

SB werd de taak van secretaris vervuld 

door een UVV-ster. Eind  werd de 

SB omgevormd tot stichting. Overleg en 

afstemming met behoud van zelfstan-

digheid werd zo mogelijk. De Stichting 

GBN adviseerde de gemeente over toe-

komstplannen inzake voorzieningen 

voor bejaarden. In  zag een eerste 

nota ‘bejaardenbeleid Nieuwegein’ het 

licht. De naam GBN werd eind november 

 omgevormd tot de Stichting Welzijn 

Ouderen Nieuwegein (SWON), niet in 

het minst vanwege de verouderde term 

‘bejaarde’.

Taak
In  kende ons land ± . ou-

den-van-dagen, ,% van de totale bevol-

king. In  was dat aantal toegenomen 

tot .. bejaarden (,%). Werd 

toen verwacht dat er in  ± .. 

ouderen zouden zijn, in werkelijkheid 

kwam dat aantal in  uit op .. 

(,%).

Bij aanvang van de lokale UVV waren 

zo’n dertig medewerksters actief. Men 

verwacht misschien dat een der eer-

ste projecten het landelijk succesvolle 

Tafeltje-dek-je-systeem was, maar dat 

werd pas in oktober  geïntroduceerd 

door de Stichting GBN. Eerder kwamen 

de felicitatiedienst, een vriendschappe-

lijk-huisbezoek-aan-ouderen en een be-

jaardengymnastiekclubje tot stand. Een 

culturele middag ‘op het fort’ werd spoe-

dig gevolgd door het ouderencarnaval.

In december  werd het eerste kerst-

feest voor bejaarden georganiseerd. Twee 

jaar later werd een bejaardenkoor opge-

richt. In  volgde een bibliotheek, in 

 het ‘bejaardenzwemmen’ en in  

de Pedicuredienst. Vanaf  werd er ge-

volksdanst. In het kader van de nota ‘Ou-

derenbeleid’ () werd in  door de 

gemeente besloten het volksdansen en de 

bejaardengymnastiek niet over te hevelen 

naar de Stichting voor Sociaal-Kultureel 

Werk Nieuwegein (SSKWN). Bejaar-

den namen in  voor het eerst deel 

de Avondvierdaagse. Op  maart  

opende Koningin Beatrix het nieuwe 

Sint-Antonius Ziekenhuis. Vanaf het be-

gin waren daar vrijwilligers van de UVV 

actief met het ‘Vriendschappelijk contact’, 

het ‘rijdend- winkeltje’, bloemenverzor-

ging, kinderspeelplaats ‘Nijntje’, ‘Luister-

Lezen’-service en 

de boekenuitleen.

Eind jaren tachtig 

besloot het Rijk dat 

de gezinsverzor-

ging en wijkverple-

ging meer moesten 

samenwerken; de 

thuiszorgcentrale 

werd geboren. Zo 

werd een te groot 

aanbod op de ‘ver-

z o r g i n g s m a r k t ’ 

voorkomen. Mid-

den jaren negen-

tig werd de vraag 

om specifieke zorg 

steeds luider, ter-

wijl de financië-

le situatie steeds 

nijpender werd. 

Z o  mo esten  de 

U V V- pro j e c t e n 

‘g ymnast iek’  en 

‘volksdansen’ in 

 toch worden 

overgedragen aan 

de SSKWN. Eind 

 was het aantal 

vrijwilligers sterk 

gestegen en werd 

het vrijwilligers-

werk meer erkend 

en gewaardeerd. 

Ook werden mi-

granten benaderd 

om vrijwilliger te 

worden. Oude pro-

jecten verdwenen, 

nieuwe projecten 

dienden zich aan. 

Zo beproefde de 

UVV vanaf april 

 het nieuwe 

project ‘vriendschappelijk contact’ in 

het ziekenhuis, in  gevolgd door het 

project ‘gastvrouwen’ op afzonderlijke af-

delingen. De nieuwe bestuursfunctie ‘co-

ordinator ouderenwerk’ deed zijn intrede 

() waarmee de samenwerking met 

andere zorginstellingen een flinke impuls 

kreeg.

In  werd het -jarig jubileum van 

de afdeling Nieuwegein met  vrijwil-

ligers en  projecten uitgebreid gevierd. 

Onder het motto ‘Contact, bezoek, een 

luisterend oor … Daar zijn we voor’ 

werd op  november  in de Biblio-

theek-Zuid de jubileumtentoonstelling 

’ jaar Unie Van Vrijwilligers, afdeling 

Nieuwegein’ geopend. Kort daarna werd 

nog groot feest gevierd voor alle mede-

werkers. Door strakke financiering door 

de feestcommissie werd onder het motto 

“En nu op naar de !”, het overschot op-

zij gezet voor het gouden jubileum van de 

lokale afdeling. Nadien werden alle finan-

ciële overschotten steevast voor dat feest 

gereserveerd. Hoe dat uitpakte leest u in 

deel  als de UVV, afdeling Nieuwegein 

wordt gevolgd in aanloop naar haar vijf-

tigjarig bestaan.

Op 1 november 2006 werd in de Bibliotheek-Zuid (Nijenmonde 

4) de jubileumtentoonstelling ‘40 jaar Unie van Vrijwilligers, 

afdeling Nieuwegein’ geopend door mevr. H.J. de Vos-Harkema, 

echtgenote van de burgemeester van Nieuwegein. Na afloop van 

haar openingstoespraak overhandigde zij aan UVV-voorzitter mevr. 

C.L.J.M. Koenraad-van Zon het eerste exemplaar van de inventaris 

van het Archief van de UVV 1966-2006. (bron: fotocollectie 

gemeente Nieuwegein, nr 14.603)

Viering van het 15-jarig bestaan van de Stichting Unie Van 

Vrijwilligers, afdeling Nieuwegein-Zuid (1981). (bron: fotocollectie 

gemeente Nieuwegein, nr 14.194)
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Voor u gelezen in…

De Stadskraan, een stuk geschiedenis 
van de stad Utrecht:

Renée Blom

Dinsdagmiddag 12 maart jl. vond op de Museumwerf in Vreeswijk de officiële start plaats van de herbouw 

van de middeleeuwse Stadskraan. Onderstaand artikel geschreven door Liesbeth Bouwhuis van de Stichting 

Stadskraan komt uit het archief van de stad Utrecht en beschrijft de geschiedenis van deze bijzondere kraan.

De eerst bekende stadskraan dateert uit 

de e eeuw en stond op het wed bij de 

Ganzenmarkt. Kooplieden uit noord en 

zuid vervoerden hun waren over het wa-

ter langs de Vaartse Rijn en de Vecht door 

de Oudegracht naar de Stadskraan.

De goederen werden daar uit de schepen 

op de hoge straat gehesen of over het wed 

met paardenkracht afgevoerd richting 

Ganzenmarkt en naar de Waag (deel van 

het oude stadhuis) gebracht, geïnspec-

teerd en gewogen. Vervolgens werd er 

belasting geheven en werden de goederen 

verspreid over de stad. De kraan vormde 

op die manier een belangrijke bron van 

inkomsten.

Het raderwerk van de Stadskraan werd 

aangedreven door twee grote tredrade-

ren. De ‘Craenkinderen’ die daar in lie-

pen, brachten de zaak in beweging. Deze 

“Craenkinderen” waren in feite volwasse-

nen en zelfs georganiseerd in een ‘natie’ 

of vakvereniging.

In  kocht Anton Sinkel het St. Barba-

ra en St. Laurens gasthuis aan de Oude-

gracht bij de Bezembrug. Hij sloopte de 

gasthuizen en aangrenzende panden en 

liet hier een groot warenhuis bouwen.

Sinkel had in Engeland het idee opgedaan 

om de voorgevel van “de Winkel van Sin-

kel” te versieren met zuilen in de vorm 

van Kariatiden, vrouwenbeelden uit de 

Griekse mythologie.

Deze vier zware gietijzeren beelden wa-

ren in Engeland gegoten en werden spot-

tend “Britsche Hoeren” genoemd.

Bij de aanvoer van de beelden, per schip, 

ging er iets mis. Tijdens het ophijsen 

van het laatste beeld op  september 

 brak het bovenste gedeelte van de 

stadskraan af en viel met beeld en al in 

de Oudegracht. De schade was zodanig 

dat herbouw van de bestaande kraan niet 

mogelijk was.

Om deze gebeurtenis in het collectie-

ve geheugen te verankeren is, zoals toen 

gebruikelijk, een spotvers in omloop 

gebracht:

Had reeds het instrument,

van ouds genaamd de Craen.

Ten dienste dezer stad,

twee eeuwen lang bestaan.

Maar moest, schoon sterk genoeg om 

half Schiedam te ligten

voor een gegoten beeld in deze dagen 

zwichten.

O, kinderen van de kraan, wat werk 

hebt gij begonnen,

zie nu een Britsche hoer heeft 

kraantje overwonnen.

Stichting Stadskraan zal de Stadskraan 

tot in detail en volledig functioneel re-

construeren. De bouw vindt plaats in de 

werkplaatsen en op het buitenterrein van 

de Museumwerf Vreeswijk. De bouw is 

voor het publiek te volgen. De herbouw-

de kraan zal een plek krijgen aan de Be-

muurde Weerd in Utrecht.

Opleiding in de praktijk 
Het doel van de Museumwerf en ook dit 

project is om mensen, door een combi-

natie van werken en scholing, een mooi 

vak te leren en perspectief te bieden op de 

arbeidsmarkt.

Het project is te volgen bij de Museum-

werf aan de Wierselaan  in Nieuwe-

gein. Meer informatie is te vinden op 

https://www.museumwerf.nl/ of stuur een 

mail naar: info@stadskraan.nl

Impressie van de Stadskraan op zijn toekomstige locatie aan de 

Bemuurde Weerd in Utrecht. Foto: Stichting Stadskraan

Bouwprent van de Stadskraan. Foto: Stichting Stadskraan  
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Koninginnensluis - sleepvaart (deel 1)
Jaap Boersema

1902
Het Merwedekanaal werd in  op-

geleverd.  Gejaagd werd er steeds 

minder. Sleepboten brachten al die zeil-

schepen richting Amsterdam, de Zaan en 

de Zuiderzee. 

Bebouwing langs het kanaal is pas na 

 op gang gekomen. Het eerste pand 

links is de tagrijn van de Gebr. Lenten. In 

 bouwden zij er nog een mastenma-

kerij en smederij naast. Bij de brug het 

wachtlokaal voor de tram.

 

1920
Sleepboten konden bij diverse sleepvaart-

kantoren en -agenten besteld worden. Bij 

de firma van Loon kon je terecht voor de 

eigen HARMONIE-boten, maar ook voor 

de vloot van Rutters. De heer Schimmel 

in Vreeswijk was een van hun agenten, 

die echter ook voor de Rode Ster en de 

Groenbanders van Roelofs, uit resp. Rot-

terdam en Schiedam bemiddelde.

Over bakboord een soort Dorstense aak. 

Let ook op de plaats van de woning.

1925
Het aanbod is groot: In de sluis ver-

scheidene sleepboten, sleepschepen, een 

beurtboot en houtvlotten. Wat opvalt: de 

schepen met wasgoed liggen over bak-

boord. (collectie: Jan Schut)
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1930
Over bakboord ligt een ‘witpijper‘ van 

Sleep- & Drinkwaterdienst (v/h H. Rut-

ters - ) uit Amsterdam. Met het ge-

reedkomen van het Merwedekanaal 

breidde deze zijn werkgebied uit. Piet 

van Loon in Vreeswijk was hun sleepa-

gent. Vanuit zijn café zette deze sleep-

boten in, waaronder ook zijn eigen 

HARMONIE-boten. 

Prachtige details: een open stuurstand en 

de strangen, die worden opgeschoten aan 

dek.

1930
Een groepje kinderen, misschien wel 

van het Prins Hendrikinternaat slaat het 

schutproces gade. Links een boot van de 

“Rode Ster” en verder zeilschepen, beurt-

motoren en sleepschepen. Rechts de Bar-

barakerk aan de Koninginnenlaan.

1937
Zeilvaart is er op deze foto niet bij. Naast 

eerder vermelde firma’s was ook de sleep-

vaartonderneming “De Keulsche Vaart”, 

dochter van de SHV hier met een twin-

tigtal boten actief. G. van den Hoeven 

was hun sleepvaartagent. 

We zien bekende pijpen: die van de Wijk-

dienst (KNSM) met twee brede witte ban-

den en die van de “Keulsche Vaart” met 

een smalle witte band. Het sleepschip aan 

stuurboord heeft als thuishaven: Engelen.
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 Tennisvereniging Rijnhuyse 50 jaar
Ton Vis

Nieuwegein is een sportieve gemeente, die conclusie kun je trekken als je in de gemeentegids ziet hoeveel 

sportverenigingen er zijn. Van atletiek tot zwemmen, fitness, golf, pétanque, van karate tot korfbal en – 

uiteraard – voetbal; de mogelijkheden om je sportief uit te leven in onze gemeente zijn legio. Dat was vijftig 

jaar geleden wel anders. Jutphaas en Vreeswijk waren nog twee afzonderlijke gemeentes en mogelijkheden voor 

recreatieve sportbeoefening waren nauwelijks aanwezig. De samenvoeging tot Nieuwegein kwam twee jaar 

later in 1971 tot stand en plannen voor de uitbreiding tot groeigemeente bestonden alleen nog op papier.

Gerard van Beek, lid van het eerste uur. 

Foto: Ton Vis

Om meer te weten te komen van de ont-

staansgeschiedenis van Tennisvereniging 

Rijnhuyse spreken we met één van de le-

den van het eerste uur, Gerard van Beek. 

Hij vertelt: “In  zijn wij hier in de Ge-

stellaan komen wonen. Wijkersloot was 

de eerste uitbreidingswijk van het oude 

dorp Jutphaas. Om ons heen was verder 

niets, enkel weilanden en boomgaarden. 

Vanuit ons huis kon je in het begin nog 

de auto’s over de rijksweg A zien rijden. 

Omdat er niets te beleven was zochten 

de mensen gezelligheid bij elkaar. Da-

mes ontmoetten elkaar bij school en door 

deze contacten ontstond het idee voor 

het oprichten van een tennisclub. Van 

één van deze dames was de echtgenoot 

werkzaam bij het FOM, de Stichting voor 

Fundamenteel Onderzoek der Materie, 

dat gevestigd was in kasteel Rijnhuizen. 

Het FOM bleek graag bereid om mee te 

helpen een tennisvereniging op te zetten.

Bij het FOM werkten een aantal mensen 

die mee wilden werken om een tennis-

vereniging van de grond te krijgen. De 

oprichtingsvergadering van Rijnhuyse 

is dan ook gehouden in de kantine van 

het FOM. Dick Bergman werkte daar 

en hij is later voorzitter geworden van 

de vereniging. Er werd geregeld dat er 

banen aangelegd konden worden op het 

parkeerterrein tegenover het kasteel; de 

grond konden we aanvankelijk huren van 

de Gemeente. In het kader van de priva-

tisering konden we het terrein een paar 

jaar later van de Gemeente kopen.

In eerste instantie zijn er vier banen 

aangelegd, drie voor de competitie en 

één baan voor recreanten. Het materiaal 

van de baan was Mateco, een hard ma-

teriaal bestaande uit een mengsel van 

beton en grind. Deze banen konden zo-

wel ’s zomers als ‘s winters gebruikt wor-

den, al moest je in de winter soms eerst 

de sneeuw van de baan schuiven als je 

wilde tennissen. Nu zijn de banen van 

smashcourt, een mat van kunstgras met 

granulaat ertussen. Deze werd over de 

versleten Mateco banen heen gelegd. Er 

werd een Finse bungalow als bouwpak-

ket gekocht, dat dienst deed als het eerste 

clubhuis. Deze moest met een aantal vrij-

willigers zelf in elkaar gezet worden. Van 

steigerhout en dekkleden werd een over-

dekt terras aangelegd, wat echt een luxe 

was voor die tijd.

Al deze werkzaamheden werden gedaan 

door vrijwilligers uit de leden van de 

vereniging. Men deed dat graag, want 

bij Tennisvereniging Rijnhuyse draaide 

het vooral om de gezelligheid, iedereen 

kende elkaar. Er waren wel eens strub-

belingen, maar dit werd altijd weer in 

goede harmonie geregeld. De vereni-

ging draaide volledig op vrijwilligers; zo 

moest ieder lid minstens driemaal per 

jaar bardienst doen. En ook de inkoop, 

verkoop, het technisch onderhoud werd 

door vrijwilligers gedaan. In de begin-

jaren was verlichting ook een probleem 

en kon er alleen overdag getennist wor-

den. Stroom moest van het Fort komen, 

maar daar kwam je niet zo gemakkelijk 

bij. Voor werknemers van het FOM was 

Fort Jutphaas in 1939. Kasteel Rijnhuizen ligt midden boven en het tennispark ligt op de 

plaats van de weilanden en boomgaard rechts boven het fort.
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er een speciale regeling waarmee zij voor 

een gereduceerd tarief konden tennissen. 

Hiervoor hadden zij speciaal een blauwe 

badge op het shirt en zij mochten alleen 

overdag van de banen gebruik maken. 

Overigens lette Jan van Leunen, die lange 

tijd voorzitter is geweest, sterk op de kle-

ding: tennis moest volgens hem gespeeld 

worden in een overheersend wit tenue.

Ik heb Tennisvereniging Rijnhuyse zien 

uitgroeien van een klein clubje naar de 

grote vereniging die het nu is. De vereni-

ging was altijd al laagdrempelig, jong en 

oud voelen zich er thuis. Ook gezelligheid 

was altijd troef. Al ben ik nu zelf geen lid 

meer vanwege mijn leeftijd, toch kan ik 

zeggen dat ik alle jaren met veel plezier 

bij Rijnhuyse getennist heb en daaraan 

vele dierbare herinneringen bewaar”, al-

dus Gerard van Beek.

In de loop der jaren groeit de aanvanke-

lijk kleine vereniging van  leden bij de 

oprichting naar een ledental van ruim 

 in de negentiger jaren. Organisato-

risch moest dat allemaal geregeld worden 

en dat ging niet altijd zonder slag of stoot. 

Zo moest de vereniging lange tijd een 

wachtlijst hanteren omdat het de toeloop 

van nieuwe leden niet aankon.

Werd er aanvankelijk getennist op het 

parkeerterrein van het FOM, in  kon-

den de eerste vier banen op een andere 

nabijgelegen locatie in gebruik genomen 

worden. Het tennispark werd gesitueerd 

ten noorden van de Overeindseweg, 

nu Rond het Fort geheten, naast kasteel 

Rijnhuizen. Dit terrein werd gehuurd van 

de gemeente Nieuwegein. Men kon zich 

omkleden in de Stuurhut, de kleedruimte 

van voetbalvereniging JSV die een aan-

grenzend terrein in gebruik had. Ideaal 

was deze situatie niet, zodat het bestuur 

al snel besloot een eigen clubhuis aan te 

schaffen. Dit was het bouwpakket voor 

een Finse blokhut waarover Gerard van 

Beek ook eerder sprak. Het geheel werd 

door vrijwilligers van de vereniging in 

elkaar gezet. In  kwam dit clubhuis 

gereed en heeft dienst gedaan tot  

toen een nieuw, veel groter clubhuis werd 

gebouwd. Kostte het eerste clubhuis nog 

ongeveer € .,-, het nieuwe club-

huis heeft bij de oplevering in  liefst 

€ . gekost.

Voor grote investeringen is Tennisver-

eniging Rijnhuyse nooit weggelopen. 

Zo werd het park in  voor ruim 

f. .,- gekocht van de Gemeente zo-

dat het terrein eigendom werd van de 

club. In  werd een extra stuk grond 

aangekocht om een zevende baan aan te 

leggen. Daarmee kreeg het tennispark 

zijn huidige omvang. 

De tennisbanen en het clubhuis vergen 

regelmatig onderhoud, wat door een 

team van vrijwilligers wordt gedaan. Toch 

bleek dat het oude clubgebouw niet meer 

voldeed. Onder voorzitterschap van Ton 

Hendriks, die deze functie van  tot 

 bekleedde werden grote en nood-

zakelijke organisatorische veranderingen 

doorgevoerd. Hij vertelt hierover:

 “Toen ik als voorzitter aantrad kwam 

ik er al snel achter dat er een taak voor 

me weggelegd was want de organisatie 

liet nogal te wensen over. De vereniging 

bestond uit allemaal aparte clubjes die 

allemaal hun wensen en eisen hadden, 

terwijl controle op de financiën pas ach-

teraf plaats vond. Mijn eerste actie was 

dan ook om orde op zaken te stellen, 

vooral op het financiële vlak. Het oude 

clubhuis was na  jaar erg verouderd en 

nodig aan vervanging toe, maar er was 

nooit geld voor een nieuw clubhuis gere-

serveerd. In het oude clubgebouw waren 

bijvoorbeeld de veiligheid en de sanitaire 

voorzieningen niet op orde.

Voor elke “afdeling” werd een financiële 

commissie aangesteld, die een bepaald 

budget toegewezen kreeg. Vooral de tech-

nische commissie slokte destijds veel geld 

op, dat aan trainers, kleding, huur van 

hallen enzovoort besteed werd. In het 

begin gaf dat natuurlijk de nodige weer-

stand, maar uiteindelijk zag iedereen wel 

in dat de zaken professioneler geregeld 

moesten worden. Gelukkig had ik vanuit 

mijn werk ervaring met transformaties 

en kon ik dit in goede banen leiden. Toch 

duurde het ongeveer twee jaar voor dat 

alles draaide zoals de bedoeling was.

In die tijd werden een paar grote projec-

ten op stapel gezet: de vervanging van het 

clubhuis en van de verouderde Mateco 

banen. We hebben toen in het bestuur 

een meerjarenbegroting gemaakt, het-

geen nodig was om de financiering van 

het nieuwe clubgebouw bij de Rabobank 

rond te krijgen. Daarnaast werden be-

leidsplannen opgesteld wat ook nog veel 

discussie gaf. Veel mensen wilden name-

lijk te vrijblijvend “acteren”.

Het nieuwe clubhuis in aanbouw (gereed 2009).

Tennisvereniging Rijnhuyse heeft 7 banen die druk bespeeld worden.
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De komst van een nieuw clubhuis was 

een heel proces, waarbij de leden in-

spraak hadden en hun wensen konden 

uiten. Er is een commissie ingesteld die 

heeft uitgezocht wat de mogelijkheden 

en kosten van het project waren. Met de 

bouw werd gestart in  en in mei  

werd het gebouw opgeleverd. In dat jaar 

hebben we het nieuwe clubgebouw feeste-

lijk geopend met o.a. een parachutist die 

op de banen landde. Het nieuwe clubhuis 

konden we alleen realiseren dankzij de 

hulp van veel vrijwilligers, anders was het 

gebouw wel een ton duurder uitgekomen.

De oude Mateco banen voldeden niet 

meer en dit materiaal was bovendien erg 

hard om op te spelen. We hebben toen 

andere baansoorten onderzocht waarbij 

uiteindelijk twee mogelijkheden over-

bleven: een rubberlaag of smashcourt. 

De beslissing was aan de leden en bij de 

Algemene Ledenvergadering in De Lan-

taern waren zo’n  mensen aanwezig. 

De overgrote meerderheid, meer dan 

%, koos toen voor smashcourt en zo 

geschiedde. De nieuwe banen zijn over de 

oude Mateco banen heen gelegd en kun-

nen het hele jaar bespeeld worden, onder 

alle weersomstandigheden.

Er was daarover ook gedoe met een groep 

van zo’n  rolstoeltennissers, die juist 

graag op het harde Mateco wilden blijven 

spelen. Zij waren enkele jaren daarvoor 

van At Risk in Utrecht naar Rijnhuyse ge-

komen omdat bij At Risk de banen wer-

den veranderd. Toen ook wij kozen voor 

een andere baansoort zijn ze helaas boos 

weggegaan. Overigens ben ik van mening 

dat smashcourt ook geschikt voor rol-

stoeltennis is. 

Voor het onderhoud van de nieuwe ba-

nen, zoals rechttrekken, aanvullen en 

bladeren harken, is met de leden af-

gesproken dat zij dat zelf doen, om de 

beurt. Heel veel werk in de vereniging 

wordt door vrijwilligers gedaan; ik schat 

dat zo’n % van de leden aan vrijwil-

ligerswerk doet. Zonder hen zou een 

vereniging als Rijnhuyse eigenlijk niet 

kunnen draaien.

Sponsoring is ook een punt van vernieu-

wing geweest. Bij mijn aantreden als 

voorzitter was er nog nauwelijks sprake 

van sponsoring. Een sponsorcommissie 

werd in het leven geroepen en er werden 

diverse sponsoractiviteiten ontwikkeld. 

Er zijn brochures gemaakt om bedrij-

ven te “verleiden”. Ze krijgen er ook het 

nodige voor terug: zo is er een sponsor-

dag, is er reclame op de winddoeken en 

worden de sponsoren uitgenodigd bij 

toernooien.”

G-tennis
Kenmerkend voor Tennisvereniging Rijn-

huyse is de laagdrempeligheid. Vanaf de 

beginjaren heeft men de intentie gehad 

dat de sport voor iedereen toegankelijk 

moest zijn ondanks dat, zeker nog eind 

jaren ’, de tennissport als enigszins 

‘elitair’ gezien werd. Jong en oud was wel-

kom en bij de vereniging werden al snel 

vele vriendschappen gesloten.

Ook minder validen werden bij de club 

met open armen verwelkomd. Al eerder 

zagen we de komst van rolstoeltennissers, 

maar vanaf  werd bij Rijnhuyse ook 

het zogenaamde G-tennis geïntroduceerd 

voor mensen met een verstandelijke be-

perking. Rijnhuyse vindt namelijk dat 

mensen met een lichamelijke of geeste-

lijke beperking niet aan de zijlijn mogen 

staan. Iedere zaterdagochtend traint nu 

een enthousiaste groep mensen met een 

verstandelijke beperking onder leiding 

van verenigingstrainer Bart van Essen, 

bijgestaan door Bas Jansen en verschil-

lende jeugdselectieleden. Bart van Essen 

zegt hierover: “De G van G-tennis staat 

hierbij niet voor gehandicapten, zoals 

veel mensen denken. Het komt uit het 

voetbal, daar waren de F-jes de jongste 

categorie sporters. Een logisch gevolg was 

dat de daarop volgende categorie G ging 

heten. Het is overigens fantastisch om te 

doen, dit G-tennis. Ze gaan er zo in op en 

Oud-voorzitter Ton Hendriks. Ook rolstoeltennis wordt bij Rijnhuyse 

beoefend.

De aanleg van de nieuwe smashcourt 

banen in 2013.

Selectietrainer Pepijn Wassenaar en 

verenigingstrainer Bart van Essen in 2000.
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je krijgt er zoveel voor terug, dat is echt 

schitterend”.

Bart is al sinds  de vaste vereniging-

strainer bij Tennisvereniging Rijnhuyse. 

Hij heeft dan ook al veel leden zien ko-

men en gaan. Hij vindt dat hij als trainer 

ook een opvoedende taak heeft, vooral 

voor de jeugdspelers. Er zijn drie regels 

waaraan hij groot belang hecht: geen 

kauwgom op de baan, geen scheldwoor-

den en geen telefoons. Bart: “De leden die 

komen tennissen moeten hun medeleden 

behandelen zoals zij zelf ook behandeld 

willen worden, dus met respect voor 

elkaar.

Gelukkig is Rijnhuyse een heel sociale 

tennisvereniging, iedereen voelt zich er 

meteen welkom. Het samen spelen wordt 

er goed gepromoot. Er zijn natuurlijk 

wel groepjes, maar iedereen gaat goed 

met elkaar om. Het sociale contact in de 

vereniging is het belangrijkste. Op ieder 

lid moet je zuinig zijn, en wat dat betreft 

doet Rijnhuyse het niet verkeerd.”

De Gemeente Nieuwegein heeft grote 

plannen om het gebied rond het tennis-

park, Kasteel Rijnhuizen en Fort Jutphaas 

te ontwikkelen tot ‘Park Rijnhuizen’, waar 

wonen, werken en recreëren een harmo-

nieus geheel gaan vormen. Met de komst 

van de nieuwe woningen in Rijnhuizen 

verwacht de tennisvereniging ook nieuwe 

leden. Sportverenigingen zijn een mooie 

toevoeging aan een woon- en werkwijk 

als Rijnhuizen en andersom; de tennis-

vereniging is blij met deze gemixte wijk. 

Leden komen niet alleen uit de buurt; ze 

komen uit heel Nieuwegein en zelfs daar-

buiten. Maar de woningen die op termijn 

gepland zijn bij de hockeyvelden, hebben 

ook invloed op de tennisvereniging. Als 

hier appartementen komen, wil je niet 

iedere avond een lichtmast van de ten-

nisbaan die bij jou naar binnen schijnt. 

Dit zou bijvoorbeeld voorkomen kunnen 

worden door een rij bomen te plaatsen. 

De tennisvereniging praat en denkt hier 

graag over mee. Dat dit belangrijk is, 

bleek alweer uit de plannen van de Ge-

meente Nieuwegein. De nieuwe hoofd-

weg die gepland is, loopt pal over twee 

tennisbanen heen.

De viering van het tiende lustrum wordt 

dit jaar gevierd met een grote jubileumre-

ceptie voor leden en genodigden en een 

grote feestavond in juli. Ook is er inmid-

dels een jubileummagazine verschenen 

met veel informatie over de tennisver-

eniging. Daarin komt één conclusie naar 

voren, wie er ook aan het woord is in dit 

magazine: de vereniging is van en voor de 

leden, maar wordt vooral gevormd dóór 

de leden. Een vereniging die drijft op vrij-

willigers en mensen die zich betrokken 

voelen bij de club. Humor en gezelligheid 

op en rond de baan zijn, naast de sportie-

ve prestaties, de voornaamste reden waar-

om de leden Tennisvereniging Rijnhuyse 

zo’n warm hart toedragen. Een vereniging 

die stevig verankerd is in de geschiedenis 

van Nieuwegein, maar ook met z’n tijd is 

meegegaan. Met vertrouwen wordt uitge-

zien naar het volgende jubileum!

Alle foto’s op één na zijn afkomstig uit het 

archief van TV Rijnhuyse.

Het team G-tennissers met achteraan trainers Bart van Essen en Bas 

Jansen.

Rijnhuyse heeft een grote jeugdafdeling met bijna 200 leden. 

Het huidige bestuur van Tennisvereniging Rijnhuyse (vlnr): Pepijn Wassenaar, Hans 

Monpellier, Rick van Midde (voorzitter), Margo Pijpker, Rob de Munk, Linda de Leeuw en 

Raymond van de Peppel.
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Veldnamen in Nieuwegein
Bart Jan Damstra

Veldnamen (ook wel: micro-toponiemen) zijn een interessante informatiebron. Gecombineerd met andere bronnen 

geven ze inzicht in het bodemgebruik, eigenaren of inrichting van het landschap ten tijde van de naamgeving. 

Van het grondgebied van de voormalige gemeenten Vreeswijk en Jutphaas (inclusief Het Gein) zijn zo’n 500 van 

dergelijke namen bekend. Deze naamgeving is van alle tijden: de oudst bekende namen in Nieuwegein dateren uit 

de middeleeuwen. Zelfs nu nog ontstaan (spontaan) nieuwe namen. Het verzamelen en het letterlijk op de kaart 

zetten van deze namen is inmiddels een meerjarenproject geworden dat voorlopig nog niet klaar zal zijn.

Veldnamen
Eén van de onderdelen van de Naam-

kunde is de studie naar toponiemen. ‘To-

poniem’ is samengesteld uit de Griekse 

woorden voor ‘plaats’ en ‘naam’. Men-

sen hebben altijd de behoefte gehad om 

hun omgeving en elementen daarin een 

naam te geven. Het gaat dan om de naam 

voor een stuk grond, waterloop en huis 

of boerderij. Dit zijn vrijwel uitsluitend 

praktische en zinvolle namen met een 

juridische en pragmatische functie: bezit 

wordt hiermee aangeduid en de herken-

baarheid (onderscheid) wordt hiermee 

vergroot. Het is ook gewoon noodzake-

lijk want vóór  bestaat er nog niet 

zoiets als een basisregister of een kadas-

ter waarin gebruik en eigendom eendui-

dig en onafhankelijk zijn geregistreerd. 

Naamgeving is in de loop van de tijd niet 

altijd even statisch. Namen ‘verhuizen’, 

of namen van een water gaan over op 

de naastgelegen grond en andersom en 

veldnamen worden soms gepromoveerd 

tot plaatsnamen. Veldnamen of (micro)

toponiemen zijn namen voor percelen, 

plekken en gebieden.

De naamkundige Schönfeld maakt on-

derscheid in een aantal categorieën. Deze 

namen zijn een “verwijzing naar” en zeg-

gen wat over het (toenmalige) landschap.

 - (Hoogte)ligging: de Hoekkamp, Ber-

gland, De Heuvel en Hogekamp;

 - Vorm: Brede Akker, Lange Akker, De 

Geer en Schele Boomgaard;

 - Grootte: De zeven morgen, De Achter-

ste Tienhond en Het Halve Morgen;

 - Gebruik: Kerssenboomgaard, de 

Haverkamp, Het Wilgenbos en 

Klaverkamp;

 - Eigenaar/gebruiker: Boomgaard van de 

Wit, De Kosterij, Kerkeboomgaard en 

De Jonge Conrad;

 - Bouwsels/object: de Kwakel, het Poort-

land, Tolleveld en De Molenkamp.

Bronnen
Bij vroege (middeleeuwse) vermeldin-

gen van gebieds- en veldnamen is het 

de vraag welk gebied precies wordt aan-

geduid en hoe scherp de begrenzing is. 

Een voorbeeld hiervan is hoe het Wier-

se gebied afgebakend dient te worden. 

De vraag is in hoeverre de grenzen van 

de ontginningsblokken en latere polders 

het oorspronkelijke gebied met deze 

naam volgen. Door latere veranderingen 

in het landschap of nieuwe interpretatie 

kunnen er ‘wandelende’ namen ontstaan, 

met name op de topografische kaarten. 

In sommige gevallen heeft de naamge-

ving van een perceel of boerderij geen 

relatie met de oorspronkelijke situatie; de 

naam kan bijvoorbeeld zijn meegenomen 

bij een verhuizing. Het is belangrijk de 

bron juist te interpreteren en op zoek te 

gaan naar meerdere (oudere en jongere) 

vermeldingen. 

Namen die tot in de e eeuw of zelfs tot 

op heden in gebruik of bekend zijn geble-

ven kunnen worden opgetekend uit mon-

delinge mededelingen van bewoners of 

oud-bewoners. Dit betekent dat monde-

linge overlevering een belangrijke bron is. 

Als deze namen alleen maar bekend zijn 

‘uit de wandeling’ dan is hiermee een stuk 

ongeschreven geschiedenis vastgelegd. 

Betreft het een naam die ook al uit de 

schriftelijke bronnen bekend is dan kan 

worden aangetoond dat de naam al gerui-

me tijd in gebruik is. Voor de betrokken 

1. veldnamen langs de Geindijk en IJssel in Het Klaphek en Zandveld. Kaart: 1698, 

kapittel St.Marie.

De namen Watersande en Galgewerf kunnen (nog) niet exact gelokaliseerd worden. 

Smeer en Grauw zullen duiden op de donkere, vette (klei)grond. Kat duidt op een 

relatie met nabijgelegen kade of dijk. De naam De Bagijne Hoogewaard is tot in de 

e eeuw in gebruik en herinnerd ons aan een voormalige eigenaar: het vrouwen-

klooster in het Gein. De Woestijn ligt in en nabij de (voormalige) rivierbedding 

van de IJssel welke uit zand bestaat. Vlake in Vladewijc of Vlaeck staat voor vlak en 

wordt zowel gebruikt als aanduiding voor (stuk) water als land. 
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mensen die de naam gegeven hebben of 

gebruiken is een naam voor een gebied of 

perceel vaak zo ‘gewoon’ dat men zich er 

niet bewust van is dat het hier een ‘veld-

naam’ of ‘perceelsnaam’ betreft. Vaak 

worden de namen spontaan genoemd als 

het reilen en zeilen op de boerderij wordt 

besproken. Soms wordt een naam al van 

generatie op generatie gebruikt.

In diverse archieven zijn veldnamen 

opgetekend. Zo zijn in de kerkelijke ar-

chieven van de kerken van Vreeswijk, 

Het Gein en Jutphaas vermeldingen be-

kend in de overzichten van de kerkelijke 

goederen. Meer vermeldingen vinden 

we terug in de archieven van de vijf ka-

pittelkerken in Utrecht (De Dom, Oud-

munster of St.Salvator, St.Jan, St.Pieter 

en St.Marie). Deze kerkelijke instellingen 

bezitten en beheren veel landerijen. In 

de archieven van de voormalige gerech-

ten, gemeenten en waterschappen zijn 

de nodige vermeldingen terug te vinden, 

ook wel met vermelding van specifieke 

kenmerken van de betreffende stukken 

grond. In de gerechtelijke archieven zijn 

in de zogenaamde protocollen afschriften 

van overdrachten en hypotheken terug te 

vinden. Ook vinden we de gegevens terug 

in de notariële archieven. Deze gaan te-

rug tot in de e eeuw en bevatten vaak 

ook aanwijzingen over en beschrijvingen 

van kenmerkende zaken. Gegevens over 

verkopingen en verpachtingen zijn vanaf 

 ook terug te vinden in krantenad-

vertenties. Hierbij komen vermeldingen 

voor van veldnamen samen met de ka-

dastrale nummers, hetgeen bruikbaar is 

voor de lokalisatie. Ook wordt gebruik 

gemaakt van vermeldingen in publicaties 

en op historisch kaartmateriaal.

Combinatie van bronnen en 
disciplines
De zoektocht naar de veldnamen kan 

een doel op zich worden. Zo’n zoektocht 

is ook gewoon leuk en verrassend. Uit-

eindelijk is systematische vastlegging 

van dergelijke veldnamen een middel 

om meer te weten te komen over het 

oorspronkelijke natuurlijke- of cultuur-

landschap. In een vlak en onbebouwd 

landschap is een verhoging of juist een 

lage plek een opvallend kenmerk. Een 

GIS-systeem (Geografisch Informatie 

Systeem) waarin database en het visueel 

kaartbeeld één beheersbaar en bevraag-

baar geheel zijn, is hiervoor noodzake-

lijk. Voor een goede beeldvorming is het 

noodzakelijk gegevens uit verschillende 

disciplines te combineren en inzichtelijk 

te maken. Naamkunde voor taalkundige 

overwegingen, archeologie voor interpre-

tatie bodemarchief en historische geogra-

fie voor inzicht in ruimtelijke ordening 

en samenhang. Op deze manier kan de 

relatie tussen historisch en modern land-

schap inzichtelijker gemaakt worden.

De hogere stukken (bouw)land op de stroomrug krijgen een bijpassende (veld)naam: 

Het Hoochlant, Berchlant (beide: e eeuwse spelling) en Hogen Boomgaard. Boter-

kamp verwijst naar de ‘vette’ (vruchtbare) grond. Blok verwijst naar een omsloten of 

ingesloten (= beloken) stuk (bouw)land aan de Galecopperdijk. De Geer(en) heeft 

betrekking op de driehoekige vorm van het stuk land. Percelen langs de Vaartse Rijn 

krijgen dikwijls de naam Rijnakker. 

2. veldnamen in het Oost-Nedereind van Jutphaas.  

Kaart: digitale bewerking kadastrale kaart 1832 (www.hisgis.nl).

3. in de 16e eeuwse kroniek van pater 

Buysling (vanaf 1565 rector van het 

klooster) is het reilen en zeilen van het 

vrouwenklooster in het Gein opgetekend, 

waaronder de verwerving van diverse 

percelen land.

4. Militair-topografische kaart (1849) als hoogtekaart: het bodemgebruik geeft de 

(relatieve) hoogteligging aan.
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De Batau
Een voorbeeld van een veldnaam is De 

Batau. De wijken Batau-Zuid en Ba-

tau-Noord danken hun naam aan een 

stuk grond met de naam De Batau of De 

Baten. Het perceel waarop het huis staat, 

ten zuiden van de Nedereindseweg, wordt 

De Batau genoemd. Een groter gebied ten 

noorden van de Nedereindseweg staat 

veelal bekend als De Baten. De percelen 

De Kleine Batau en de Grote Batau zijn 

hier gelegen. In akten is meermaals spra-

ke van situering van x morgen land ‘in De 

Baten’. Een greep uit de naamgeving door 

de eeuwen heen: 

 - De Kleine Batau (in De Baten): Kleyne 

Batou (), de kleijne Batouw (), 

d’ Clyne Bate () en de Bate ();

 - De Grote Batau (in De Baten): de Batue 

(), groote Bato (e eeuw), de gro-

te batouw (), De Battau (), De 

Bate ();

 - De Batau (als geheel, of specifiek het 

huis): De Battu of de Battauw (), 

‘[van outs genaempt] de Batoue’ (), 

de Batou (), De Baten ()

 -

Naast een grote diversiteit aan spelling 

(b)lijken de bronnen ook niet altijd even 

duidelijk over welk deel van het gebied 

wordt aangeduid. Maar door grote aan-

tallen vermeldingen te onderzoeken en 

met elkaar te vergelijken kunnen de puz-

zelstukjes in elkaar worden gelegd. Voor 

de betekenis van de naam zijn er drie mo-

gelijkheden, waarvan de eerste twee een 

relatie hebben met de ondergrond (kom-

grond en stroomrug) en de derde minder 

waarschijnlijk of voor de hand liggend is. 

Baten in de betekenis van ‘batige’ oftewel 

goede en vruchtbare grond;

Het element ‘ouw’ heeft de betekenis van 

natte (weide)grond. Het komt ook voor 

in het Duitse -Aue en in het Engelse 

(Mead)ow. De naam past dan weer goed 

bij haar ligging op de komgrond. 

Bate is afgeleid van Beatrix. Beatrix van 

Egmond, de echtgenote van Gijsbrecht 

van Vianen, rond  bouwheer van 

het kasteel Batestein aan de Lek in Vi-

anen. Beatrix wordt Beate of Bate. De 

Batau is in diezelfde periode een Viaans 

leengoed. Zie ook: ‘De Batau: kasteel of 

edelmanswoning?’

Zichtbare veldnamen
Veel veldnamen zijn uit de herinnering 

verdwenen omdat ze niet meer in gebruik 

zijn vanwege verstedelijking en indus-

trialisatie. Omdat de vroegere omgeving 

vaak drastisch is veranderd en omdat de 

omschrijving soms zo summier is, is het 

voor sommige veldnamen vooralsnog een 

raadsel wat de exacte ligging is geweest of 

wat de oorspronkelijke betekenis is ge-

weest van de naam. Sommige namen zijn 

echter behouden, maar dan als straat- en 

wijknamen. Voorbeelden van deze wijk-

namen zijn naast De Batau bijvoorbeeld 

Huis de Geer, De Wiers en Zandveld. 

Klaverkamp (Vreeswijk) en Drilleveld 

(Jutphaas) zijn voorbeelden van veldna-

men die voortleven als straatnaam. 

Veldnamen kunnen ook slechts tijdelijk 

gebruikt zijn en verdwenen soms als ge-

volg van overdracht van het betreffende 

perceel of omdat de naam een ‘modegril’ 

5. Perceel en huis De Batau, gelegen tussen Nedereindseweg en Randijk, ca 1650

6. de straatnaam Klaverkamp, naar de veld-

naam van de percelen gras- en griendland 

ter plaatse van de huidige straat.

Diverse notariële akten geven inzicht 

in de (op dat moment) in gebruik zijn-

de veldnamen. Hieronder een deel van 

een verhuurakte uit  (HUA, nota-

rieel archief, inv.Ua-):

Een Hofsteede of Boerewooning [=De 

Nieuwe Wiers] met twee bergen stee-

nen-schuur en bakhuis, nevens den 

Boomgaard agter het huis, staande 

ende gelegen onder den gerechte van 

Vreeswijk, anders genaamd de Vaart, 

aan het einde van den Wiersendijk 

[=Kerkweg], agter de moestuin van 

’t Huijs de Wiers, met de volgende 

landen aldaar gelegen te weten vier 

Mergen bouwland, genaamd den 

Rijnakker, drie Mergen dito, leggende 

voor het bosch aan de Moolen [=het 

Molenbosch], zeven Mergen weijland, 

genaamd de Molekamp, Drie Mergen 

weij, en twee Mergen bouwland, ge-

naamd het Oudeland; Acht Mergen 

weijland, agter de Hofsteede de oude 

wiers; Vijf mergen bouwland aan de 

oostzijde van de oude Wiers; Ses mer-

gen weiland, genaamd ’t Breede land; 

twee Mergen bouwland, gelegen aan 

de Kerkweg, naast het Boomgaartje; 

Vier Mergen dito, genaamd ’t land van 

Van Wijk; een mergen dito, genaamd 

den breede akker; Vier mergen dito, 

genaamd de Pijramide; drie en een 

half Mergen dito, genaamd de Riet-

mus; Een en een half mergen weiland, 

genaamd de Klaverkamp; Vier Mergen 

dito, genaamd den ouden boomgaard; 

[…]
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was. Zo komt de naam de Pyramide, voor 

een stuk bouwland in De Wiers, alleen 

van  tot  voor in de bronnen. Is 

er gezien de meest voorkomende schrijf-

wijze met de y een Franse herkomst? Is er 

een relatie met een bekende Franse keizer 

die in die tijd geïnspireerd door wat hij in 

Egypte zag piramide-achtige monumen-

ten liet bouwen? Of is het wellicht toch 

gewoon vernoemd naar de kenmerken-

de driehoekige vorm van het land tussen 

Tiendweg en Kerkweg (zie afbeelding , 

direct links naast het woord ‘Wiersche 

Broek’)? Of bevatte het terrein een ken-

merkende hoogte?

Nog altijd ontstaan nieuwe en niet altijd 

officiële aanduidingen voor een gebied of 

plek, oftewel toponiemen. Zo kreeg het 

gebied ten oosten van de Zuidersluis tus-

sen Merwedekanaal en Amsterdam Rijn-

kanaal de naam Punt van Plettenburg. 

Het voormalige marktplein van City Pla-

za werd al snel de Badkuip genoemd. 

De zoektocht naar ‘nieuwe’ namen is 

nooit klaar. Kent u namen van percelen, 

gebieden of boerderijen? Deze en andere 

aanvullingen en suggesties zijn van harte 

welkom! Mail dan naar: cultuurhistorie@

museumwarsenhoeck.nl. Benieuwd naar 

meer: in de expositie ‘Van woeste grond 

tot bouwgrond’ wordt ingegaan op de 

achtergronden en ontwikkeling van het 

landschap in Nieuwegein. Ontdek daarin 

meer over o.a. de relatie tussen landschap 

en naamgeving. Te zien t/m  september 

in museum Warsenhoeck.

Gebruikte bronnen
Veldnamen in Nederland (herdruk 1980), M. Schönfeld § element ‘ouw’: ‘Een nieuwe verklaring van oude 

streeknamen in het IJsselmeergebied’ (via: https://www.oudgermanisten.nl/.../Namen20afgeleid20van20

de20Vlie.docx; geraadpleegd 4-5-2019) § ‘Kasteel Batestein’ (via: https://stedelijkmuseumvianen.nl/exposities/

historisch-vianen/; geraadpleegd 4-5-2019) § ‘De Batau: kasteel of edelmanswoning?’ (René van der Mark, Cronyck 

de Geyn 1996) § HUA. Archief Kapittel van St. Marie, Inv.1500 (afb.1) en 1323 (afb.5) § ‘Kroniek van Buysling’ 

(19e eeuwse druk, bibliotheek HKN) § Inspiratie veldnaam ‘Pyramide: ‘Land- en Zeezicht. Boerderijnamen in 

Zeeland’ (2008) § (de bronnen van de individuele genoemde veldnamen zijn niet opgenomen in dit artikel).

Het hoge land en Het lage land van de Batau liggen resp. op 

de stroomrug en op komgrond. Den Heuvel, Het hoge stuk 

(x) en De hoge akkers liggen op de stroomrug. Het Kooigat 

zal verwijzen naar een voormalige eendenkooi. Voor Het (E)

ijland en (daarmee ook) de IJlandschewetering is de beteke-

nis nog onzeker. Rusland zal afkomstig zijn van de grasachtige 

plant Rus, welke meestal op natte grond voorkomt.

7. veldnamen in het West- en Oost-Nedereind van Jutphaas.  

Kaart: digitale bewerking kadastrale kaart 1832 (www.hisgis.nl). 
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Rubriek Museumstuk uitgelicht

Scheepsbel bij de Museumwerf
In deze nieuwe rubriek geven we iedere keer aan een museumstuk bij één van de drie 

musea bijzondere aandacht. Deze keer de scheepsbel van de Museumwerf. 

Bij de toegang tot het Theehuys op de 

Museumwerf trekt een scheepsbel de aan-

dacht. Scheepsbellen of -klokken werden 

in de scheepvaart gebruikt als communi-

catiemiddel, onder andere bij de sleep-

vaart of tijdens mist.

Deze bel heeft een lange reis achter de 

rug. Hij werd gegoten in  bij klokken-

gieterij Bochumer Verein in Duitsland 

voor de s.s. RICHARD van de Rotter-

damse gebroeders Van Laak. Later voer 

de scheepsklok mee op een raderstoom-

sleper van Johannes Knipscheer, later van 

Winschermann. In  zonk de klok na-

dat de sleper in Kaiserswerth op een mijn 

was gelopen. Na lichting in  werd 

het schip gesloopt. De bel bleef gelukkig 

behouden. 

In  kwam de scheepsbel aan boord 

van m.s. NASSAUKADE, die net bij 

de Rheinwerft Walsum in Duitsland 

van stapel liep. NASSAUKADE heette 

vervolgens DAMCO , CREDO en 

MEMENTO. 

Tussen  en  hing de scheepsklok 

aan een woonark bij de Rotterdamse Zeil-

vereniging. Daarna kwam de bel weer te-

rug in de vaart aan boord van de ENOK 

van Rudie Koopmans, die haar in  

schonk aan Museumwerf Vreeswijk. 

Scheepsbel uit 1895 bij de entree van  

het Theehuys op de Museumwerf.
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Zwemmen in Nieuwegein
deel 1

René van Haarlem en Jaap Boersema

In deze en de komende edities van de Cronyck starten we een korte 

serie over de geschiedenis van de zwemgelegenheden die we in Jutphaas, 

Vreeswijk en Nieuwegein hebben gehad en nog hebben. Directe aanleiding 

voor deze serie is de sloop van het zwembad De Pinguïn in Vreeswijk. 

Over dit bad gaat het in één van de volgende afleveringen. 

Zwem- en badinrichting de Lek, 
Vreeswijk.
Dit bad lag vrijwel naast de oude schip-

brug, waar nu de boten liggen van zeil-

vereniging de Lek, Rijkswaterstaat en de 

veerpont VREVIA.

In het Utrechts Archief vonden we:

 - Het Koninklijk besluit tot goedkeuring 

van de statuten en erkenning van de 

“Vereeniging zwem- en badinrichting 

De Lek Vreeswijk” uit . 

 - Onderhandse acte, waarbij C.A. Brui-

nis, pachter van het grasgewas bij de 

schipbrug, verklaart bereid te zijn 

daarvan afstand te doen voor fl.,- per 

jaar, .

 - Bouwvergunning, verleend door de 

gemeente Vreeswijk voor de bouw 

van een zwem- en badinrichting in de 

schipbrughaven, met tekening, . 

 - Obligatiebewijzen van een geldlening 

groot fl.,- , aangegaan op grond 

van een besluit van de vereniging van 

 maart , . 

 - Couponboek van betaalbaar gestelde 

obligatiecoupons, -. 

 - Polissen voor verzekering tegen brand-

schade van de opstallen van de zwem- 

en badinrichting, , . 

 - Lijst van obligatiehouders van ‘De Lek’, 

. 

In mei  interviewde Jet van Swieten, 

correspondent van De Molenkruier, me-

vrouw Nouwen-Roos, die in Huize Vrees-

wijk woont.

gein

Het natuurgetrouwe standbeeld van 

de pinguïns (1972) gemaakt door de 

kunstenaar Pieter Starreveld. De pinguïns 

hielden jarenlang de wacht voor het 

gelijknamige zwembad. Foto: Archief 

Gemeente Nieuwegein 

Naar rechts: de Veerweg. Bij ijsgang op de Lek werd de schipbrug hier opgeborgen. Het personeel van de schipbrug woonde op de dijk in 

de zgn. veerhuizen. Daar staat nu Huize Vreeswijk. Foto: Archief mevrouw Nouwen. Foto: Rina Copier
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Passage uit het artikel:

Het is een plezierig toeval dat zij vanuit 

haar raam regelrecht uitkijkt op wat ooit 

het zwembad was. Haar pleegvader was 

er badmeester. Zelf heeft zij haar fijnste 

jeugdjaren in het zwembad doorgebracht. 

Ze zwom er en trainde er later elke dag 

als lid van de waterpolovereniging De 

Watertor. 

Zwemverenigingen
De Watertor werd opgericht op  juni 

. De Vreeswijkse zwemlustigen be-

schikten over de zwem- en badinrichting 

De Lek die in de vluchthaven van de oude 

schipbrug lag. Deze werd in de Tweede 

Wereldoorlog zodanig beschadigd dat 

herstel niet meer mogelijk was. De oor-

log maakte voor lange tijd een einde aan 

De Watertor. Pas op  april  werd de 

vereniging opnieuw opgericht, nadat de 

gemeenteraad van Vreeswijk had besloten 

een nieuw zwembad – Watergein – aan te 

leggen aan de Wiersdijk.

De Vreeswijkse zwem- en polovereniging 

De Watertor werd samengevoegd met de 

Jutphase zwemvereniging Aquarijn. Zo 

ontstond op  januari  Zwemvereni-

ging Aquarijn. 

Personeel…
“Badmeester H. Kievits werd er jaarlijks 

aangesteld, steeds voor een periode van 

april tot oktober Voor één seizoen kreeg 

Kievits  gulden”, vertelt mevrouw 

Nouwen-Roos.

“Mijn pleegvader was leraar lichamelijke 

opvoeding. Als badmeester verdiende hij 

in de zomer  gulden per week. Er was 

in die tijd geen steun. In de winter liepen 

de inkomsten terug tot elf gulden per 

De waterpoloërs. Foto: Archief mevrouw Nouwen. Kievits in actie… Foto: Archief mevrouw Nouwen. 

Het zwembad tijdens een waterpolowedstrijd. Foto: Archief mevrouw Nouwen. 
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We kijken hier tegen de Veerweg en het gebouw van Rijkswaterstaat aan. Foto: Archief mevrouw Nouwen.

Aan de hengel… Foto: archief HKN
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week. Maar omdat hij bij de marine was 

geweest, kon hij van alles aanpakken. Hij 

ging varen bij De Keulsche Vaart of naai-

de zeilen bij Koekman. En als het vroor, 

hielp hij mee de schipbrug op te bergen. 

Die lag in de winter in de haven, op de 

plaats van het zwembad.”

Een abonnement kostte , gulden. Wie 

één bad nam, betaalde een kwartje. Het 

was al heel wat, als je een abonnement op 

het zwembad kon nemen. Er waren nog 

mensen die een seizoenkaart op afbe-

taling kochten, omdat ze het niet in één 

keer konden betalen.

De moeder van mevrouw Nouwen ver-

kocht er kopjes koffie voor een dubbel-

tje en spritsen en kwattareepjes voor een 

stuiver. In de morgen kwam er, als het 

goed weer was, altijd een speciaal groepje 

dames. Het waren de elitedames die kwa-

men zwemmen. Na het bad namen ze al-

tijd een kopje koffie met een sprits of een 

gevulde koek. Het waren de echtgenotes 

van de dokter, de notaris en de vrouw van 

de directeur van de gas- en waterleiding.

Als het zwemseizoen aanbrak, werd het 

zwembad opgebouwd. “Dat deed mijn 

pleegvader. Het was een zware klus. Al 

dat hout lag op de kant. Zelfs de houten 

omheining werd in de winter weggehaald 

en moest weer opgebouwd. 

Het bad bestond uit een houten stellage 

die op tonnen was gebouwd. Daarboven-

op werd een plankier gelegd. Er was zelfs 

een duiktorentje”. De hele constructie hel-

de over, wanneer veel zwemmers aan één 

rand van het bad stonden.

Op een krukje en aan de 
hengel
mevrouw Nouwen-Roos: “Op een krukje 

werd geleerd droog te zwemmen. Vervol-

gens gingen de zwemmers aan de hengel 

het bad in. 

lk hoor mijn pleegvader nog roepen: ‘In-

trekken, spreid, sluit.’ De kinderen van 

het schippersinternaat kregen allemaal 

in groepjes zwemles. Andere kinderen in 

het dorp kregen alleen zwemles als ze een 

leskaart hadden.

Ik heb het zwemmen niet van Kievits 

geleerd. Mijn moeder hielp ook in het 

zwembad. Zij was badjuffrouw, maar ze 

kon helemaal niet zwemmen. Dat was 

ook geen vereiste. Het is haar ook nooit 

gevraagd of ze kon zwemmen. Ze heeft 

het later wel geleerd. Er is nog een foto 

dat ze ook aan de hengel hangt. 

Moeder verkocht de versnaperingen en 

zorgde voor het keurige witte pak van 

Kievits. Hij had altijd een wit pak aan. 

lk zie moeder nog die pakken wassen en 

strijken”.

Einde van het bad.
In de winter van / was het afge-

lopen met zwem- en badinrichting De 

Lek. 

“De Duitsers hebben het zwembad afge-

broken. Ze roofden alles. Het hout heb-

ben ze gestoken in schuttersputjes langs 

de dijk. 

Mijn pleegvader werd na de oorlog bad-

meester bij het nieuwe zwembad aan de 

Wiersdijk”.

Na de oorlog
Het zou na afloop van de oorlog nog een 

tijd duren voordat er weer een zwembad 

was in Vreeswijk. Dus zolang werd het 

dan toch maar, hoe gevaarlijk ook, zwem-

men in de Lek.

Op 31 augustus 1935 krijgt Frits Didden zijn eerste zwemdiploma, ondertekend door o.a. 

hemzelf en Badmeester H. Kievits. Foto: Didden-archief van Rina Copier

v.l.n.r. Gebouw van Rijkswaterstaat, toren Barbarakerk en de Kalkzandsteenfabriek De Lek. 

Foto: Collectie Jopie van Dijk-Doorman



Nummer  - juli  Cronyck de Geyn | 

ACTIVITEITEN
Historische Kring Nieuwegein

Fietstocht “Jutphaas: landschap en bewoning”.

Zaterdagen 13 juli en 20 juli, 10.30 
uur, Museum Warsenhoeck

Kunstexpositie Tomasz Tobolewski (schilderijen) .

Zondag 25 augustus t/m 6 november 
in Museum Warsenhoeck

Bezoek aan Harderwijk. Rondleiding. 

Zaterdag 21 september, 11.00 – 13.00 uur

Expositie “Op je toekomst voorbereid. 
25 jaar Anna van Rijn College”. 

Zondag 29 september t/m 5 januari 
2020 in Museum Warsenhoeck 

(Opening op 29 september om 15.00 uur)

Lunchpauzelezing “Rond de sluizen van 
Vreeswijk” door Bart Jan Damstra. 

Donderdag 3 oktober, 12.15 – 13.15 uur in de 
Bibliotheek De 2e verdieping in het Stadshuis

Lezing “In Nieuwegein opgegraven: een visvangstplaats 
uit de vroege middeleeuwen” door Stijn van As.

Donderdag 17 oktober, 20.00 – 22.00 uur in de 
Bibliotheek de tweede verdieping in het Stadshuis

Tussen September 2018 en Mei 2019 hebben onderzoeksbureaus 
BAAC en RAAP in opdracht van Gemeente Nieuwegein 
een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Vuilcop 
op het bedrijventerrein Het Klooster. Aanvankelijk werden 
de graafwerkzaamheden uitgevoerd om een grote 
steentijdvindplaats van de Swifterbantcultuur in kaart 

te brengen. Bij deze graafwerkzaamheden bleken echter 
op hoger niveau ook waardevolle archeologische resten 
aanwezig. Koolstofdateringen uit deze laag geven dateringen 
uit de Karolingische tijd. Ongeveer één meter onder het 
maaiveld zijn hier de afzettingen van een oud meertje 
aangetroffen. In deze meer afzettingen zijn aangepunte 
houten palen gevonden met netverzwaarders, bootshaken, 
harpoenen, vishaakjes, visbotjes, structuren van vishutten 
of steigers en een vlechtwerkbeschoeiing. Deze sporen en 
vondsten geven een duidelijk beeld van de activiteiten: 
tussen 700 en 900 na Christus is ter plaatse intensief 
gevist. De archeologische data bieden zo een unieke kijk in 
hoe men in de Karolingische tijd het kloosterterrein heeft 
gebruikt. Het verhaal moet een prachtige samensmelting 
gaan worden van archeologisch onderzoek met biologisch, 
aardwetenschappelijk en natuurwetenschappelijk onderzoek. 
Dit moet leiden tot een synthese waarbij de archeologische 
data nauwkeurig geplaatst kunnen worden in een uitgebreid 
beschreven kader van ruimte (landschap) en tijd (datering).

Museumwerf Vreeswijk

Schipperscafé in het Theehuys

Vrijdagen 26 juli, 30 augustus en 27 
september, 15.00 – 21.00 uur 

Themazondag

Zondagen 4 augustus en 6 oktober, 13.00 – 17.00 uur

Werfweekend: Keulse vaart

Zaterdag 7 september, 10.00 tot 17.00 uur,

Zondag 8 september, 12.00 tot 17.00 uur 

Op 7 en 8 september (11–17 uur en 12–17uur) organiseert 
Museumwerf Vreeswijk weer haar jaarlijkse Werfweekend. 
Dat is het gezelligste kijk- en doeweekend in scheepse sferen 
voor iedereen van 3 tot 103 jaar! Aanmelden is niet nodig. De 
toegang is gratis. Voor sommige activiteiten wordt een kleine 
bijdrage gevraagd. 
Het thema is de Keulsche Vaart. Het Werfweekend krijgt dan ook 
een Duits tintje. Er is een kinderprogramma, er zijn rondvaarten, 
korte lezingen, demonstraties ambachtelijk zeilmaken, 
touwknopen en -splitsen, modelbootjes, oude scheepsmotoren 
enz. Natuurlijk zijn er (Duitse) hapjes en drankjes en muziek en 
zijn werkplaatsen geopend. 
Op zaterdag 7 september organiseert Vreeswijk tevens de 
Authentieke Dag met tientallen oldtimers en een programma in 
de vrolijke Amerikaanse sfeer van de jaren 50. 
Museumwerf Vreeswijk is een binnenvaartmuseum met een 
werkende werf voor historische bedrijfsvaartuigen. Het adres: 
Wierselaan 113 in Nieuwegein. Info over Werfweekend en 
maandelijkse Themazondagen: www.museumwerf.nl

Restanten van de opgegraven visvangstplaats.
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Van de redactie
En daar is die dan weer, alweer het laatste nummer van dit jaar. De tijd vliegt, de zo-

mer is voorbij. Ik hoop dat deel  over de geschiedenis van de Nieuwegeinse zwem-

baden vooral bij de zwemliefhebbers onder ons mooie herinneringen oproept aan 

de afgelopen maanden of uit lang vervlogen tijden. Verder treft u in deze editie van 

de Cronyck het slot aan over het UVV. Wat ik nooit heb geweten is dat er behalve 

schepen ook heel wat houtvlotten Vreeswijk passeerden. Hierover schreven Lieuwe 

Bouma en Cisca de Ruiter een boeiend artikel.

Het Klooster blijkt een eindeloze vindplaats te zijn voor archeologen. Sinds het 

veiligstellen van stukken uit de Swifterbantperiode zijn er op andere locaties weer 

nieuwe archeologische vondsten gedaan, maar nu onder andere ook vanuit de 

Tweede Wereldoorlog. U kunt er in deze editie alles over lezen.

Bijzonder blij ben ik met de allereerste editie van de Jeugdcronyck, die bijgevoegd 

zit bij ons magazine. De productie daarvan is in handen van Berna van der Linden. 

Tot slot wil ik iedereen die een bijdrage wil schrijven of een onderwerp heeft voor 

dit magazine uitnodigen zich bij mij te melden via ons mailadres cronyckdegeyn@

museumwarsenhoeck.nl.

Renée Blom  

(eindredacteur)

Inhoud

Van de redactie 

Zwemmen in Nieuwegein 

René van Haarlem

Vijftig jaar ‘Uitgesproken Veelzijdig Vrijwilligerswerk’ 

Jacques Lemmink

Graf-, dek- of sluitsteen? 

Jacques Lemmink

Met reusachtige houtvlotten door Vreeswijk 

Lieuwe Bouma en Cisca de Ruiter

Boek over historische vaartocht over de Hollandsche IJssel  

Koninginnensluis - sleepvaart (deel ) 

Jonge en oude archeologie  

Jitske Blom 
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Zwemmen in Nieuwegein
deel 2 

René van Haarlem

Directe aanleiding tot deze serie is de sloop van het zwembad De Pinguïn in Vreeswijk. 

Over dit bad gaat het in één van de volgende afleveringen. In deze aflevering gaat het 

over Zweminrichting De Liesbosch aan Utrechtsestraatweg 111 in Jutphaas 

Dit zwembad was een ontwerp van ge-

meentelijk architect Gosse van de Gaast 

en werd op  mei  geopend. Het 

heette voluit de Utrechtsche Stedelijke 

Zweminrichting de Liesbosch, hoewel 

het in Jutphaas lag! Jan Hamers, de bur-

gemeester van Jutphaas, was ook de se-

cretaris van de zwembond, dat verklaart 

voor een deel deze vreemde combinatie. 

Het Noorderbad, op de rand van Utrecht 

en Zuilen, werd in de dezelfde stijl en tijd 

gebouwd. 

In  had De Liesbosch aansluitend op 

de Olympische spelen in Amsterdam een 

internationaal zwemtoernooi in het bad. 

Het zwembad kwam na de herindeling in 

 in de gemeente Utrecht te liggen, net 

zoals de wijk Hoograven, waar de meeste 

inwoners van Jutphaas woonden. 

Zwemvereniging De Liesbosch, de voor-

loper van Aquarijn. had er zijn thuisbasis. 

In  veranderde het adres in Zeehaen-

kade  en in  in Overijssellaan . 

Het was in de zestiger jaren het thuisbad 

in de zomercompetitie van Wilskracht en 

U.Z.S.C. 

Wilskracht was van oorsprong een ka-

tholieke vereniging met leden van de 

Gertrudisparochie.

Het openluchtbad De Liesbosch bestond 

uit twee zwembassins, een voor dames en 

een voor heren, met het optrekje van de 

badmeester daartussen. Gemengd zwem-

men was niet toegestaan. Later verander-

de dat met de tijdgeest en konden dames 

en heren in beide bassins zwemmen. 

Rond beide baden waren kleedhokjes 

gesitueerd. 

Er hing ook een grote thermometer die 

de temperatuur van het water aangaf. Het 

water werd betrokken uit het Merwede-

kanaal waardoor er ook vis in het bad zat. 

In  kostte een toegangskaartje  cent 

en een zomerabonnement , gulden. 

Zwemles was er ´s ochtends om  uur on-

der andere aan de hengel, een construc-

In de rechterbovenhoek het Merwedekanaal (v/h Vaartsche Rijn) 1927. Foto: KLM / Het Utrechts Archief
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tie die aan de houten loopbrug tussen de 

baden liep en met kurken lesbandjes en 

houten plankjes! 

Na de kassa en grote entree, was het jon-

gens links en meiden rechts. Direct links 

bij de jongens en direct rechts bij de 

meisjes waren de schapenhokken, waar 

omgekleed kon worden. Langs de rest van 

het zwembad stonden houten badhokjes 

met dito deuren. 

Aan elke kant had je drie zwembaden. 

Het ondiepe liep van  tot  cm. Dat 

bad werd gedeeld door een lijn met in het 

midden een ton, rood en wit van kleur, 

die kon draaien en waarmee je met wat 

vaart mee kon glijden over de ton heen. 

De baden een en twee werden gescheiden 

door een houten loopbrug, waaraan ook 

een systeem zat waardoor je aan de hen-

gel kon leren zwemmen. 

In het tweede bad kon je niet staan. Dat 

liep van  naar  cm en daar mocht 

je alleen in als je een diploma had! Dan 

waren er nog een verbindingspad en twee 

bruggen langs het  meter lange diepe 

bad, waar in het midden de badmeesters-

post stond en niet te vergeten de snoepki-

osk met lolly’s, trekdrop en zuurtjes. 

De minimum temperatuur van het wa-

ter stond steevast op  graden C op het 

grote bord. Onder die temperatuur was 

er geen zwemles en mochten er geen 

zwem- en waterpolowedstrijden worden 

gehouden! Vaak was het in april kouder! 

Bij waterpolo werd dit simpel opgelost,  

Het zwembad in 1933.

Kleedhokjes voor de heren bij de Zweminrichting De Liesbosch in 1988. Foto: Utrechts Archief
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minuten er in en dan werd zo´n beetje de 

hele ploeg gewisseld, die vervolgens bib-

berend met handdoeken omgeslagen op 

de kant stond, wachtend op de volgende 

beurt!

Wanneer het te koud was met vrij zwem-

men, mocht je wel in het zwembad, maar 

niet in het water totdat de temperatuur 

aanvaardbaar was. Het personeel en pu-

bliek zat er dan ook regelmatig te vissen. 

Er werden zelfs polsdikke palingen ge-

vangen. En tijdens het zwemmen kon het 

voorkomen dat je in je tenen werd gebe-

ten door de vissen. 

De duiktoren met de , ,  en  meter 

hoge springplanken stond aan het die-

pe, dat zeker een meter of  diep moet 

zijn geweest. In de zestiger jaren was er 

nog maar  duikplank in de NW hoek. 

Naarmate de zestiger jaren vorderden 

mochten de kids in ieder geval in bei-

de ondiepe baden komen. Alleen op 

de woensdagmiddag was het gemengd 

zwemmen. Bij de toegang stond er dan 

rond  uur een lange rij voor de kassa! In 

het  meter diepe bad lag een houten 

drijvende schutting om dames en heren 

te kunnen scheiden.

Het zwembad in de polder Westraven 

werd in  gesloten.

Schipperskinderen van de Prins Hendrik School met internaat leerden hier -ook al gescheiden- zwemmen.

De duiktoren. Foto: Archief HKTH
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Vijftig jaar ‘Uitgesproken 
Veelzijdig Vrijwilligerswerk’

de UVV, afdeling Nieuwegein 1966-2016

Jacques Lemmink

Als opmaat naar het gouden jubileum dat in 2016 plaatsvond, stond het decennium ervoor in het teken van 

grote veranderingen. De jongste geschiedenis van de UVV, afdeling Nieuwegein kenschetste zich allereerst door 

het anticiperen op de reorganisatie van de landelijke structuur en het effect daarvan op de voortschrijdende 

professionalisering van de lokale vrijwilligers. De interne ‘afstand’ binnen de organisatie werd verkleind, het 

democratisch gehalte werd vergroot en het interne betrokkenheid met de vrijwilligers werd bevorderd. 

Heden ten dage vormen professionaliteit 

en kwaliteit de belangrijkste knelpunten 

in het landelijke en plaatselijk vrijwilli-

gersbeleid. Een verdere professionalise-

ring van de afdeling Nieuwegein kon dan 

ook niet uitblijven. In  werd een 

vrijwilligersreglement vastgesteld. Be-

vordering van de deskundigheid van de 

vrijwilliger bleef actueel. Contacten met 

de multiculturele samenleving kregen 

vanaf  ook steeds meer aandacht. 

De economische crisis in  leverde 

onverwachts veel nieuwe vrijwilligers op; 

slechts een beperkt aantal van hen kon 

instromen. Voor werving en selectie van 

vrijwilligers werd enkele jaren deelgeno-

men aan de jaarlijkse vrijwilligersmarkt, 

georganiseerd door het Steunpunt Vrij-

willigerswerk Nieuwegein (onderdeel van 

MOvactor).

Vanaf eind  bleek de aanwezigheid op 

de Beursvloer Nieuwegein succesvoller. 

Op initiatief van Samen voor Nieuwegein 

werd de Beursvloer een spraakmakend 

ontmoetingsevenement waar commercie 

en ideaal elkaar ontmoetten. Er werd ‘ge-

handeld’ in diensten, mensen, middelen, 

kennis en kunde tussen bedrijven, maat-

schappelijke organisaties en gemeente. 

Zo resulteerde dat in een aanbod van 

de Lions Club het personenvervoer naar 

kerstvieringen te verzorgen of in een ad-

vies van de RABO-bank over een nieuwe 

UVV-website. De contraprestatie: een op-

treden van de Lekzangers.

In  deed het Meerjarenbeleidsplan 

zijn intrede. Kwaliteitsbeleid, -verbete-

ring, -toetsing en certificering van kwa-

liteit werden vastgesteld. Vervolgens 

kwam het convenant met het Sint Anto-

nius Ziekenhuis tot stand. In een tijd van 

schaalvergroting en bezuinigingen in de 

zorgsector werd de positie en de verant-

woordelijkheden van de vrijwilliger in 

het ziekenhuis concreet benoemd. Be-

stuurswisselingen rond  bleken geen 

hinder voor het digitaal werken binnen 

de afdeling Nieuwegein. Het Contact-

blad (-) werd vervangen door 

een website; vernieuwd in , waar-

door interne en externe communicatie 

en publiciteit digitaal verliep. Een Face-

book-pagina volgde. De herkenbaarheid 

van vrijwilligers werd gesymboliseerd 

in een grotere UVV-speld () en er 

kwam een identiteitskaart (). Alle 

inspanningen op bestuurlijk en organi-

satorisch vlak waren niet voor niets ge-

weest. In de periode - ontving 

De kraam van de UVV Nieuwegein tijdens de Vrijwilligersmarkt op 24 mei 2014. 

Op 13 maart 2013 ontving UVV-voorzitter 

Willy Bakker het certificaat ‘Goed Geregeld’ 

uit handen van Sylvia Rehorst, adviseur van 

Steunpunt Vrijwilligerswerk Nieuwegein.
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de UVV Nieuwegein het keurmerk “Vrij-

willige Inzet: Goed Geregeld!” Daarmee 

stimuleerde de Vereniging Nederlandse 

Organisaties Vrijwilligerswerk vrijwilli-

gersorganisaties het verhogen van hun 

kwaliteitsniveau. Het NOV-keurmerk le-

verde ook nog een subsidie van €  op, 

verstrekt door de UVV Nederland.

Alles draaide natuurlijk om het vrijwilli-

gerswerk! De UVV-jaarverslagen getui-

gen daar uitgebreid van. Alle projecten 

werden met groot succes uitgevoerd. Tel-

kens bleek het “een goed en druk bezet 

jaar“ te zijn geweest. Activiteiten vielen 

traditiegetrouw uiteen in de categorieën 

Ouderenzorg en Ziekenhuiswerk. Sinds 

 werden echter ook diensten aan-

geboden aan de eigen, ouder wordende 

vrijwilligers.

Het Ouderenwerk zat in de periode -

 in de lift. Voor alle activiteiten, zoals 

de Felicitatiedienst, ‘t Laantje, de Soos in 

het Buurthuis Vreeswijk, Het Vriend-

schappelijk Huisbezoek en de Lekzangers 

waren het goede, maar drukke jaren. In 

 liep het bezoek aan de culturele ac-

tiviteiten ietwat terug door de tijdelijke 

verhuizing van het kerkelijk centrum De 

Rank. De afstand tot het woonzorgcentra 

‘Vreeswijk’, ‘het Witte Huis’ en de zorg-

woningen in het Dijkhuis werd als be-

zwaarlijk ervaren. De problematiek kreeg 

in  extra aandacht door de inzet van 

de Lions Club () die bewoners naar 

de kerstviering vervoerde.

In tien jaar groeide het aantal projecten 

binnen het Ouderenwerk van zes in  

naar acht in , maar kwamen de De 

Soos (), de Felicitatiedienst () 

en de Geinsche hof () te vervallen. 

Gelukkig bleven de meeste UVV’ers daar 

wel werkzaam. In  deed zich een 

nieuw project voor: ’Opname, u staat er 

niet alleen voor …’ in samenwerking met 

het Sint-Antonius Ziekenhuis en Vitras/

CMD; in  bleken de eerste resulta-

ten ietwat teleurstellend. De Lekzangers 

hadden reeds in  binnen het Ou-

derenwerk een eigen organisatievorm 

gekregen, die meer recht deed aan hun 

plaats binnen de UVV. Met een nieu-

we dirigent werd weer uit volle borst 

gezongen!

Het ziekenhuiswerk zat in de periode 

- in de lift. Alle onderdelen, 

de Boekenuitleen, de Gastvrouw/-heer 

poli, de Bloemenverzorging, de Kinder-

speelplaats, het Rijdend Winkeltje en 

het Vriendschappelijk Contact kenden 

goede, maar drukke jaren en zagen een 

groei, consolidatie of een enkele maal 

een schommeling van het aantal be-

zoekers en trouwe vrijwilligers. In  

werd afscheid genomen van het Rijdend 

Winkeltje; een jaar later ook van de Boe-

kenuitleen. De uitleen van boeken was 

weliswaar teruggelopen (van . () 

naar . ()); het gebruik van I-pads 

door patiënten bleek de ware oorzaak. 

Daar tegenover stond de introductie van 

het Servicewagentje van de Poli ().

In  werd het -jarig bestaan van 

het Sint Antonius Ziekenhuis gevierd 

onder het moto: ‘Sint Antonius bevalt 

al  jaar!’ De ‘Patiënt Prominent Dag’ 

(--) werd een groot succes. Pati-

enten en bezoekers reageerden enthou-

siast. “Een ziekenhuisbezoek werd zo 

even een feestje”, aldus een van hen. Ook 

in het ziekenhuis stond de tijd dus niet 

stil. Moderne gastvrijheid - ‘roomservice’ 

- werd omgevormd naar een ‘hotelfunc-

tie’. Patiënten kregen een personal com-

puter aan bed (). Deze transitie had 

naast alle reorganisaties en verbouwin-

gen implicaties voor de UVV-vrijwilli-

gers. Het convenant uit  bood hulp. 

Naar aanleiding van de uitbreiding van 

het ziekenhuis in de richting Leidsche 

Rijn werd overeengekomen om een kin-

derspeelplaats op te zetten. Tegelijkertijd 

bood de afdeling Nieuwegein daar meer-

dere projecten te initiëren. Door activitei-

ten van vrijwilligers voor de bloedbank 

Sanquin, zou de lokale afdeling zich ook 

buiten Nieuwegein laten zien. Van het 

project kinderspeelplaats Leidsche Rijn 

werd uiteindelijk afgezien, terwijl vanaf 

 door Sanquin op vaste dagen bloe-

dafname werd uitgevoerd in sportpark 

Galecop. De samenwerking met het zie-

kenhuis verliep prima evenals de projec-

ten aldaar. Dat de AD-ranking (augustus 

) voor het Sint-Antonius Ziekenhuis 

leidde tot de eerste plaats, gaf ook veel 

UVV-vrijwilligers een goed gevoel. In fe-

bruari  is het project Gastvrouw Poli 

Cardiologie succesvol opgestart als pilot-

project. De eerste vacature voor een ‘gast-

heer’ verscheen pas in , anderhalf jaar 

later volgde Gastvrouw Opname. Spoedig 

volgden ook andere afdelingen. Dergelij-

ke projecten droegen er ongetwijfeld toe 

bij dat het Antonius, door toekenning 

van de Patient Centricity Award , 

werd gekwalificeerd als het meest klant-

gerichte ziekenhuis van Nederland.

Onzekere toekomst?
Nederland telt erg veel vrijwilligers, actief 

in de sport, het onderwijs, de zorg en de 

welzijnssector. Zij dragen bij aan activi-

teiten en taken waarvoor (steeds) minder 

geld beschikbaar wordt gesteld. 

Weliswaar hadden het Internationaal Jaar 

van Vrijwilligers () en het Europees 

jaar van de vrijwilliger () het vrijwil-

ligerswerk nog eens extra onder de aan-

dacht gebracht, het proces van vergrijzing 

van het medewerkersbestand hielden zij 

niet tegen. In de provincie Utrecht zou 

binnen  jaar het aantal afdelingen van 

twaalf () dalen tot vijf in .

Op  januari  droeg ‘Den Haag’ de 

taken van zorg, ondersteuning, werk 

en inkomen over aan gemeenten, die 

steeds vaker werden geconfronteerd met 

minder financiële armslag. Met de Wet 

De Lekzangers, het ‘huiskoor’ van de UVV Nieuwegein. Kerstviering 12 december 2012 in De Rank.
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maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

gaf het Rijk een stevige impuls aan het 

transformatieproces in het sociaal do-

mein. Een eenvoudiger zorgstelstel werd 

beoogd. De transitie van de verzorgings- 

naar de participatiemaatschappij vergde 

steeds meer van vrijwilligers. Het visie-

plan van de UVV Nederland ‘Aandacht 

voor Elkaar’ () werd geactualiseerd. 

De landelijke UVV wees op het werven 

van méér vrijwilligers, het vergroten van 

hun deskundigheid en de bevordering 

van samenwerking tussen vrijwilligers- 

én beroepsorganisaties. 

Tijdens de viering van het -jarig be-

staan van de afdeling Nieuwegein werden 

op microniveau veel van deze wensen 

herkend in de professionele activiteiten 

van de UVV-vrijwilligers. Zij speelden 

een belangrijkere rol in gemeentelijke 

zorgplannen. Werkvergaderingen, jaar-

vergaderingen, leerzame themabijeen-

komsten, nieuwjaarsrecepties, jaarlijkse 

uitstapjes, jubilea en overige feestelijke ge-

legenheden droegen bij aan de uitvoering 

van die plannen. Goede communicatie 

bleek essentieel. Kwaliteitstijdsverbeterin-

gen, meerjarenbeleidsplannen, jaarpro-

gramma’s, actieplannen droegen bij aan 

een voortschrijdende professionalisering 

van het vrijwilligerswerk.

Opheffing
Slechts één jaar ná viering van het -ja-

rig bestaan van de UVV, afdeling Nieu-

wegein moest noodgedwongen worden 

besloten tot opheffing. Nieuwe projec-

ten - naast de zes projecten in het Ou-

derenwerk en vijf in het Sint-Antonius 

Ziekenhuis – kwamen niet van de grond, 

de invulling van cruciale bestuursfunc-

ties lukte niet en de mogelijkheid van 

een fusie bleek uiteindelijk niet haalbaar. 

Vrijwilligers werden zoveel mogelijk on-

dergebracht bij andere instellingen. Het 

doek viel dan ook definitief op  de-

cember . Een klein liquidatiebestuur 

zorgde voor de juridische en financiële 

afwikkeling van nog lopende zaken. 

Het afdelingsarchief - werd na 

bewerking door de gemeente Nieuwe-

gein, formeel overgedragen aan de ge-

meentelijke archiefbewaarplaats, Het 

Utrechts Archief, waar sinds  ook het 

‘Archief van de Unie van (Vrouwelijke) 

Vrijwilligers (UVV), afdeling Vreeswijk, 

nadien afdeling Nieuwegein (-Zuid) 

() - ()’ wordt beheerd.

Daarmee werd een lange traditie afge-

sloten. De vertrouwde vrijwilligersorga-

nisatie behoort inmiddels tot het lokaal 

cultureel erfgoed. De uitgangspunten van 

de UVV, afdeling Nieuwegein blijven ech-

ter actueel. Enkel het kader waarbinnen 

het specifieke vrijwilligerswerk opereert, 

verschilt. Onder een andere vlag blijven 

veel oud-UVV’ers zich immers inzetten. 

Met hun inzet blijft daarom de aloude 

missie van de UVV actueel: “Het veraan-

genamen van het leven van kwetsbare 

mensen door activiteiten in ziekenhui-

zen, ouderenwerk, culturele activiteiten 

en hulp te bieden bij de voorbereiding 

van een opname. Flexibiliteit, kwaliteit en 

betrouwbaarheid zijn [en blijven] daarbij 

de voornaamste kenmerken”. En daaraan 

zal tot in lengte van dagen kunnen wor-

den toegevoegd: Vrijwilligerswerk doe je 

nu eenmaal niet alleen, maar met elkaar!

Bronvermelding van beeld- en archiefmateriaal treft u aan in:
J.Ph.S. Lemmink, ‘Uitgesproken Veelzijdig Vrijwilligerswerk’ Vijftig jaar Unie Van Vrijwilligers Nieuwegein 

(1966-2016)(Met ten geleide van mevr. R.J. Hartgers voorzitter van de UVV Nieuwegein)(uitgave van de 

Stichting UVV Nieuwegein, 18 november 2016), 32 p.p.. Een digitale versie is opgenomen in het e-depot van 

de Nationale Bibliotheek van Nederland: http://opc4.kb.nl/DB=1/SET=2/TTL=1/SHW?FRST=1 

Idem, Inventaris van het Archief van de Unie van (vrouwelijke) Vrijwilligers (UVV) afdeling 

Vreeswijk nadien afdeling Nieuwegein-Zuid (1966-2006)(Nieuwegein, 2008).

Idem, Inventaris van het Archief van de Unie Van Vrijwilligers (UVV) afdeling 

Nieuwegein (1992) 2007-2017 (2018) (Nieuwegein, 2018).

Beide inventarissen zijn ook digitaal beschikbaar op: https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven

Foto’s:
Het Utrechts Archief, Archief UVV, afdeling Nieuwegein (2007-2017), invnr 82, 84.

Vier keer werd de Anna-van-Rijnpenning uitgereikt aan (oud-) UVV-bestuursleden! V.l.n.r. aan J.B.A. Drenth-Bakker door burgemeester 

Cor de Vos (17-10-2007); aan mevr A. Oosterbaan-Vries door wethouder Hans Adriani (18-11-2016) en aan H.H.P. Meerts door 

burgemeester Frans Backhuijs (24-1-2019) en aan H.M.H. Satijn (25-5-2019). 
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Graf-, dek- of sluitsteen?
De zerk van (Anna?) Van Rijn herplaatst op Kerkveld

Jacques Lemmink

Tijdens de jongste Open Monumentendag (14-09) vond - in weerwil van het landelijk thema 

‘Plekken van Plezier’ - op de Algemene Begraafplaats Kerkveld toch een kleine bijeenkomst plaats. 

Centraal stond de recente (her)plaatsing van een leisteen op de historische begraafplaats.

Rijnhuizen
Op het landgoed Rijnhuizen, tussen  

en  bezit van de Stichting Funda-

menteel Onderzoek der Materie (FOM, 

-), was in de jaren tachtig van de 

vorige eeuw een aantal medewerkers ac-

tief om allerlei wetenswaardigheden over 

de historische buitenplaats te verzame-

len. Ook archeologische vondsten. Naar 

aanleiding van rioleringswerkzaamheden 

werd de slotgracht tijdelijk drooggelegd. 

Bij aanvang van al dat speur- en graaf-

werk (-) werd door FOM-mede-

werkers een (archeologische) werkgroep 

gevormd. Ook werd contact gezocht 

met een regionaal archeoloog en met de 

Historische Kring Nieuwegein (HKN). 

Ter gelegenheid van een open dag van 

de stichting FOM werd in mei van dat 

jaar in het kasteel een eerste succesvolle 

tentoonstelling van de vondsten uit  

georganiseerd.

(Her)vondst
Op  juni  kwam bij werkzaamhe-

den aan de Vaartsche Rijn in het tweede 

gedeelte van het park een enorme steen 

letterlijk aan het licht. Deze leisteen van 

ongeveer  à  cm dik en qua omvang 

ongeveer  bij  cm lag op zijn kop en 

moet lange tijd gediend hebben als aan-

legsteiger. Na het keren bleek een derde 

gedeelte te ontbreken. Dat kon worden 

afgeleid aan het verweerde reliëf, waar-

over later meer.

Merkwaardig genoeg is de unieke vondst 

wel beschreven in een inventarisatie van 

de HKN, maar nergens gerapporteerd. 

Vervolgens is de leisteen in de vergetel-

heid geraakt om in september  op het 

terrein van kasteel Rijnhuizen te worden 

‘herontdekt’. Hier werd in CdG , p.-

 melding van gemaakt naar aanleiding 

van een tentoonstelling in Museum War-

senhoeck (eind ). Het heeft lang ge-

duurd eer de leisteen een herbestemming 

kreeg () maar nu is het zover.

(Her)plaatsing
De leisteen was afkomstig van het kerk-

hof op het Kerkveld en is, voorafgaand 

aan Open Monumentendag, door mede-

werkers van de Gemeentewerf herplaatst 

op de Algemene Begraafplaats Kerkveld 

(). Met uitzondering van de periode 

- werden inwoners, onder wie il-

lustere bewoners van ridderhofsteden en 

buitenplaatsen, eeuwenlang in en rond de 

voormalige kerk van Jutphaas ter aarde be-

steld. Het rijksmonument is van algemeen 

cultuur- en funerair-historisch belang van-

wege de ouderdom, de graftekens (met 

name rond het voormalige koor van de 

kerk), vanwege het de-eeuwse karakter 

van de aanleg en de graftekens, vanwege de 

graven van leden van families en personen 

en vanwege de karakteristieke ligging en de 

groenstructuur in de oude dorpskern.

Graf-, dek- of sluitsteen?
De leisteen kon worden geïdentificeerd 

op basis van een beschrijving in de Mo-

numenta (p. , fol v) van Arnoldus 

Buchelius uit het begin van de e eeuw 

en een tekening met daarop het familiewa-

pen en een naam. Aanvang negentiende 

eeuw beschreef A.E. Rientjes in zijn boekje 

Het Kerspel Jutfaes dat hij de grafsteen op 

Kerkveld had gezien. De beschrijvingen 

van Rientjes en Buchelius komen groten-

deels overeen met de gevonden leisteen, 

maar op basis van die gegevens, bleek nie-

mand in  in staat het tot op heden ver-

miste fragment te reconstrueren. Over het 

familiewapen lijkt geen twijfel te bestaan. 

Een hard bewijs in steen zal nodig zijn 

om aan te tonen of er sprake is geweest 

van een persoonsgebonden leisteen of dat 

het hier wellicht gaat om een in opdracht 

van Anna van Rijn geplaatste dek- of sluit-

steen, net zoals aanwezig op de grafkelder 

van de familie de Wael van Vronestein. 

Vooralsnog biedt het ontbreken van een 

concreet bewijs ruimte voor een andere 

optie. De nieuwe locatie van de ‘leisteen 

Van Rijn’, zoals deze voorlopig kan wor-

den aangeduid, is door de beheerder van 

de begraafplaats bewust gekozen. Het 

gegeven dat Anna van Rijn in haar tes-

tament wenste ”omme ’t zelfde begraven 

te worden in de Kercke van Jutphaes, in 

mijn ouders grafstede” (aug. ), impli-

ceert dat er sprake was van een (familie)

graf. Aangezien er meerdere grafkelders 

van (adellijke) families aanwezig waren 

in de kerk van Jutphaas, sluit het de mo-

gelijkheid vooralsnog niet uit dat de steen 

veeleer als een dek- of sluitsteen voor de 

grafkelder van de aanzienlijke familie Van 

Rijn heeft gediend. Pas als het ontbreken-

de deel van de steen boven water komt, zal 

het “moeilijk leesbaar opschrift” (Rientjes) 

misschien leiden tot een definitief ant-

woord. Daarvoor is wel nieuw (archeo-

logisch) onderzoek nodig. Doorspitten is 

dus het devies!

Medewerkers van de Gemeentewerf 

plaatsen met grote zorg de leisteen op zijn 

nieuwe plaats.

De leisteen zoals deze zich sinds september 

2019 op het Kerkveld bevindt.
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Met reusachtige houtvlotten door Vreeswijk
Lieuwe Bouma (scheepshistoricus, ex-conservator van Museumwerf Vreeswijk)  

Cisca de Ruiter (organisatiemedewerker Museumwerf Vreeswijk)

Eeuwen terug ontwikkelden Utrecht en Amsterdam zich tot belangrijke internationale 

handelssteden. Een goede handelsrelatie met Keulen was daarbij onontbeerlijk. Handelsverkeer 

vond sinds mensenheugenis plaats via waterwegen. Een goede vaarverbinding met de Duitse 

stad was dus van levensbelang. Daarom werd de route de Keulse Vaart gerealiseerd.

Vóór  was de sluis van Muiden bepa-

lend voor de maat van de schepen. Die 

sluis had toen een doorvaartwijdte van  

voet en  duim ofwel , meter. 

In  werd besloten tot een grootscha-

lige verruiming en verbetering van de 

vaarroute Vreeswijk–Amsterdam. Alle 

sluizen kregen een doorvaartbreedte van 

 voet (ca. , meter). De vaarroute 

werd verdiept tot , meter. Niet alleen 

de Vecht en de Vaartse Rijn werden aan-

gepakt maar ook 

de route langs de 

Weespertrekvaart. 

Na de verbetering 

hoefden Rijnsche-

pen niet meer over 

de Zuiderzee te va-

ren of via Spaarn-

d am  e n  G ou d a 

naar de Rijn /Waal. 

Ze konden in het 

vervolg korter en 

veiliger varen via 

de Weespertrek-

vaart, de Vecht en 

de Vaartse Rijn van 

en naar de Lek / 

Rijn. Deze route 

werd de “Keulsche 

Vaart” genoemd.

De vraag naar hout 

is van alle tijden. 

Duitsland was een 

belangrijke hout-

leverancier.  Het 

ver voer van dit 

materiaal ging -ui-

teraard- over het 

water. Eeuwenlang 

zagen Vreeswijkers 

en Jutphanezen, 

dan ook houtvlot-

ten, Lauertannen 

en  Samoreus en 

voorbijkomen. 

Houtvlotten
Tot in de e eeuw vonden houttranspor-

ten plaats door middel van vlotten. Van-

uit het Zwarte Woud dreven immense 

houtvlotten stroomafwaarts over de Rijn 

naar Nederland. Dit waren zeer grote 

vlotten van wel  x  meter, met een 

uitgebreide inventaris aan ankers, roei-

riemen, trossen en bijboten en beman-

ningen tot  man! 

Tot Vreeswijk dreven de vlotten met de 

stroom mee de rivier af, ook wel ste-

velen genoemd. Met lange roeiriemen 

aan de voorzijde en de achterzijde en 

met kleine ankers was het vlot bestuur-

baar. Na  werden ze gesleept door 

stoomsleepboten. 

Naast hout bracht het transport op de 

vlotten ook andere zaken met zich mee 

als molenstenen, aardewerk en allerlei 

scheepsbouwhout (vooral eiken) en hout 

voor duigen voor vaten. Nu en dan kwa-

men emigranten mee die via Dordrecht 

naar Amerika reisden.

Het Rheinmuseum in Emmerik heeft van 

zo’n indrukwekkend Rijnvlot een groot 

model.

Vreeswijk
Het centrum voor de handel in hout, af-

komstig uit het Zwarte Woud, was Dor-

drecht. Maar er gingen ook houtvlotten 

naar Deventer en Vreeswijk en vandaar 

naar Amsterdam. Na de opening in  

van het Zederikkanaal kwamen houtvlot-

ten ook via dit kanaal van Dordrecht naar 

Vreeswijk en zo verder langs de Keulsche 

Vaart naar Amsterdam.

Ligplaats voor de houtvlotten in Vrees-

wijk was de oostoever van de Vaart-

sche Rijn tussen het dorp en Huize de 

Wiers (dus ongeveer ter hoogte van de 

Museumwerf).

Tijdens het vernieuwen van de sluis in 

Vreeswijk (-) voeren de schepen 

en de vlotten door de speciaal hiervoor 

aangelegde noodsluis, de Rijkshulpschut-

sluis ten oosten van de Oude Sluis. De 

noodsluis was slechts  voet (ca. , 

meter) wijd. De houtvlotten moesten 

door de Duitse bemanning op de Lek 

eerst smaller worden gemaakt zodat ze 

door de sluis konden.

Een tocht van Vreeswijk naar Utrecht met 

een houtvlot kon wel zo’n zes uur duren. 

Door Utrecht werden de vlotten gejaagd 

Ansichtkaart van de Koninginnensluis halverwege de jaren twintig. 

Midden in de kolk ligt een houtvlot. Tegen de muur een tweede. 

Deze vlotten zouden van Dordrecht kunnen komen. De man op 

de voorgrond in trui en met leren lieslaarzen zou een houtvlotter 

kunnen zijn die staande en lopende op de vlotten, de vlotten heeft 

afgemeerd. (Collectie Jaap Boersema)

Tekenaar J. Bos maakte in 1859 dit panorama van Utrecht. Te zien 

is de Stadsbuitengracht met op de achtergrond de molen op de 

Bijlhouwerstoren. Op de voorgrond een houttransport. (Collectie 

Het Utrechts Archief) 
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door groepen vrouwen. ((Jagen = voort-

trekken van een schip via een lange lijn 

vanaf de wal door mens en/of paard.) 

Er bestond in Utrecht een speciaal gilde 

van vrouwen -veelal weduwen- voor het 

jagen van schepen!) Op de Vecht hielp 

de stroom het transport en werden de 

vlotten gejaagd met paarden. De hout-

vlotten gingen vervolgens door de sluis 

van Muiden en dan met de eb mee naar 

Pampus. Daar gingen ze voor anker voor 

een tijstop waarna ze met de vloed mee-

gingen naar Amsterdam.

Regels
Vlotten waren een hinder voor de scheep-

vaart en dus waren er conflicten met schip-

pers. Wachtende vlotten voor de sluis bij 

Vreeswijk versperden soms de scheepvaart 

op de Lek. Ook op de Vaartse Rijn waren 

de vlotten hinderlijk. In de negentiende 

eeuw kwamen er regels voor het jagen 

van de vlotten door Vreeswijk en Utrecht. 

Zo mochten de te jagen houttransporten 

voortaan maximaal twee aan elkaar gekop-

pelde vlotten breed zijn en vier lang. De 

combinatie van vlotten mocht door maxi-

maal vier paarden worden getrokken. Van-

af circa  was het al verboden vlotten de 

Rijn af te laten drijven. 

Lauertanne, Loerdenne
Naast vlotten werden voor het hout-

transport ook speciaal voor dit doel 

ontworpen schepen ingezet. Dat waren 

de Lauertannen of Lordannen: “Loer-

dennen“ in het Nederlands. Dit waren 

schepen die in de regio van Basel werden 

gebouwd. Ze waren niet van eikenhout 

maar van dennenhout waar de naam Tan-

nen naar verwijst. Ze hadden een lengte 

van  á  meter en werden gestuurd met 

een stuurriem aan het achterschip. Op de 

Boven-Rijn stevelden ze en op de Rijn be-

neden Keulen zeilden ze. Ze voerden dan 

een mast met een rechthoekig sprietzeil.

Lauertannen kwamen ook langs Vrees-

wijk en Jutphaas. De lading bestond vaak 

uit wijn uit de Elzas en aardewerk (Keulse 

potten!) en glaswerk. 

In Keulen hoefde over de lading geen tol 

te worden betaald en konden de schepen 

doorvaren richting Amsterdam. Bij aan-

komst in Amsterdam werd de lading ver-

kocht. Daarna werd het schip gesloopt. 

Het hout werd verkocht als timmerhout. 

Dat leegverkopen van het schip kon enige 

tijd duren en gedurende die tijd woonde 

de schipper/koopman met zijn gezin aan 

boord. 

Lauertannen deden dus maar één reis! 

Nog tot in het begin van de negentien-

P.J. Lutgers tekende in ca. 1835 twee hout vlotten op de Vecht, ter 

hoogte van Breukelen. De vlotten gaan stroomafwaarts richting 

Muiden. Links lopen de scheeps jager en zijn paard van het tweede 

vlot. (Collectie Het Utrechts Archief)

Model van een Lauertanne met sprietzeil en stuurriem (Collectie 

Museum De Waag, Deventer)

Nooms maakte in ca 1653 een ets van “Een Sammoreus”. Het is een 

éénmaster met zwaarden, vermoedelijk zeilend op de Zuiderzee 

van Muiden naar Amsterdam óf van Kampen naar Amsterdam. 

Eikenhout werd vaak per schip van Wezel via Deventer naar 

Amsterdam vervoerd. In dat geval kwam het via de IJssel naar de 

Zuiderzee gevaren en niet via Vreeswijk.  (Collectie Rijks Museum)

Schilder/tekenaar Reinier Nooms maakte in ca. 1660 bovenstaande 

afbeelding van twee op Lauertannen lijkende schepen. Het plaatje 

is getiteld “Twee Overlanders”. Dat klopt niet want een Overlander 

(Oberlaender in het Duits) is een ander type schip. Het lijkt er sterk 

op dat de schepen intact zijn gelaten en al enige tijd dienen als 

onderkomen van een groep rondzwervende immigranten. 
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de eeuw kwamen er Lauertannen naar 

Amsterdam. 

Samoreusen of Keulenaars
Eikenhout drijft maar nauwelijks en 

werd, naast transport op de houtvlotten, 

ook per schip vervoerd. Dit werd ge-

daan door Samoreusen. Deze Rijnsche-

pen waren goede zeilers en bij uitstek 

de vrachtvervoerders tussen Keulen en 

Amsterdam, Dordrecht en Rotterdam 

waardoor ze ook wel Keulenaren werden 

genoemd. Naast hout namen deze sche-

pen ook andere soorten lading mee.

De stad Keulen had het stapelrecht. Dat 

wil zeggen dat goederen die van de Bo-

ven-Rijn kwamen, in Keulen moesten 

worden uitgeladen. Na betaling van tol-

geld werden de goederen ingeladen op 

Samoreuzen die vervolgens naar Neder-

land voeren. Te-

rug naar Keulen 

konden Samoreusen deze stad zeilend en 

jagend weer bereiken. Stroomopwaarts 

werden ze gejaagd door een span met 

soms wel twintig paarden!

Verschillende soorten
Etser Gerrit Groenewegen (–) 

maakte in  deze ets “een Keulenaar 

of Sammereus” (linksboven). Het schip is 

zeilend voor de wind of met ruime wind 

afgebeeld. Het is een tweemaster met 

zwaarden en aanzienlijk groter dan de 

éénmaster van Nooms. Aan de grote mast 

hangen twee razeilen, een gestreken fok 

en een kluiver en aan de achterste mast 

(de bezaansmast) een gaffelzeil. Aan de 

grote mast zit een spriet om een sprietzeil 

aan te voeren. Aan de wind werden de ra-

zeilen gestreken en kluiver, fok, sprietzeil 

en bezaan gevoerd. Achterop staat een 

flinke roef en verder naar voren een lui-

kenkap met ronde luiken.

Schrijver/tekenaar Pieter Le Comte 

(-) beeldde in  bovenstaan-

de Samoreus af. Het schip is vrijwel ge-

lijk aan dat van Groenewegen. Deze heeft 

echter een sprietzeil aan de grote mast. 

Aan de gebogen top van de mast kan 

waarschijnlijk een topzeil met een kleine 

ra worden gevoerd. Voor de bezaansmast 

(op het achterschip) zit nog een giek voor 

het aan boord takelen van zware lasten. 

Het schip is  voet( . m) lang, 

breed  voet ( ,m) en had een laad-

vermogen  ton. 

Literatuur: 
Bos, J.: “Panorama van Utrecht”, uitgegeven 

door de Wed. Herfkens en zoon, 1859. 

Comte, Pieter le: “Afbeeldingen van schepen 

en vaartuigen in verschillende bewegingen”, 

uitgegeven door F. Kaal, Amsterdam 1931. 

Filarski, Ruud: “Kanalen van de Koning-Koopman”, 

uitgegeven door Nederlands Economisch-

Historisch Archief (NEHA), Amsterdam 1995. 

Groenewegen, Gerrit: “Verzameling van vierentachtig stuks 

Hollandsche schepen geteekend en in koper gebracht”, 

uitgegeven door Van den Brink, Rotterdam 1789 

Lutgers, P.J.: “Gezichten aan de rivier de 

Vecht”, uitgegeven in 1836

Nooms, Reinier: “Verscheijde schepen en gesichten 

van Amstelredam”, Amsterdam ca 1660

Op de ets van Groenewegen een aanzienlijk groter schip dan de 

éénmaster van Nooms.

Lang 150 voet( 42.469 m), breed 24 voet ( 6,794m) laadvermogen 

600 ton. Samoreusen voeren als beurtschepen van Keulen naar 

Amsterdam, Dordrecht en Rotterdam. De schippers varen met hun 

gezin en ca 10 man bemanning aan boord. Daarom bevatte het 

schip een grote en comfortabele roef. 

Op deze tekening van Bruno van Straaten uit 1830, met op de 

achtergrond de Weerdpoort van de stad Utrecht, zijn twee hout-

vlotten te zien. Op een ervan staat een onderkomen voor de 

bemanning. (Collectie Het Utrechts Archief)
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Voor u gelezen

Boek over historische vaartocht 
over de Hollandsche IJssel 

De in Ouderkerk aan den IJssel geboren en getogen Piet Mourik heeft onlangs een boek geschreven over ‘zijn’ 

Hollandsche IJssel. De afgelopen paar jaren heeft hij een denkbeeldige historische vaartocht rond de voorlaatste 

eeuwwisseling over de Hollandsche IJssel beschreven, maar dan ook echt de hele Hollandsche IJssel. 

“Ik ben begonnen in IJsselmonde en ben 

in gedachten doorgevaren tot door IJssel-

stein, bij de IJsseldam die de Hollandse 

Graaf Floris V in  bij Hoppenesse, 

bij de boerderij ‘Het Klaphek’, heeft laten 

maken om ‘zijn’ IJsseloevers te bescher-

men tegen overstromingen. Aan de hand 

van oude ansichtkaarten, fragmenten van 

oude rivierkaarten, krantenberichten, en 

veel fraaie foto’s laat ik de lezers de boor-

den van de Hollandsche IJssel zien. Tus-

sen IJsselstein en het Klaphek passeren 

we links het Doorslagkanaal. Omdat het 

vaak (ten onrechte en zelfs door schip-

pers) de Gekanaliseerde Hollandsche IJs-

sel wordt genoemd, varen we er toch in 

tot het einde ervan bij de Doorslagsluis. 

Vroeger heette het hier Gein en Jut phaas. 

Sinds  is het, samen met Vrees-

wijk, de forensengemeente Nieuwegein 

geworden.”

Piet Mourik is een ‘IJsselaar’ in hart en 

nieren. Hoe dat komt? “Ten eerste ben 

ik in Ouderkerk aan den IJssel geboren. 

In  en weliswaar in een nieuwbouw-

straat, maar toch. Ten tweede ben ik aan 

de IJssel opgegroeid. Ooit ben ik haar in 

een overmoedige bui van oever tot oever 

heen en weer overgezwommen. Pas op la-

tere leeftijd besef je dat dat best gevaarlijk 

is. Maar ja, je bent jong en durft dat. 

Vervolgens heb ik zes jaar schoolgegaan 

op de ‘School met den Bijbel I’ in de 

Kromme en liep of fietste ik vier keer per 

dag, op de woensdagmiddag na, van het 

dorp tot de school en weer terug langs 

de IJssel. En dan was er in die school op 

zondag ook nog zondagsschool waar ik 

naar toe ging. Er was dus maar één dag 

per week dat ik niks langs de IJssel te zoe-

ken had. Meestal liep ik braaf op de dijk. 

Maar soms over de ‘keien’ (de neervoet 

onderaan de buitenkant van de dijk), zo 

heette dat. De buitendijkse glooiing was 

hier en daar begroeid met haagwinde, 

‘pispotjes’. En ten vierde ben ik in het 

werkzame deel van mijn leven jaren lang 

elke dag de Hollandsche IJssel overge-

stoken onderweg naar mijn werk in Den 

Haag. 

Al in mijn jeugd verzamelde ik oude 

ansichtkaarten van mijn geboortedorp. 

In de loop der jaren is die verzameling 

veelzijdiger geworden. Tegeltjes, lepel-

tjes, glazen, krantenknipsels; kortom, al-

les wat met Ouderkerk aan den IJssel te 

maken had kreeg 

een plaatsje aan de 

muur of in één van 

mijn kasten. Gelei-

delijk aan breidde 

mijn aandachts-

veld zich uit tot het 

stromingsgebied 

van de Holland-

sche IJssel. Mijn 

interesse voor de 

geschiedenis van 

die Hollandsche 

IJssel groeide, tot-

dat het idee werd 

geboren om een denkbeeldige historische 

vaartocht te gaan maken met in m’n ge-

dachten mensen aan boord waar ik alles 

aan vertel en uitleg. 

Een spreuk die ik iedere lezer mee wil ge-

ven is: “Wie het verleden niet waardeert, 

is het heden niet weerd.” Voor degenen 

die zich hierdoor ongemakkelijk voelen, 

heb ik een wat meer stimulerende spreuk: 

“Wie van zijn herinneringen geniet leeft 

twee maal.”

Het boek heeft een harde kaft, is ingebon-

den, heeft het A-formaat, telt  pagi-

na’s en is fullcolour afgedrukt. Het kost 

€, en is in principe bij alle boekwin-

kels en andere daarvoor in aanmerking 

komende instanties in de plaatsen langs 

de Hollandsche IJssel te koop, inclusief 

Nieuwegein. Bovendien is het te bestellen 

bij de schrijver, e-mailadres pietmourik@

gmail.com of op het telefoonnummer 

-. 

Voor leden van de Historische Kring 

Nieuwegein is het boek via de vereniging 

te koop voor €,-. Het is in te zien én te 

koop in het museum Warsenhoeck. Hier-

mee wordt de verenigingskas per boek 

met ongeveer tien euro verrijkt. Boven-

dien hoeft de koper dan geen verzend-

kosten te betalen.

Omslag van het boek van Piet Mourik.

Eén van de vele historische ansichtkaarten uit de tijd waarover het 

boek gaat. Archief: Piet Mourik 
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Koninginnensluis - sleepvaart (deel 2)

 
1900
We schutten in deze aflevering naar bui-

ten. Het is relatief rustig. Achterin wat 

klassieke schepen, onder andere een 

Overijsselse praam met turf. Voor date-

ring wordt steeds naar de bomen langs de 

Handelskade gekeken… moeten dus nog 

geplant worden. (collectie: Jan Schut)

 
1915
Een niet al te fraai ingekleurde kaart van 

na  (bouwjaar van de kerk). Naast 

zeilvaart zien we hier ook een fors sleep-

schip de CLASINA. Met het witte band-

je om de schoorsteen, zou een Keulsche 

Vaart-boot kunnen zijn. (collectie: Jan 

Schut)

 
Ong. 1929 
Helaas geen naam bij deze ijs brekende 

sleepboot van de Rode Ster van Jos Roe-

lofs uit Rotterdam. Aan belangstelling 

geen gebrek. (collectie: Jan Schut)
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1935
Zelflossers, een baggerbak, twee keer zeil-

vaart en een sleep. De sluismeester en het 

jongetje staan te poseren op de vloeddeu-

ren. De andere persoon zou wel eens de 

kapitein van de sleepboot kunnen zijn. 

Direct achter de boot hangt de RIVAL.

 
1988
Ter gelegenheid van  jaar Beatrixslui-

zen lijkt het even of Vreeswijk de Sleep-

bootdagen heeft weten binnen te halen. 

Men maakt zich op om naar de jarige toe 

te gaan. V.l.n.r. HERCULES – HUGO 

– VROUWE CORNELIA - PRESTO – 

ANCO – ORANJE – LEKSTROOM – 

JOHANNA C – QUO VADIS - MAAS

 
2013
De HARMONIE (meest bekend als 

MAASKADE) van Jan Marten Masten-

broek is net zo Vreeswijks als het schip 

van zijn vader, de HARMKE (v/h van J. 

Touwslager). De HARMONIE III maakte 

tot  deel uit van de vloot van P. van 

Loon uit Vreeswijk. Op  mei  is de 

hele familie onderweg om deel te gaan 

nemen aan de sleepbootdagen in Vianen.



Cronyck de Geyn |  Nummer  - oktober 

Jonge en oude archeologie 
Resten uit de steentijd en Tweede Wereldoorlog bij de Beatrixsluis

Jitske Blom 

De afgelopen maanden is veel aandacht geweest voor de archeologische onderzoeken bij het Klooster in 

Nieuwegein. Hier zijn spectaculaire vondsten gedaan uit de prehistorie, zoals de oudste baby van Nederland. 

Minder bekend is dat bij de Prinses Beatrixsluis, op nog geen steenworp afstand, vondsten uit dezelfde 

periode zijn gedaan. Naast twee vindplaatsen uit de steentijd zijn ook drie vindplaatsen uit de Tweede 

Wereldoorlog aangetroffen. De onderzoeken zijn uitgevoerd door ingenieursadviesbureau Sweco Nederland 

in opdracht van Rijkswaterstaat vanwege de aanleg van de 3e kolk en verbreding van het Lekkanaal.

Het landschap in de prehistorie
De steentijdvindplaatsen dateren beide 

uit het eind van het e millennium v. Chr. 

Vindplaats  ligt op afzettingen van de 

Wiersch stroomgordel, een oude met 

sediment opgevulde rivierloop, en vind-

plaats  op die van de Benschop stroom-

gordel. De Benschop stroomgordel is de 

oudste. De activiteit van deze rivier da-

teert van . v. Chr. tot . v. Chr. 

De Wiersch stroomgordel is een jongere 

opvolger van de Benschop stroomgordel 

en is vermoedelijk rond . v. Chr. ont-

staan. De activiteit van deze rivier stopte 

waarschijnijk ook rond . v Chr. Ver-

volgens verlegde de rivieractiviteit zich in 

zijn geheel, doordat de Rijn haar water 

noordelijker ging afvoeren. De sedimen-

tatie in het gebied stopte en de omgeving 

vernatte. Zo raakten uiteindelijk beide 

stroomgordels begraven onder veen.

Als gevolg van kleine variaties in wa-

terstanden is in de loop van de tijd een 

hoger gelegen oever ontstaan. Soms bra-

ken deze oeverwallen door en werd een 

crevasse gevormd, een doorbraakgeul. 

Crevasseafzettingen zijn vaak zandig en 

liggen daardoor iets hoger in het land-

schap. Vanuit archeologisch oogpunt 

vormen met name de hoger gelegen oe-

verwallen en crevasses aantrekkelijke ge-

bieden voor (pre-)historische bewoning. 

Steentijdvindplaatsen 

Swifterband
Beide steentijdvindplaatsen behoren 

tot de Swifterbantcultuur (.-. 

v. Chr.). Hoewel in deze periode in 

Zuid-Limburg al landbouw werd be-

dreven, waren de Swinterbanters geen 

fulltime boeren. Het milieu waarin ze 

leefden was vaak te nat voor akkerbouw. 

Op deze locatiekaart staan vindplaatsen waar we in dit artikel aandacht aan besteden. Er 

waren meer vindplaatsen, maar deze bleken echter niet voldoende interessant te zijn om 

verder te onderzoeken.
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Toch zijn bij opgravingen wel akkerge-

wassen zijn aangetroffen, maar of deze 

gewassen zijn geïmporteerd of ter plaatse 

verbouwd werden, is niet duidelijk. Het is 

in elk geval zeker dat zij niet alleen kon-

den leven van deze akkerbouwproducten. 

Ten tijde van de Swifterbantcultuur was 

dan ook sprake van een gemengde voed-

seleconomie met een sterke nadruk op de 

jacht en het verzamelen van vruchten en 

noten.

Vindplaats 4
Op de locatie van vindplaats  zijn drie 

werkputten aangelegd, waarin meer dan 

 vakjes van , x , meter zijn uitge-

zet. Deze werden met de hand per laagje 

van  cm leeggeschept, waarna het ma-

teriaal werd gezeefd. Opvallend is dat 

vuursteen vrijwel niet is aangetroffen. 

Wel is aardewerk, hout en bot gevonden, 

waaronder vier mensenkiezen. De hoe-

veelheid vondsten is echter klein en ook 

zijn geen sporen zoals greppels of kuilen 

aangetroffen. Hiermee is het zeker dat 

vindplaats  geen basiskamp was. Vind-

plaats Het Klooster even verderop is wel 

een basiskamp. 

Dierlijk vet
Het onderzoek heeft zich geconcentreerd 

op vier houtskoolconcentraties. De be-

langrijkste hiervan is een oppervlakte-

haard. De grondwaterspiegel was destijds 

zo hoog dat een kuil waarschijnlijk te 

vochtig was om een vuur in te stoken. 

Rondom de haard is veel verbrand en 

sterk gefragmenteerd botmateriaal ge-

vonden. Van enkele stukken kon toch 

worden bepaald dat ze van een varken, 

rund of schaap/geit waren. Verder zijn 

vis- en schelpresten aangetroffen en een 

concentratie vuursteen. Ten westen van 

de haard is een afgedankte wig gevon-

den. De haard is gebruikt om dierlijk vet 

te winnen. Het verklaart ook waarom 

gebruik werd gemaakt van deze locatie. 

Dit is een klus waarbij veel stankoverlast 

ontstaat en die daarom niet in de hoofd-

nederzetting werd gedaan.

Dierlijk vet was in de steentijd een zeer 

gewild product. Het is rijk aan calorieën, 

vetzuren en specifieke vitamines. Hoewel 

dankzij de jacht dierlijk vet werd gegeten, 

is wild vlees mager vlees. Een dieet van 

uitsluitend mager vlees betekent dat be-

langrijke voedingsstoffen niet voldoende 

werden verkregen. Het eten van het in de 

botten opgeslagen vet, was daarmee een 

mogelijke belangrijke bron van essentiële 

voedingsvetten. Het winnen van dierlijk 

vet uit botten is echter vies, zwaar en ar-

beidsintensief werk. Het zal dus gedaan 

zijn omdat andere bronnen van de goede 

dierlijke vetten niet beschikbaar waren.

Bij het winnen van vet worden de botten 

eerst gebroken zodat het vet makkelijk uit 

de botten gehaald kan worden. Het lijkt 

waarschijnlijk dat vuurstenen wiggen 

hierbij een rol speelden, aangezien deze 

werktuigen zich lenen om lange been-

deren te splijten zodat het merg toegan-

kelijk was. Nadat een wig onbruikbaar 

was geworden werd van een meegebracht 

stuk vuursteen een nieuwe wig gemaakt, 

wat resulteerde in het gevonden bewer-

kingsafval; de onbruikbare wig werd 

vervolgens weggegooid. Om het vet uit 

het bot te krijgen moest het bot worden 

uitgekookt. Gezien de aangetroffen frag-

menten heeft niet al het aardewerk deze 

kookactiviteiten overleefd. 

De winning van het vet vond plaats in 

het late najaar of de vroege winter. Dit 

is de periode waarin dieren het meeste 

vet hebben. Ook uit de verspreiding van 

het vondstmateriaal komt deze seizoens-

bepaling naar voren. De nadruk in de 

vondstspreiding ligt langs de noordzijde 

van de haard. Dit wijst op een noordelijke 

wind tijdens de werkzaamheden, omdat 

men vanwege de stank van de vetwinning 

uit de wind ging zitten. Deze is meer al-

gemeen in het late najaar en de vroege 

winter. Deze kennis geeft ook indirect 

enige informatie over de ligging van de 

hoofdnederzetting. Ten noordoosten is 

op korte afstand van waar vindplaats Het 

Klooster is opgegraven. Aangezien deze 

uit dezelfde periode als vindplaats  da-

teert ligt een relatie voor de hand.

Vindplaats 6 
Voorafgaand aan het onderzoek was het 

plan een ’traditionele’ werkwijze te han-

teren. Er zouden in eerste instantie proef-

sleuven worden gegraven. Maar door de 

zeer natte zomer en hoge waterstand van 

de Lek konden geen droge putten worden 

aangelegd. Ook kon niet veilig worden 

gewerkt. Er is daarom gekozen om een 

uitgebreid booronderzoek uit te voeren. 

Hierdoor zijn vermoedelijk minder vond-

sten verzameld dan bij een opgraving het 

geval was geweest.

Met de hand worden de vakjes leeggeschept. Het zeven van de grondmonsters.
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Ondanks de beperkte hoeveelheid vond-

sten ontstaat een beeld van een speci-

al activity site. De vindplaats lag aan de 

rand van het bos en nabij open water. Hij 

werd waarschijnlijk éénmalig gebruikt 

door een kleine groep mensen. Ze voer-

den hier een specifieke activiteit uit die 

niet in de hoofdnederzetting kon plaats-

vinden. De aard van deze activiteit is las-

tig te bepalen. Het winnen van boomhars 

speelde mogelijk een rol, wat zou wijzen 

op het bevestigen van werktuigen. Dit 

blijkt uit de vondst van een stuk houtbast 

met kapsporen. De kapsporen wijzen op 

het maken van inkepingen, waardoor 

hars kon worden gewonnen

De aanwezigheid van onverbrand dier-

lijk bot wijst op de mogelijkheid van 

slacht, terwijl de aanwezigheid van ver-

brand dierlijk bot duidelijk maakt dat er 

open vuur was. Dit zou kunnen zijn voor 

voedselbereiding, hoewel het dierlijk bot 

hiervoor eigenlijk té sterk verbrand is. 

De hoeveelheid onverbrand bot maakt 

het winnen van vet minder waarschijn-

lijk. In tegenstelling tot vindplaats  

ontbreken hier aardewerk en vuursteen. 

Mogelijk komt dit door de onderzoeks-

methode. Een laatste activiteit die kan 

hebben plaatsgevonden is het verzamelen 

van hazelnoten, want er zijn ook hazel-

nootdoppen gevonden. Als dit inderdaad 

het geval was, dan wijst dit op een aanwe-

zigheid in het najaar. 

Na de steentijd was deze locatie lange tijd 

niet geschikt voor menselijke activiteiten. 

Het werd een veengebied waarop later 

door overstromende rivieren klei werd 

afgezet. Tot het einde van de e eeuw 

bevond zich hier het Volmolensgat van 

Vreeswijk, een verbreding van de Lek. 

Tussen dit Volmolensgat en de zuidelijker 

gelegen Lek lag land dat door middel van 

afwateringssloten zo droog mogelijk werd 

gehouden. Op de onderzoekslocatie lag 

een langwerpige aanlegsteiger die lood-

recht op de Lek stond. Deze steigers ver-

dwenen in  waarna er op het terrein 

geen zichtbare menselijke ingrepen meer 

hebben plaatsgevonden.

Vindplaatsen uit de Tweede 
Wereldoorlog 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de 
oorlog
De Nieuwe Hollandse Waterlinie diende 

ter vervanging van de (Oude) Hollandse 

Waterlinie uit het einde van de e eeuw. 

De verdedigingslinie bestond voorname-

lijk uit gebieden die onder water te zet-

ten waren, was  km lang en  tot  km 

breed. De linie is drie keer gebruikt. Door 

de inzet van vliegtuigen tijdens de Twee-

de Wereldoorlog bleken de verdedigings-

werken niet meer bruikbaar. 

De aanleg van het Lekkanaal in de tweede 

helft van de jaren ‘ was een doorsnij-

ding van het principe van de waterlinie. 

Begin  werden daarom kazemat-

ten en groepsschuilplaatsen aangelegd 

in de Lekkanaaldijk en de Lekdijk bij de 

Beatrixsluis. 

Vanwege de internationale spanningen 

waren rond de Beatrixsluis al in  Ne-

derlandse militairen gestationeerd. Het 

was weliswaar geen grensgebied, maar 

wel één van de meest belangrijke water-

staatkundige werken voor de binnen-

scheepvaart. Op  mei  arriveerden 

de eerste Duitsers in Vreeswijk. Bijna  

jaar later, op  mei , reden Canade-

se pantserwagens via de Beatrixsluis het 

dorp binnen. 

Vindplaats 1
Vindplaats  betreft Nederlandse stellin-

gen die in de oostelijke Lekkanaaldijk zijn 

ingegraven. Ze dateren uit de periode na 

de aanleg van het Lekkanaal en van vóór 

mei . Deze stellingen zijn waarschijn-

lijk een oplossing voor het gat dat in de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie was ont-

staan door de aanleg van het Lekkanaal. 

Deze stellingen hadden een tijdelijk ka-

rakter. Waarschijnlijk omdat al vrij snel 

is besloten om de verdediging met beton-

nen kazematten in te richten. Eén van de 

vijf tijdelijke stellingen is geheel verdwe-

nen door de aanleg van kazemat Houten-

sche Wetering in .

Opvallend is dat de stellingen vrijwel 

schoon zijn. Er is geen enkele specifiek 

militaire vondst gedaan. Wel zijn er bij-

voorbeeld een tandenborstel en een vin-

ger- of poppenhuispopje van porselein 

gevonden. Alleen in de bouwput van 

kazemat Houtensche Wetering is een re-

latief grote hoeveelheid vondsten aange-

troffen. Deze zijn waarschijnlijk uit een 

vuilstort aan de overkant van het water 

afkomstig. 

Alle stellingen zijn ontmanteld, alhoewel 

een fikse investering is gedaan in de op-

bouw. Er is een grindbed aangelegd, dat 

niet alleen zorgde voor afvoer van water 

maar ook beschermde tegen inslaande 

granaatscherven. Ook is er een voorpost 

geweest en de doorgang door de dijk is 

verstevigd met beschotting. Het is niet 

duidelijk wanneer de stelling is ontman-

teld en door wie. Dit kan door de Duit-

sers zijn gedaan, maar mogelijk is de 

stelling al voor  verlaten. Alleen bij 

kazemat Houtensche Wetering is duide-

lijk dat de stelling is vergraven om plaats 

te maken voor de bouwput van de in  

aangelegde kazemat.

De bouwwijze van de stelling was vrij 

uniek, mogelijk vanwege het tijdelijke 

karakter. Archeologisch onderzoek is 

daarmee de enige methode om de spo-

ren van dergelijke tijdelijke stellingen te 

documenteren. 

De Beatrixsluis zoals die er tot voor de ingrijpende verbouwing bij lag.
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Vindplaats 2
Op een luchtfoto uit februari  is een 

loopgraaf te zien met een zigzagverloop 

in het weiland ten oosten van de dijk. 

Op oudere luchtfoto’s lijkt de loopgraaf 

te ontbreken. Dit wekt de indruk dat de 

loopgraaf door de Duitsers gedurende 

de oorlog is aangelegd. De loopgraaf lijkt 

richting het zuiden naar een stelling te lo-

pen waarvan de contour vaag herkenbaar 

is. Het is op basis van de luchtfoto niet te 

achterhalen waar die stelling precies voor 

gediend heeft. 

Op naoorlogse luchtfoto’s zijn de loop-

graaf en stelling niet meer te zien. Hier-

uit blijkt dat ze kort na de bevrijding zijn 

gedicht. Tijdens het archeologisch on-

derzoek naar de stelling en loopgraaf zijn 

weinig vondsten gedaan. Hierdoor kan 

niet gezegd worden hoe lang de loopgraaf 

en stelling zijn gebruikt. Dit wordt ook 

niet duidelijk uit archiefonderzoek. 

Vindplaats 3
In de bocht van de oostelijke Lekdijk ligt 

kazemat Vreeswijk-Oost. Het ontwerp en 

aanbesteding van deze en de kazematten 

Vreeswijk-West en Schalkwijksche Wete-

ring dateert van . Op luchtfoto’s die 

tijdens de oorlog zijn gemaakt, is om de 

kazemat een aantal stellingen zichtbaar. 

Er zijn, zeker gezien de relatief lange ge-

bruiksperiode van de kazemat, weinig 

vondsten gedaan. Toch wordt aangeno-

men dat er personeel van de Luftwaffe 

was gestationeerd. Ze hebben deels van 

vooroorlogse zaken gebruik gemaakt, 

zoals een luciferdoosjeshouder die is ge-

maakt tussen  en . Op de voor-

kant staat een afbeelding van de buste van 

een Duitse soldaat in Reichswehr uni-

form. In de houder zaten in Duits papier 

verpakte scheermesjes. 

Een andere persoonlijke vondst is een 

leeg geknepen tube. Waar de zalf die erin 

heeft gezeten voor was bedoeld is niet be-

kend. Volgens de verpakking diende het 

middel voor ’Körperschutz’, wat erop kan 

wijzen dat het werkte tegen een geslachts-

ziekte. Andere crèmes hadden namelijk 

vaak de specifieke werking op de verpak-

king staan, zoals tegen zweetvoeten, bla-

ren of bevriezingsverschijnselen. 
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Beatrixsluis te Nieuwegein – Tweede Wereldoorlog vindplaats 1, 2 en 3. SWAR 2148

Veldhuis, J., 2019: Archeologisch onderzoek Beatrixsluis in Nieuwegein, Proefsleuvenonderzoek en waarderend 

booronderzoek Steentijd-vindplaats 6, Aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal, Nieuwegein. SWAR 2166

Veldhuis, J., 2019: Archeologisch onderzoek Beatrixsluis in Nieuwegein Vetwinning in de 

Swifterbantcultuur, Proefsleuvenonderzoek en opgraving Steentijd vindplaats 4 Aanleg 

3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal, Nieuwegein. SWAR 2173

Deze zijn integraal terug te vinden in het e-depot voor de Nederlandse Archeologie (EDNA) bij DANS.

Een stelling met hout (1) beschoeide grindbanken (2).

Een Duitse tube Körperschutz.



ACTIVITEITEN
Historische Kring Nieuwegein

Lezing “In Nieuwegein opgegraven: een visvangstplaats 
uit de vroege middeleeuwen” door Roosje de Leeuwe.

Donderdag 17 oktober, 20.00 – 22.00 uur in de 
Bibliotheek De 2e verdieping in het Stadshuis

Tussen September 2018 en Mei 2019 hebben onderzoeksbureaus 
BAAC en RAAP in opdracht van Gemeente Nieuwegein 
een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Vuilcop 
op het bedrijventerrein Het Klooster. Aanvankelijk werden 
de graafwerkzaamheden uitgevoerd om een grote 
steentijdvindplaats van de Swifterbantcultuur in kaart te brengen. 
Bij deze graafwerkzaamheden bleken echter op hoger niveau ook 
waardevolle archeologische resten aanwezig. Koolstofdateringen 
uit deze laag geven dateringen uit de Karolingische tijd. 
Ongeveer één meter onder het maaiveld zijn hier de afzettingen 
van een oud meertje aangetroffen. In deze meer afzettingen 
zijn aangepunte houten palen gevonden met netverzwaarders, 
bootshaken, harpoenen, vishaakjes, visbotjes, structuren 
van vishutten of steigers en een vlechtwerkbeschoeiing. 
Deze sporen en vondsten geven een duidelijk beeld van de 
activiteiten: tussen 700 en 900 na Christus is ter plaatse 
intensief gevist. De archeologische data bieden zo een unieke 
kijk in hoe men in de Karolingische tijd het kloosterterrein 
heeft gebruikt. Het verhaal moet een prachtige samensmelting 
gaan worden van archeologisch onderzoek met biologisch, 
aardwetenschappelijk en natuurwetenschappelijk onderzoek. 
Dit moet leiden tot een synthese waarbij de archeologische 
data nauwkeurig geplaatst kunnen worden in een uitgebreid 
beschreven kader van ruimte (landschap) en tijd (datering).

Kunstexpositie Antonie Eikemans (keramiek)

Zondag 10 november t/m 22 januari 2020 
in Museum Warsenhoek

Kunstkerstmarkt

Maandag 23 en dinsdag 24 december 
in museum Warsenhoeck

Museumwerf Vreeswijk

Themazondag met de onderwerpen: de Utrechtse 
Stadskraan, Romeinse schepen en het Scheepstimmervak.

Zondag 6 oktober (13.00 – 17.00 uur), Museumwerf 
Vreeswijk. Toegang: € 2,- p.p., kinderen tot 12 jaar gratis.

Lezing over de moderne scheepvaart met een twist van het 
verleden, door Stanny den Houter (onder voorbehoud). 

Zaterdag 19 oktober, 13.00 uur, Museumwerf 
Vreeswijk. Toegang: € 5,- p.p.

Schipperscafé 

Vrijdag 25 oktober, 15.00 – 18.00 uur in het 
Theehuys van de Museumwerf Vreeswijk 

Schipperen is een vak apart. Het schipper-zijn is sterk verweven 
met hun dagelijks leven. Velen leefden of leven met hun partner 
aan boord. Het hebben van kinderen was en is een complicerende 
factor. De verhalen zijn niet van de lucht. Wat is nu leuker deze 
te delen met (oud)collega’s? Dat kan bij Museumwerf Vreeswijk. 
Elke laatste vrijdagmiddag van de maand, van 15.00 tot 18.00 
uur, is er Schipperscafé. 
Ons Theehuys is dan open voor (oud-)schippers, vrijwilligers van 
de Museumwerf en andere geïnteresseerden voor een gezellig 
praatje en een drankje. Opgeven hoeft niet. Kom gezellig langs.

Lezing over de overgang van sleep- naar 
duwvaart, door Jan van ’t Verlaat. 

Zaterdag 16 november, 13.00 uur, Museumwerf 
Vreeswijk,. Toegang: €5,- p.p.

Schipperscafé

Vrijdag 25 oktober, 15.00 – 18.00 uur in het 
Theehuys van de Museumwerf Vreeswijk

Schipperscafé

Vrijdag 29 november,15.00 – 18.00 uur in het 
Theehuys van de Museumwerf Vreeswijk

Vreeswijk bij Kaarslicht

Woensdag 18 december

Schipperscafé

Vrijdag 27 december, 15.00 – 18.00 uur in het 
Theehuys van de Museumwerf Vreeswijk
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