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Allereerst de allerbeste wensen voor 2020 van iedereen die zich met veel plezier en
inzet het afgelopen jaar heeft beziggehouden met de totstandkoming van dit magazine. In deze editie van Cronyck de Geyn staat in de serie over de zwembaden Watergein centraal. Bart Jan Damstra heeft een gedetailleerd artikel geschreven over de
fortificatie van De Vaart. Verder besteden we aandacht aan de uitvinding van Wifi
in onze stad en aan het jubileum van het Vreeswijks Museum. Tot slot een artikel
dat een inkijkje geeft in de familiegeschiedenis van de Jutphase familie Bontje.
Tot slot een oproep. Het aprilnummer wordt een themanummer over de Tweede
Wereldoorlog. Heeft u materiaal of herinneringen die u met ons wilt delen, mail
ons en wij nemen contact met u op. Mailadres: cronyckdegeyn@museumwarsenhoeck.nl.
Renée Blom
(eindredacteur)

Contact
cronyckdegeyn@museumwarsenhoeck.nl
Foto voorpagina:
vlnr: Jo – Jan – Gijs – en hun zussen Truus en
Annie Bontje. Foto: Collectie familie Bontje.

Lezersreactie
“Het artikel over zwembad De Lek heeft veel herinneringen bij me opgeroepen.
Badmeester Kievit heeft me uit het diepe water dat tussen de dijk en het pierebadje
stond gered. Mijn familie trok als een film aan me voorbij. Daarna werd ik “wakker” tussen de koffiedames in, met een sprits in mijn hand. Ik heb het thuis niet verteld, maar mijn broer kwam ’s avonds een Van Amstel tegen, die vroeg hoe het met
me was. Ik kreeg waarschuwingen, maar mocht toch weer alleen naar het zwembad.
Misschien niet zo interessant, maar ik moet het even kwijt. Ook werd er de eerste
jaren gescheiden gezwommen, alleen vrijdags was er een volksbad.
Go van Hoeven-Zwitink.
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De wieg van WI-FI (1987) stond in … Nieuwegein
‘Hoe zelfs Nieuwegein inspirerend kan zijn!’
Jacques Lemmink
Het eerste draadloze netwerk werd ontwikkeld op Hawaï (1969). ALOHAnet, dat de eilanden ging verbinden, werd
operationeel in juni 1971, juist voordat aan de andere zijde van de aardbol de gemeente Nieuwegein op 1 juli 1971 van
start ging. Twee gebeurtenissen die niets met elkaar gemeen hadden, of toch wel? Het is in Nieuwegein dat in 1987
het draadloos netwerksysteem WaveLAN werd uitgevonden, de merknaam voor draadloze netwerktechnologieën.
WaveLAN vormde de basis voor Wi-Fi. Onder Wi-Fi wordt verstaan de certificering van producten, die voldoen
aan de standaard voor draadloze netwerken. Voor het grote publiek heeft Wi-Fi zich helemaal ontwikkeld tot
hét medium om op het Internet te komen. Dat maakt Nieuwegein de geboorteplaats van Wi-Fi. Deze bijdrage
handelt over hoe het mogelijk bleek dat de oplossing voor een klein probleem zou leiden tot een intrigerend,
innovatief fenomeen, dat niet meer is weg te denken uit onze hoogwaardige informatiemaatschappij.
“Het is wonderlijk. Wie had nou gedacht
dat in feite toch een wereldschokkende
uitvinding gedaan zou zijn in Nieuwegein.
Daar kijk je toch een beetje van op.
Als ik had gezegd in Silicon Valley had
u gezegd: dat spreekt vanzelf. Maar
Nieuwegein, dat is toch iets bijzonders”,
aldus Maarten van Rossem.

Van kassa naar computer
Het eerste commerciële draadloze netwerk heette WaveLAN. Dat werd ontwikkeld in 1987 door de NCR Corporation
(USA, 1884). Eind 1900 bemerkte John
Henry Patterson (1844-1922), kolenhandelaar in Dayton (Ohio), dat de controle
op zijn verkoopadministratie te wensen
overliet. Daarop schafte hij twee ‘betaalcontrolemachine’ aan. Patterson kocht
het bedrijf van zijn leverancier op. Onder zijn leiding groeide de National Cash
Register Company uit tot een bedrijf dat
nieuwe, agressieve bedrijfs- en verkooptechnieken toepaste. Dat vond ook navolging in Europa. Patterson reisde veel,
ook naar Nederland. Zijn unieke bedrijfscultuur trok hier de aandacht. Patterson
werd beschouwd als geestverwant van
de sociaal bewogen industrieel Jacques
van Marken (1845-1906), bekend van
Gist-Brocades, DSM en Calvé.

In Nederland werd tussen 1891-1895
de NCR-kassa al goed verkocht. Bron:
Utrechtsch Nieuwsblad (9 juli 1915), p. 8.
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Moderne kantooropstelling met computer
uit de NCR 7500 serie (1978).

Ná 1945 ontwikkelde NCR zich tot een
belangrijke kracht in de evolutie van de
computer- en communicatietechnologie
als gevolg van de ervaringen in de oorlog.
In 1957 werd de eerste mainframe-computer NCR-304 gepresenteerd. Er kwamen
steeds zwaardere computersystemen op
de markt. Zo verscheen de eerste zelfbedieningsterminal voor gelduitgifte en
kon men zich op vliegvelden automatisch
inchecken.

SE Utrecht
Al in 1961 waren door NCR plannen ontwikkeld voor een onderzoeksinstituut in
Europa. In mei 1963 werd in Nederland
een NCR Laboratory ingericht, eerst in
Zeist en daarna in Utrecht; eind 1983
werd een B.V. opgericht: SE Utrecht. Vanuit de Dromedarislaan verkaste het Lab
naar Nieuwegein. De officiële opening

Het NCR-gebouw aan de A.C. Verhoefweg/
Zuidstedeweg. Bron: ‘25 jaar SE Utrecht’,
in: NCR Systems Engineering B.V. (1989),
2 (februari).

vond plaats op 20 januari 1986 in aanwezigheid van burgemeester H. Flik, de
Commissaris der Koningin van Utrecht,
de Amerikaanse ambassadeur en de Minister van Economische Zaken. In Zeist
werd gestart met 11 employees, in Zadelstede 1-10 waren het er meteen al 170. De
naam SE Utrecht werd aangehouden en
Nieuwegein werd aangeduid als ‘voorstad’ van Utrecht. Zo werd voorkomen
dat buitenlandse relaties de stadsnaam
zouden verhaspelen tot Neujegein, Newgejein, Niuwgiene, Wiewjnein!
Aanvankelijk was SE Utrecht gericht op
ontwikkeling, productie en aanpassing
van hardware voor de Europese markt.
Uit het feit dat het telefoonnetwerk
sterk verschilde van het Amerikaanse,
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V.l.n.r. burgemeester Flik, D.L. Clark
(vicepresident van de Fin. Division),
W.G.F. Schellings (General Manager), zijn
echtgenote en mevr. J.C. Flik-Poortvliet.
Bron: ‘25 jaar SE Utrecht’, in: NCR Systems
Engineering B.V. (1989), 2 (februari).

ontstond expertise inzake datacommunicatie. Met de komst van de 754 communication processor begon software een
prominentere rol te spelen. Niet vreemd
dat SE Utrecht een cruciale rol ging spelen
in de ontwikkeling van WaveLAN. Specifieke kennis werd gekoppeld aan laboratoria van Philips, aan de TU’s Delft en
Twente én aan NCR, initiatiefnemer voor
draadloze LAN-producten.
Vanaf april 1994 werd gewerkt onder de
nieuwe naam WCND Utrecht B.V. Op zijn
beurt werd de B.V. in 1996 omgezet in Lucent Technologies WCND B.V.. Per 1 oktober 1997; werd ‘Nieuwegein’ opgeheven.
Ongeacht de bedrijfsnaam en de verschillende oogmerken, bleven de doelstelling
en de productnaam gehandhaafd: de research, de ontwikkeling, het construeren,
het produceren, de marketing, de installatie, het in stand houden, het onderhouden
van elektronische en/of elektromechanische
data processing producten.

WaveLAN
Het eerste professionele, draadloze netwerk was al sinds juni 1971 op Hawaï
operationeel. In 1993 werd WaveLAN de
merknaam voor draadloze netwerktechnologie. Als draadloos alternatief voor
het bekabelde Ethernet, vormde WaveLAN (1987) de basis voor Wi-Fi. Aan de
Zadelstede werden initieel modems en
encryptie-apparatuur ontwikkeld om
bankterminals en pinautomaten via dataen telefonienetwerken op elkaar te laten
aansluiten. Er bestaan diverse lezingen
over het ontstaan van het idee voor een
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Het oude WaveLAN-team kijkt met Maarten van Rossem terug op de geschiedenis van
WaveLAN/Wi-Fi. V.l.n.r. Victor Hayes, Van Rossem, Bruce Tuch en Cees Links. Bron: https://
www.rtvutrecht.nl/nieuws/1606075/van-rossem-vertelt-wiﬁ-in-1997-bedacht-in-nieuwegein.
html.

dráádloos computernetwerk; was het
naar aanleiding van een pijnlijke kopstoot
onder een bureaublad tijdens het verleggen van kabels of ontstond het tijdens een
creatief overleg van enkele NCR-medewerkers in een McDonald’s.

‘Succes kent vele vaders …’
Veel onderzoekers en technici zijn betrokken geweest bij de totstandkoming
van WaveLAN-netwerken. Vic Hayes
(1941), Cees Links (1957) en Bruce Tuch
(1957) worden vaak aangeduid als de ‘uitvinders’, de ‘peetvaders’, achter de ontwikkeling en standaardisatie van draadloze
communicatie. Hoe verliep dat proces?
Aanvankelijk kreeg het WaveLAN-team
het concept van draadloze communicatie
moeilijk onder de aandacht. Bovendien
was de uitvoering kostbaar. Eind 1987 demonstreerde het team een eerste draadloze radioverbinding tussen twee pc’s.
Kort daarna volgde de presentatie van de
wireless networking card. Een productlijn
werd opgestart. Zo werd de basis gelegd
voor een nieuwe technologie. Maar er
was nog geen markt voor. De vaste kabelverbinding vormde een betrouwbaar
datatransportmiddel: “data was precious,
and (radio) waves were weird”.
Ook tussen 1991-1994 kon de scepsis ten
opzichte van een wereldwijd draadloos
LAN-systeem zo maar doorslaan in afkeer. Telefoonmaatschappijen stonden afwijzend tegenover het idee Nederland vol
te zetten met hotspots als alternatief voor
glasvezelkabels. Draadloze LAN’s waren
te onzeker en op de personal computer
(1974) gericht; niet sexy voor de consu-

ment. Vreemd genoeg zou pas tijdens de
internet bubble (2000) de draadloze LAN
zich volledig ontwikkelen.

Steve Jobs
Na 2000 verschenen steeds meer producten die gebruik maakten van de draadloze netwerken. Het verhaal gaat dat Cees
Links regelmatig rondliep met een jasje
waarin een laptop was ingenaaid, om aan
te tonen dat draadloos computeren mogelijk was. Zo werd stilaan de vraag naar
draadloze verbindingen opgewekt. “Er
moest heel wat worden ‘geëvangeliseerd’”,
aldus Bruce Tuch.
Tegen het eind van het decennium bleek
niemand minder dan Steve Jobs (19552011) geïnteresseerd. Apple zocht naar
‘iets nieuws’. Het paradepaardje werd
de toepassing van draadloos netwerk in
een draagbare laptop. Jobs nodigde Cees
Links uit om WaveLAN te demonstreren.
Zo werd niet de telecomindustrie maar
de computerwereld de aanjager voor de
doorbraak van WaveLAN. De term Wi-Fi
bestond toen nog niet. Door de opkomst
van het internet en de laptops droeg Apple enorm bij aan de ontwikkeling van
WaveLAN. Voor Apple werd WaveLAN
standaard in draagbare pc’s. De eerste
laptop met WaveLAN was de Power Mac
G3 B&W (21 juli 1999).

Standaardisatie
Vanaf ±1990 verkochten fabrikanten
draadloze netwerkapparatuur, maar die
kon niet met andere communiceren. Fabrikanten moesten worden overtuigd om
de nieuwe techniek massaal te integreren
in hun computer- en netwerkapparatuur.
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Wi-Fi is geen afkorting van Wireless
Fidelity. De Wi-Fi Alliance hanteerde
deze term eerst wel, maar vanaf eind
2000 niet meer. Nadien werd het reclamebureau Interbrand Amsterdam
(1994-2015) de bedenker van de term
Wi-Fi ter vervanging van de moeilijke naam IEEE Std 802.11. Hoofdbetrokkene bij de totstandkoming van
de naam was Angela Champness,
marketing-directeur bij Lucent, nadien gehuwd met Cees Links. Zij
was ook betrokken bij de oprichting
van de Wi-Fi Alliance. De naam WiFi is een duidelijke knipoog naar de
audioterm ‘HI-FI’ (High Fidelity).
Wi-Fi met het bekende yin-yang-logo werd snel door de consument opgepakt en in veel talen opgenomen.
Tegenwoordig wordt meer de term
WLAN gebruikt, wel een begrijpelijkere betekenis: Wireless Local Area
Network. Wat de exacte oorsprong
van de naam Wi-Fi ook moge zijn,
het succes van Wi-Fi toont aan, dat
het gebruik van een modieuze naam
bijdraagt tot het succes van nieuwe
technologie.

Wat was nodig? Standaardisatie! Om een
standaard te krijgen, werd in 1988 het
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) benaderd. Het IEEE bevordert wereldwijd technologische innovatie
in het voordeel van de mensheid. organiseert per jaar meer dan 300 congressen,
die door meer dan 100.000 deelnemers
worden bezocht.
De Nederlandse kennisinfrastructuur
heeft een cruciale rol gespeeld bij de ontwikkeling van Wi-Fi. Vooral de ‘WCND
Nieuwegein’ was betrokken bij het langdurige standaardisatieproces. Een open
standaard betekende een grotere afzetmarkt. Vic Hayes nam het initiatief voor
de meest complexe standaard, die IEEE
ooit heeft voortgebracht. Zo werd het
fundament gelegd voor toekomstige generaties van hoge(re) en snelle(re) draadloze LAN’s. Onder zijn leiding werd een
standaard voor álle draadloze netwerken
ontwikkeld. Uiteindelijk werd onder auspiciën van de Verenigde Naties wereldwijd regelgeving vastgesteld. Maar de
IEEE beschikte niet over testfaciliteiten.

Daartoe werd in 1999 de Wi-Fi Alliance
(Austin, Texas) opgericht om Wi-Fi-technologie te promoten, producten te testen
en de mogelijkheid van verschillende autonome, heterogene systemen, apparaten
of andere eenheden te ceritificeren om ze
met elkaar te laten communiceren en samen te werken.
TM

Plaquette
Een klein probleem kan grote, ingrijpende gevolgen hebben. De uitvinding van
Wi-Fi bevestigt dat nog eens. Het product heeft ook aangetoond dat als het
bedrijfsleven standaarden overeenkomt
én aanvaardt, nieuwe markten kunnen
worden aangeboord. Rond de start van
Nieuwegein was het internet vrijwel onbekend. Wat sindsdien is gebeurd, blijft
opmerkelijk. Technologie als drager van
een business change. Informatietechnologie is inmiddels integraal vervlochten
met het dagelijks leven van elke wereldburger. De consumentenelektronica is
de spil geworden van innovatie. Migratie
van bedrijfs- naar private netwerken én
de verschuiving van het private naar het
publiek domein liggen ten grondslag aan
het succes van Wi-Fi. Daar blijft het niet
bij. Innovatie van bio-, energie- en nanotechnologie heeft zich al aangediend.

Uit handen van de voorzitter van IEEE,
José M.F. Moura, neemt burgemeester
Frans Backhuijs de Milestone in ontvangst.
Fotograaf: Johan Nebbeling.

In 1984 startte de IEEE met het toekennen
van Milestones. Daarmee worden technologische vernieuwingen onderscheiden.
Er zijn al 204 milestones vergeven. Nederland heeft er nu drie. De eerste plaquette (2009) bevindt zich in Eindhoven
voor de uitvinding van de Compact Disc
Audio Player (1979). De tweede (2013)
hangt in het Kamerlingh-Onnes-gebouw
in Leiden voor de ontdekking van de supergeleiding (1911). En na het symposium
‘Wi-Fi past, present & future’ (29-102019), hangt de milestone voor ”WaveLAN, Precursor of Wi-Fi, 1987” in ons
Stadshuis. De historie van Wi-Fi geldt als
eerste voorbeeld van een mondiaal succes
in het gebruik van radiospectrum. Inmiddels speelt 63% van het internetverkeer
zich af via Wi-Fi en de technologie vertegenwoordigt nu een economische waarde
van ongeveer 3 miljard dollar. Gezien dat
feit alleen al, valt het amper te bevatten
dat … it all started in the ‘inspiring’ new
town, the Smart City of Nieuwegein!

De ‘peetvaders’ van Wi-Fi onderscheiden met de Stadspenning Nieuwegein. V.l.n.r. Bruce
Tuch, Cees Links, burgemeester Frans Backhuijs en Vic Hayes. Fotograaf: Johan Nebbeling.

* De auteur is grote dank verschuldigd aan Victor Hayes, Cees Links, Bruce Tuch, Wim van Etten en
ook aan Loeke Brederveld voor het beschikbaar stellen van publicaties over NCR.
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Een museum vol Vreeswijkse historie!
Stichting Oudheidskamer Vreeswijk 30 jaar
Cindy Bergman en Jacques Lemmink
Het was een roerige tijd in Vreeswijk begin jaren tachtig. Onder zijn bewoners heerste een sfeer van ongenoegen.
Het gedwongen samengaan van Vreeswijk en Jutphaas op 1 juli 1971 was geen huwelijk uit liefde, het was veeleer
een verstandshuwelijk. Er veranderde veel in die tijd. Het dorp vergrijsde, zakte weg en het winkelaanbod nam
gestaag af. De Vreeswijkse middenstand moest plaats maken voor nieuwe winkelcentra zoals Hoog-Zandveld
(1979) en Cityplaza (1985), een stadscentrum in het hart van Nieuwegein. Zelfs het oude buitenbad Watergein
(1961-1989) verdween. Al het vertrouwde werd de Vreeswijkers ontnomen. Nog lange tijd werd post verstuurd
met de aanduiding: ‘Vreeswijk (Nieuwegein)’. Er bestond veel weerstand bij de dorpsgemeenschap, zelfs
boosheid in de richting van dat vreemde Nieuwegein. Vreeswijkers voelden zich verlaten, zo niet verraden.
Wedergeboorte
De somberheid van toen bracht Vreeswijkers bij elkaar en sterkte het gevoel van
saamhorigheid. Zij wilden dat Vreeswijk
opging in de vaart der volkeren. Om de
heersende onvrede in het dorp te kanaliseren, organiseerde een aantal mensen
zich in een platform, de Stichting platform Vreeswijk. De schouders werden
eronder gezet om met een aantal activiteiten Vreeswijk nieuw leven in te blazen. Zo ontstond ook het idee voor een
buurthuis. Eén van hen was Willie Brok,
sociaal-cultureel werker in dienst van de
Stichting Sociaal Kultureel Werk Nieuwegein (SSKWN). De van belang zijnde instanties in het dorp werden uitgenodigd
om te komen praten over verbeteringen
en meer samenwerking tussen kerken,
scholen, bedrijven en middenstand. Als
geen ander - zo werd gedacht - konden
deze partijen het belang van het buurtgericht werken onder de aandacht brengen.
Op die manier wilden ze draagvlak creeren voor een buurthuis, nu bekend als
Dorpshuis Fort Vreeswijk. Het buurthuis
werd al vrij snel gerealiseerd binnen het

De kale zolder gereed voor herinrichting.
Foto’s: Allen afkomstig uit Archief OHN
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destijds gebouwde jongerencentrum Synopsis. Vanuit het buurthuis werd gestart
met activiteiten om dorpsgenoten in beweging te krijgen en hen aan te zetten tot
bewonersinitiatieven. Dit alles stond borg
voor een ware renaissance van Vreeswijk.
Diverse initiatieven kwamen tot stand
zoals de succesvolle ‘Kaarsjesavond’. Het
leefklimaat voor de Vreeswijkers werd
weer aangenamer.

Opbouwwerk
Wie in die tijd wilde werken aan de leefbaarheid in buurt of dorp, kon een beroep
doen op het project ‘een buurt waar pit
in zit’ van de Nederlandsche Heidemaatschappij, kortweg Heidemij en nu bekend
als Arcadis.
Jos Benders – opbouwwerker in dienst
van de SSKWN en opvolger van Willie
Brok – greep deze kans aan om bewoners
uit hun negatieve gevoel te trekken. Om
ideeën te verzamelen voor de inschrijving van een project bij de Heidemij organiseerde hij een bewonersbijeenkomst.
Meerdere visies werden verzameld. Jos
was heel duidelijk: een idee kon alleen
maar worden geconcretiseerd als daar ten
minste vijf mensen aan meewerkten. Op
die manier probeerde hij iets op gang te
brengen dat de gezamenlijkheid zou versterken en dat mensen verantwoordelijk
zou maken voor hun eigen geluk.
Gerrit van den Berg, actief vrijwilliger
van het eerste uur tot in 1993 en lid van
de werkgroep die het ‘wonen en werken’
in Vreeswijk in kaart bracht, had zich
gekscherend wel eens laten ontvallen dat
hij ‘directeur’ wilde worden van een museum. In de lijn van die gedachte opperde
Gerrit de gedachte van een ‘oudheidska-

Jo van Zelst timmerde onder andere
’t Winkeltje in elkaar.

mer’ als onderdeel van het buurtwerk.
Dat was op 14 maart 1985. Zo werd de
kiem gelegd voor het ontstaan van de
Oudheidskamer Vreeswijk.

Plek onder de zon
Onder de Vreeswijkers werd een folder
verspreid met het opschrift “Krijgt Vreeswijk echt een museum?”. Daarin werd
uitgelegd dat bij een aantal mensen, Jos
Benders, Jonna Dommerhold en Gerrit
van den Berg, het idee bestond om in
Vreeswijk een museum op te zetten. Zij
merkten dat hiervoor belangstelling bestond. Steeds meer mensen stelden de
vraag: ‘Wanneer gaan we nu beginnen?’
Gedrieën besloten zij van start te gaan
onder de naam ‘initiatiefgroep Oudheidskamer Vreeswijk’. De folder was hun eerste product.
Nadien werd de initiatiefgroep uitgebreid
met Rina Copier-van den End, Dien Valkenburg-Schuilenburg, Riet Schuilenburg-Willems, Annie van Oostrum en
Annemarie Schepers.
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Onder Vreeswijkers werd een oproep gedaan om zich aan te sluiten, mee te doen,
mee te klussen en objecten te verzamelen. De initiatiefnemers legden uit wat zij
wilden. Want ze spraken dan wel van een
museum, maar eigenlijk vonden zij dat de
benaming ‘Oudheidskamer’ of ‘Heemkamer’ beter paste bij hun opzet. Vreeswijk
was per slot van rekening al oud en er had
zich vooral in de laatste 130 jaar heel wat
afgespeeld. Lief en leed was er gedeeld en
vele schippers en bezoekers hadden het
dorp aan de Lek aangedaan. Er moesten
dus ook veel verhalen zijn. Kortom de
veranderingen in een klein schippersdorp zouden door de ‘Oudheidskamer’
in beeld en in kaart worden gebracht. De
bewoners van Vreeswijk werd gevraagd
verhalen te vertellen en objecten beschikbaar te stellen, zodat overzichtstentoonstellingen konden worden gemaakt van
de verschillende ontwikkelingen, zoals
de toename van de handel bevorderende
scheepvaart, de bouw van nieuwe sluizen,
etc.
De eerste formele tentoonstelling (1986)
vond plaats in het verenigingsgebouw van
de Nederlandse Hervormde Kerk waarin
de ‘ kruidenier’ centraal stond. Nadien
volgden thematentoonstellingen over
de ‘bakker’ en de ‘slager’, maar ook over
winkels voor scheepsbenodigdheden (tagrijns). Alles was welkom om het ‘verhaal
van Vreeswijk’ in beeld en verhaal gestalte te geven. Ze wilden de armoede laten
zien, het knokken voor het bestaan, hoe
de sociale verhoudingen waren. Alles met
het doel de bewoners betrokken te laten

Gerrit van den Berg, Jos Benders en Annie
van Oostrom druk bezig met de inrichting
van een tentoonstelling.

zijn bij hun eigen geschiedenis, hen bewust te maken van hun identiteit. Om zo
de eigen geschiedenis te bestuderen en
te waarderen. De reactie op het initiatief
was bijzonder. Uit alle hoeken en gaten
werden voorwerpen aangeleverd met verhalen erbij. Daar waren ook heel speciale
voorwerpen bij. Iets wat elders in Nieuwegein nooit gelukt zou zijn. De Vreeswijkers hadden vertrouwen in het eigen
museum en in de zorg van het museum
over hun eigendommen.

Op zolder
Er moest een ruimte komen waar de
Oudheidskamer zich definitief kon vestigen. Veel ruimtes hebben Jos en Gerrit
bekeken. Uiteindelijk kwamen ze uit op
de zolder boven het buurthuis, want die
ruimte stond leeg. Het idee om zich daar
te vestigen, werd met de toenmalige directeur van de SSKWN, Roel Rasker, besproken. Die vond het allemaal prachtig.
Ze konden aan de slag; er werd zelfs een
klussengroep geformeerd. De zoldervloer
werd geïsoleerd met spaanplaat en bedekt

Cornelia van Zutphen opent de tentoonstelling ‘Molenaars en
Hellingbazen’ (1991).
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met tapijt van Woninginrichting Wim
Sluijs.
Op 19 januari 1990 werd de Stichting
Oudheidskamer Vreeswijk opgericht. De
akte werd verleden bij notaris Blonk in
Vianen. Het voorlopige bestuur bestond
uit: Gerrit van den Berg (voorzitter),
Harry Koppelrath ( secretaris), en Willy
Brok (penningmeester). De statuten waren door Jos Benders opgesteld. Op 1 februari 1990 werd het definitieve bestuur
benoemd. Nadat het tijdelijke bestuur aftrad, werd een nieuw bestuur aangesteld.
Het eerste formele bestuur van de Stichting Oudheidskamer Vreeswijk bestond
uit: Arie van Heiningen (voorzitter), Jan
van Zutphen (secretaris), en Bram Buitenweg (penningmeester). Harry Koppelrath en Willy Brok werden bestuursleden
namens respectievelijk het buurthuis en
de SSKWN. Buitenweg was vooral praktisch en handig.
Er was weinig geld te besteden en net
als anderen doneerde Buitenweg als eigenaar van de gelijknamige scheepswerf
(nu Museumwerf Vreeswijk) hout en ander bouwmateriaal; zowel hij als diverse
andere personen stortten ook regelmatig
een financiële bijdrage in de kas van de
Oudheidskamer.

‘Op het dorp’
Ook het ‘ historisch geweten van Vreeswijk’ raakte al vroeg betrokken bij de
Oudheidskamer. Rina Copier werd in
1987 door Gerrit van den Berg gevraagd
interviews af te nemen. Gewapend met
een cassetterecorder ging zij op pad. Ze
werd meteen in het diepe gegooid.

Wethouder Bert Lubbinge opent de tentoonstelling ‘Boeren,
Burgers en Buitenlui’ (2000). Cees Goes, boer van de oudste
Vreeswijkse boerderij Het Haagje helpt hen een handje.
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was het Landschap Erfgoed Utrecht dat
voorstelde de Oudheidskamer te professionaliseren. Het bleek een gigantische
klus, berichtte Ons Nieuwegein nadien.
Ongeveer zes jaar zijn Ton Beek, Harry Koppelrath en Ben Remie in de weer
geweest om de collectie te registreren.
Voorts moesten zij cursussen volgen
en leren hoe je de collectie moest beschrijven, beheren, onderhouden en
restaureren.
“Elk lepeltje, speldje of los schroefje werd
opgemeten, beschreven en voorzien van
een nummer”, vertelde Ben Remie, die
nauw betrokken was bij het hele proces.
Op 9 juli 2009 was het dan zover.

‘Daar komen de schutters!’; v.l.n.r. ‘soldaat’ Jos Rams, Theo Vernooi, oud-verzetsman Bas
Schouten met zijn echtgenote Dukke Schouten en Harry Koppelrath ﬁgureren tijdens de
opening van de tentoonstelling ‘Vreeswijk in de Tweede Wereldoorlog’ in het kader van
de 25-jarige herdenking van de Bevrijding (1970); achter Dukke staat oud-wethouder Arie
van Heiningen.

”Om zomaar op mensen af te stappen, is
ook zo wat”, vertelt Rina.
Vandaar dat haar eerste interview handelde over de stoomsleepvaart waarvoor
ze een vroegere buurman Frits Didden
opzocht. Die bezat drie sleepboten en
had dus veel te vertellen. Vaak waren
die interviews aanleiding voor Rina om
een boekje te schrijven (1989). Dat werd
vervolgens door de Oudheidskamer gepubliceerd en diende ter omlijsting van
een nieuwe tentoonstelling. De eerste
tentoonstelling met themaboekje werd in
1986 georganiseerd en had als onderwerp
‘Van Koninginnen tot Parlevinkers’. Veel
van die publicaties zijn nu nog steeds te
raadplegen in de bibliotheek van Nieuwegein, maar ook in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht. Tussen 1986 en 2013
zagen ongeveer twintigtal themaboekjes
het licht. Het laatste boekje kwam uit in
2013 met als titel ‘75 jaar Prinses Beatrixsluis 1938-2013’.

Crisis
In 2006 vond in de Oudheidskamer een
bestuurscrisis plaats. Bemiddeling door
‘wijze mannen’ bracht geen oplossing.
Het zittende bestuur trad bijna in zijn geheel af. Ook een aantal vrijwilligers stapte op. Een nieuw bestuur werd gevormd
door voorzitter Harry Koppelrath, die al
sinds 1985 betrokken was in verschillende
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hoedanigheden, Theo van Eijndthoven
als secretaris en Ben Remie als penningmeester. Remie was in 1999 vrijwilliger
geworden, in eerste instantie als tegenprestatie voor de aanschaf van een aantal
cd’s met oude foto’s die hij graag wilde
hebben. Naast het bezorgen van diverse
publicaties deed hij ook de administratie
van de Oudheidskamer en redigeerde hij
o.a. haar jaarverslagen.
Voor de Oudheidskamer brak een nieuwe periode aan. Uit jaarverslagen blijkt
dat de activiteiten van het museum zich
voornamelijk concentreerden op tentoonstellingen, op basisschoolleerlingen
en op rondleidingen ‘op het dorp’. Voor
de scholieren zette de voorzitter in samenwerking met het Landschap Erfgoed
Utrecht (LEU) in 2005 een project op, ‘Jet
en Jan 1910’. Deze activiteit bestaat nog
steeds. Nieuwegeinse scholieren maken
zo kennis met het leven van toen door
diverse opdrachten uit te voeren, zoals:
luiers wassen met een wasbord, schrijven
met griffel en lei en hoepelen. Jaarlijks
vonden ruim 2.000 mensen hun weg naar
het museum.

Nieuwe status
Een belangrijke ontwikkeling was de formele registratie van de Oudheidskamer
als museum. Aanjager voor dit initiatief

“De Oudheidskamer Vreeswijk is het
veertiende ‘Geregistreerd Museum’ in de
provincie Utrecht dat deze officiële erkenning heeft verworven”, aldus een trotse
Harry Koppelrath. Museumregistratie is
een middel om de kwaliteit van een museum zichtbaar te maken, te bewaken en
te verbeteren. Bij de officiële status hoorde ook een schildje. Dat prijkt nog altijd
achter het raam van wat per 1 januari 2012
Het Vreeswijks Museum is gaan heten.
De jaarverslagen geven ook een inkijkje in het proces van verregaande samenwerking met de Historische Kring
Nieuwegein (1990) en de Museumwerf
Vreeswijk (2006), een proces dat werd
gestimuleerd door het gemeentebestuur
van Nieuwegein. Contacten en activiteiten verliepen in een steeds prettiger
sfeer. Zo werden begin april 2013 aan
toenmalig wethouder Hans Reusch een
gezamenlijk ontwikkeld entreekaartje het ‘erfgoedkaartje’ -, een gemeenschappelijke folder en een setje historische
foto’s gepresenteerd. Ook werd in onderlinge samenwerking de redactie en
uitgave van de historische periodiek
Cronyck de Geyn gevoerd.
Ten slotte werd op 5 september 2013
in het Stadshuis een intentieverklaring
ondertekend onder toeziend oog van
wethouder Reusch. Vanaf 2013 hebben
de drie erfgoedinstellingen gezamenlijk overleg ten behoeve van activiteiten,
tentoonstellingen (waaronder thema- en
kunstexposities’) en publicaties. Alles met
het doel belangstelling voor het cultureel
erfgoed van de gemeente Nieuwegein op
te wekken en zo ook de bezoekersaantallen aan elk van de drie erfgoedinstellingen te vergroten.
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Het Vreeswijks Museum http://hetvreeswijksmuseum.nl/

De toekomst
De positie van Het Vreeswijks Museum
in het toekomstige Nieuwegein? Jos Benders en Gerrit van den Berg zien graag
de Oudheidskamer weer als onderdeel
van het sociaal-cultureel (buurt)werk in
het Dorpshuis; dicht bij de verhalen van
mensen die kunnen worden doorverteld
aan (hun klein)kinderen. De pas aangetreden nieuwe voorzitter Hans Reusch
denkt dat nu de museumstatus met veel
inspanning is verkregen, het beter uitpakt als Het Vreeswijks Museum wisseltentoonstellingen organiseert in het
Dorpshuis. Daarvoor is deze locatie zeer
geschikt, laagdrempelig en met ieders
hulp gaat dat ook zeker lukken.
Volgens veel betrokkenen moet de
Vreeswijkse identiteit vanuit Het Vreeswijks Museum beter worden uitgedragen. Er zouden meer anekdotes over
voorwerpen en verhalen over Vreeswijk moeten worden verteld en vooral
moeten worden gedeeld met jongere
generaties.

De kersverse voorzitter beschouwt het
eerst en vooral zijn taak de museumstukken veilig te stellen. Hij wordt daarin bijgestaan door Koppelrath die zich
nu helemaal concentreert op het beheer
van de rijke collectie. Immers die lokale schatkamer is in ruim dertig jaar opgebouwd door veel mensen uit vooral
Vreeswijk. Goed beheer van deze unieke collectie zorgt ervoor dat deze goed
wordt bewaard, ook voor toekomstige
generaties. Daarvoor zijn plannen in
de maak. Uiteraard krijgen verhalen en
anekdotes, gerelateerd aan de vele objecten hun plaats. Zij gaan bijdragen aan de
(her)beleving van het Vreeswijks verleden, nu en later.
Dat roept ook meteen de slotvraag op hoe
HVM-voorzitter Reusch de toekomst ziet
voor het erfgoed van Vreeswijk én van
Nieuwegein.
“Nieuwegein is een stad van meer dan
60.000 inwoners met een historie, die teruggaat naar 1295 bij het verkrijgen van
de stadsrechten door ’t Gein. Maar sinds

kort blijkt die geschiedenis na archeologische vondsten zelfs terug te gaan tot
6000 v. Chr. Nieuwegein moet op zijn
historie passen en verder terugkijken
dan de nieuwbouw die dateert van na
1 juli 1971. Nieuwegein zou trots moeten
zijn op zijn rijke verleden en niet verworden tot een wijk van Utrecht zonder
eigen identiteit. Daar moet dan wel hard
voor worden gewerkt door de gemeente
én door vrijwilligers. Met ons spaarzaam
aantal vrijwilligers moet zuinig, efficiënt
en zorgzaam worden omgaan. Plannen
om binnen de gemeente Nieuwegein met
elkaar samen te werken, worden met alle
erfgoedpartners uitgewerkt en moeten
op een gezonde financiële basis rusten.
Drie zelfstandige erfgoedinstellingen in
Nieuwegein is qua vrijwilligersinzet en financieel draagvlak niet langer houdbaar.
We hebben allemaal één en hetzelfde doel
voor ogen: een adequaat beheer en een
optimale presentatie aan jong en oud van
het (cultuur-)historisch erfgoed van de
gemeente Nieuwegein.”

Ten behoeve van deze bijdrage zijn in 2019 interviews afgenomen met Gerrit van den Berg en Jos Benders
(5 juni), Rina Copier (8 juli), Ben Remie (15 juli), Harry Koppelrath (8 oktober) en werd van Hans Reusch,
voorzitter van Het Vreeswijks Museum een schriftelijke reactie ontvangen (8 oktober).
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Museumstuk uitgelicht

Windvaan kasteel Rijnhuizen
Ton Vis
Elk museum heeft talloze voorwerpen, soms groot, soms klein, die een bijzonder verhaal vertellen of
waaraan een speciale geschiedenis kleeft. Als je de permanente expositie in Museum Warsenhoeck
langs loopt, dan is een van de opvallendste stukken een grote windvaan op een standaard. De enige
beschrijving hiervan die je terugvindt op het bijbehorende informatieblad luidt: ‘Windvaan Kasteel
Rijnhuizen, 17e eeuw’. Heel summier dus, maar dat prikkelde juist mijn nieuwsgierigheid.
Van de 17 kastelen, versterkte huizen en
ridderhofsteden die Jutphaas en Vreeswijk in vroeger eeuwen telden, zijn nog
slechts enkele gebouwen in min of meer
originele staat aanwezig. Het fraaie kasteel Rijnhuizen, gelegen net ten oosten
van de vroegere Vaartsche Rijn (het huidige Merwedekanaal), is er één van. Ooit
vormde dit kasteel, samen met het inmiddels Wijnestein, Plettenburg, Rijnestein
en Rijnenburg, een lint van kastelen, en
versterkte huizen langs de Jutphase Wetering. Dat de naam ‘Rijn’ zo vaak voorkomt in deze namen geeft aan dat de
familie Van Rijn, waaronder de beroemde
weldoenster Anna van Rijn, een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis
van oud-Jutphaas.
Kasteel Rijnhuizen heeft een roerige
geschiedenis gekend. Deze begint omstreeks het midden van de 13e eeuw
wanneer de familie Van Rijn opdracht
geeft tot het bouwen van het kasteel, op
de plek waar een houten huis stond gesticht door Dirk van Jutfaes, de eerste
ambachtsheer van het dorp. Aanvankelijk werd het gebouwd als versterkte
donjon met 1,5 meter dikke fundamenten, waarvan restanten nog in de kelders
van het kasteel terug zijn te vinden. In
de daaropvolgende eeuwen is het gebouw verschillende keren ingenomen,
geplunderd en in brand gestoken, maar
daarna even zovele keren weer hersteld.
Tegen 1640 besluit de toenmalige eigenaar, Reinoud van Tuyll van Serooskerken, het kasteel af te breken en op
dezelfde plaats een nieuw huis te bouwen, geheel volgens de mode van die tijd
in classicistische stijl. Het kreeg toen het
uiterlijk dat het in grote lijnen nu nog
heeft.
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veel dichter bij de natuur dan onze huidige generaties. Met een windvaan kon
je gemakkelijk de windrichting bepalen,
wat belangrijk was om te beslissen of men
kon gaan zaaien, oogsten, ploegen, rooien
enzovoort.

Op oude gravures en prenten is te zien
dat het kasteel in 1640 in symmetrische
stijl is opgebouwd, met twee schoorstenen die elk ter verfraaiing voorzien werd
van een smeedijzeren kroon, met daar
bovenop een windvaan. In vorige eeuwen
had Jutphaas, mede door de vruchtbare
kleigrond, een voornamelijk agrarische
bevolking. Voor het werken op het land
was men zeer afhankelijk van de weersomstandigheden, men stond toen ook

Een verrassende ontdekking die ik in
Museum Warsenhoeck deed was dat er
niet één, maar twee vanen aanwezig zijn.
De eerste staat prominent opgesteld in de
expositieruimte, terwijl de tweede zich op
een meer verborgen plek bevindt, namelijk in het trappenhuis. Beide windvanen
zijn door nieuwe exemplaren vervangen tijdens restauratiewerkzaamheden
in 1964. Een anonieme bruikleengever
heeft de vanen aan de Historische Kring
in bruikleen gegeven, ze zijn dus geen eigendom van het museum. De vanen zijn
van smeedijzer, de bladen met de wapens
zijn vuur verguld. Het blad met de wybers toont het wapen van de familie De
Geer (van Rijnhuizen), die het kasteel
vanaf 1655 in bezit had. Het andere blad,
met de dwarsbalken, laat het wapen zien
van de familie Van Rijn, de stichters van
het kasteel. Bij het toegangshek naar kasteel Rijnhuizen vind je beide wapens ook
terug. Dezelfde dwarsbalken zie je terugkomen in twee kwartieren van het oude
wapen van de gemeente Jutphaas, een
duidelijke verwijzing naar het wapen van
de familie Van Rijn van Jutfaes.
Kasteel Rijnhuizen, nu weer in particulier
eigendom, is niet voor het publiek toegankelijk. Wel worden het kasteel en het
landgoed eens per jaar tijdens de Open
Monumentendagen voor het publiek
opengesteld en zijn er rondleidingen.
Sinds kort kun je het kasteel ook boeken
als trouwlocatie of voor fotoreportages,
recepties en ontvangsten.
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Boerderij Bontje aan de Nedereindseweg 55
in Jutphaas (1924-1964)
Loes Slooten-Glimmerveen en Truus de Jong – Bontje
Truus de Jong-Bontje en haar man Ton de Jong beheren sinds jaren de stamboom van de familie Bontje. Truus
is de oudste dochter van Jacob Bontje (1921). Loes en Truus hebben gesproken met Adriaan Bontje, geboren in
1930 en daarmee de jongste van de familie Bontje die op de boerderij woonde, waar dit artikel over gaat.

Deze foto is genomen in de zomer van 1930 aan de voorkant van de boerderij, met
vlnr: Jan – Gijs- Klazien – Annie- Wim – Jacob – Truus – Riet – Jo – Cor – Adriaan.
Foto: Collectie familie Bontje, in beheer bij Truus en Ton,

Een bezoek aan Riet Bontje (Zr Maria),
geboren in 1924 in Benschop, maakte bij
haar herinneringen los die ze met smaak
vertelde.
Riet en Adriaan Bontje zijn de enige nog
in leven zijnde kinderen van de 11 die op
Boerderij Bontje hebben gewoond. Riet
Bontje is het achtste kind en de jongste
dochter van de familie Bontje. Zij woont
nu in een woon-zorgcentrum voor bejaarde missiezusters in het klooster ‘Alles voor Allen’ in Breda. Adriaan Bontje
woont eveneens in een woon-zorgcentrum in Teteringen.
Jan Bontje, geboren in Hazerswoude-dorp en Geertje Kelder, geboren in
Ter Aar, zijn beiden geboren in 1885,
trouwden in 1912 en gingen wonen op
een huurboerderij met land in Benschop,
zoals dat in die tijd heel veel gebeurde.
De boerderij werd dan gehuurd van een
landheer of een anderszins vermogende
eigenaar. In Benschop werden 8 kinderen
geboren, de laatste 3 zagen in Jutphaas
het levenslicht.
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Boerderij Bontje stond met de voorkant
aan de Nedereindseweg, op de plek waar
nu (lees 2019) de bevoorrading van de
Plus plaatsvindt en verder richting het
Kerkveld. De achterkant van de boerderij
liep door tot aan de huidige Ornsteinlaan.
Adriaan Bontje: “Omdat een zoon van
de landheer in Benschop op de boerderij
wilde gaan wonen werd de huur opgezegd en zochten mijn vader en moeder in
mei 1924 met hun gezin hun heil in Jutphaas. Daar was een boerderij, die toen
nog ‘Welgelegen’ heette, leeg komen te
staan. Pas veel later zou deze boerderij
in de volksmond Boerderij Bontje gaan
heten Deze boerderij stamde uit de 16/17de eeuw en was gebouwd uit mortel, een
soort kalk, waar de ouderdom van het
gebouw uit af te leiden viel. Cement bestond in die tijd nog niet.
Het land was helemaal verwaarloosd, en
bracht veel te weinig op om de monden
van de vele kinderen Bontje te voeden.
Ondanks zijn harde werken lukte het

Foto: Collectie familie Bontje

mijn vader niet om er een bestaan op te
bouwen en zo overkwam het hem dat
ruim 2 jaar na aankomst er een bord in
de tuin kwam te staan met “Erfhuis te
Jutfaas”. Dit betekende dat alle eigendommen per opbod verkocht zouden worden.
Schuin tegenover ons woonde de Heer
Siem Oostveen, die ook boer was. Zijn
tante, mevrouw De Wed. Oostveen, die
in Houten woonde, was eigenares van
onze boerderij. Toen is buurman Siem
Oostveen voor ons in de bres gesprongen en ging naar zijn tante toe met de
boodschap: “Het is schandalig dat Bontje
zoveel huur moet betalen. De man werkt
zich dood en doet alles om de grond te
verbeteren”. Zijn tante heeft daarna de
huur aanmerkelijk “omlaag gedaan”, ook
kreeg mijn vader nog jaarlijks de nodige
(kunst)mest van de eigenaresse. Van mijn
opa en enkele ooms heeft mijn vader in
die tijd geld te leen gekregen om er weer
zo snel mogelijk bovenop te komen. Hij
heeft keihard gewerkt en heeft die leningen zo snel mogelijk afgelost. Dat was
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met het ophalen van de melk. Mijn moeder maakte elke dag de kaas.

Rond 1938. Man met de hoed is oudste
zoon Jan Bontje. De naam van de man
naast hem is onbekend. De jongen bovenop
de melkbussen is Hannes de Ridder (vroeger
wonende in de Wilhelminastraat) die later
naar Canada is geëmigreerd. De jongen
helemaal rechts is Adriaan. Foto: Collectie
familie Bontje

mede mogelijk omdat hij begin jaren ‘30
kaas ging maken. Naast de melk van zijn
eigen 21 koeien, kocht hij de melk van een
tiental boeren van de Nedereindseweg op
en maakte daar kaas van. Kaas bracht immers 1 à 2 cent per liter melk meer op!
Met deze platte wagen werd de melk
opgehaald en werd ook de kaas naar de
kaasmarkt gereden in Woerden.
Vermoedelijk moest ook in die tijd aan
bepaalde kwaliteitseisen voldaan worden,
gezien het Bewijs van Toelating dat mijn
vader, als kaasproducent, in 1936 kreeg
van de Zuivelcentrale.
Mijn vader kocht “kaasgerei” wat zo ongeveer inhield een aantal weikuipen en
kaasvaten, een pers en niet te vergeten
de ‘centrifuge’ die na het kaas maken het
laatste vet uit de wei filterde. Dat was
onze boter. Ook werd er een ruimte als
kaaskamer ingericht. Dat kon toen allemaal omdat een aantal van zijn kinderen
al wat groter waren en konden helpen

Bewijs van toelating van de Zuivelcentrale.
Foto: Collectie familie Bontje
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Mijn vader had zelf 21 melkkoeien in die
tijd en natuurlijk de nodige kalveren en
ander jongvee. Verder waren er, net als
op elke boerderij, varkens en kippen, een
paard en schapen. De koeien liepen zomers in het weiland achter de boerderij,
dat doorliep naar het zuiden tot aan waar
nu City Plaza ligt. Uiteraard stonden de
koeien ’s winters op stal in het achterhuis
dat grensde aan het hoofdgebouw.”
Riet Bontje (Zr. Maria): “Op een dag in
1938 waren mijn zus Annie en ik de kazen
aan het wassen toen mijn moeder naar
ons riep dat de hooiberg in brand stond.”
Adriaan Bontje vervolgt: “Mijn broer
Cor en ik (ik was toen een ventje van
8 jaar) waren aan het spelen met een
brandglas, dat alle zonnestralen focuste
op één punt. Die gebruikten we om veters mee aan te steken. Die begonnen
dan “zo lekker te stinken”. Toen er een
klaar was, legde ik die naast me neer. We
zaten in een kleine ruimte van de hooiberg die vrijgemaakt was om de hooibergkap omhoog of omlaag te doen. Na
enkele minuten werd het erg warm naast
me en zag ik dat het hooi vlam gevat
had. Grote consternatie! De knecht van
buurman Siem Oostveen kwam naar ons
toe om te helpen, want de koeien stonden nog op stal. Hij sneed ze allen los
met een groot mes. Vandaar zijn naam
“Arie de touwensnijder”. Het was maart
en de koeien konden voor het merendeel
al het weiland in. Leuke anekdote voor
nu is dat de koeien, vanwege de brand,
niet door de deuren van het achterhuis naar buiten konden en dus via de
slaapkamer van onze ouders, de
woonkamer en de gang naar buiten moesten. Laat zich raden dat
de koeien van angst her en der
wel een ‘souvenir’ achterlieten!
Gelukkig had de brandweer net
een nieuwe brandspuit en omdat
het rieten dak van onze boerderij erg slecht was, fluisterde mijn
vader de brandweer in om maar
door het dak heen te spuiten. Het
al oude gezegde “in de brand, uit
de brand” ging ook in die tijd al
op. En wat waren we allemaal blij
(uiteraard ook de eigenaresse)
met het nieuwe dak wat we van
de brandverzekering kregen!

Gemaakt rond 1940, vlnr: Jo – Jan – Gijs –
en hun zussen Truus en Annie Bontje. Foto:
Collectie familie Bontje

Na het bombardement op Rotterdam op
10 mei 1940 dreigde de Nederlandse Defensie een gedeelte van Utrecht en omgeving onder water te laten lopen. Dat
“onder water laten lopen” was een onderdeel van de beroemde Waterlinie, dat het
westen van Holland moest beschermen
tegen de oprukkende legers uit het oosten. Mijn zus Riet werkte al bij een tante
in Woerden en mijn ouders zijn toen op
14 mei gevlucht op één van onze platte
wagens (met motorbanden) naar Ter Aar
waar mijn moeder vandaan kwam. Nederland capituleerde op de 15e mei, om
na Rotterdam, een dreigende verwoesting
van steden als Amsterdam en Utrecht te
voorkomen. Daarom konden mijn ouders
de volgende dag alweer terug naar hun
boerderij in Jutphaas. De dag dat ze weg
waren geweest konden hun koeien niet
gemolken worden. Ze moeten ongelofelijk hebben staan loeien vanwege de pijn
aan hun overvolle uiers. Later bleek dat
er een Nederlandse soldaat, kennelijk een
boerenzoon, was geweest die onze koeien
had gemolken.
Mijn vader zei vaak dat hij zelf nooit één
vierkante centimeter grond in zijn bezit
heeft gehad en geen enkele steen van het
huis zijn eigendom was geweest. Daarom
was hij trots op zijn zonen die wel allemaal eigen bedrijven hebben gehad. Zo
runde mijn oudste broer Jan aanvankelijk het transportbedrijf vanuit het ouderlijk huis. Het heette toen al “Bontje’s
Transport”. Later heeft Jan de boerderij
van Willem van Kooten gekocht, die aan
dezelfde kant van de Nedereindseweg lag
als Boerderij Bontje, meteen na het Kerkveld. Daar had hij voldoende ruimte voor
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Foto rond 1948 genomen vanuit het zuidwesten, het acherhuis van
de boerderij. Foto: Collectie familie Bontje

uitbreiding met meerdere vrachtauto’s
voor zijn transportbedrijf. Broer Gijs is
melkboer geworden en Jo had een kruidenierswinkel. Cor was aannemer (in
Canada) en Jacob werd ook boer evenals
zijn broer Wim dat deed in Canada. De
zussen Annie, Klazien en Truus trouwden allen een boer en werden daarmee
ook boerinnen.”
Adriaan: “De groepsfoto is genomen begin augustus 1948. Mijn broer Cor zou
4 augustus als militair naar Nederlands
Indië gaan, 8 augustus ging mijn broer
Wim naar Canada en 4 oktober zou ook
mijn zus Riet (Zr. Maria) vertrekken als
missiezuster naar Curaçao, om daar in de
ziekenverpleging te gaan werken. Later
zou blijken dat zij daar een bijzonder belangrijke spil was geweest in het opzetten
van de Diabetes Poli in het Elisabeth ziekenhuis in Willemstad!
Het was voor mijn ouders een hele aderlating: in drie maanden tijd drie kinderen zo ver weg te zien trekken. Mijn zus
Riet heeft haar ouders nooit meer terug
gezien, iets dat voor mijn ouders een nog
zwaarder offer was dan voor haar zelf.
Ergens in de begin jaren ’50 zijn mijn
ouders gestopt met ‘boeren’ en na het
overlijden van mijn vader in 1957 en mijn
moeder in 1959 heeft Boerderij Bontje
leeg gestaan totdat was besloten over te
gaan tot sloop wat in fases in 1964 gebeurde. Inmiddels was de boerderij in
eigendom overgegaan naar de heer Sturkenboom, een erfgenaam van Mevr. De
Wed. Oostveen. Voor zover bekend was
deze getrouwd met één van de dochters
van deze weduwe.”
Adriaan en Rietje hebben allebei goede
herinneringen aan de boerderij waarin zij
opgroeiden.
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De foto genomen vanaf het noordoosten vanaf de
Nedereindseweg. Foto: Collectie familie Bontje

Adriaan: “Ik voelde me rijk, we hadden
een grote boerderij met veel ruimte en
altijd broers of zussen om mee te spelen.
Onze familie was heel muzikaal, creatief
en uiterst vindingrijk. Na de oorlog zijn
er onder andere voor de 5 mei-feesten en
ook voor bruiloften en partijen bij ons op
de boerderij vaak toneelstukken of liedjes
ingestudeerd, al dan niet geschreven en/of
geregisseerd en vaak ook nog muzikaal begeleid door één van mijn broers of zussen.”
Riet Bontje: “Vaak heb ik van mijn zus
Truus gehoord dat haar vriendinnen vroeger vonden dat mijn vader en moeder “zo
deftig” praatten. Niet verwonderlijk, omdat ze niet wisten dat mijn ouders uit Ter
Aar en Hazerswoude kwamen. Zelf waren
ze geboren en getogen in Jutphaas en hebben nooit anders dan het ‘platte’ Jutphase
taaltje gehoord en gesproken.
Als kind had ik al heel veel energie en
liep altijd te huppelen en te springen.
Mijn vader noemde me altijd ‘spring in
’t veld’. Ik speelde veel met mijn broers.
Voor de hooiberg was een schommel en
kon je vanaf de schommel zo in de hooiberg springen. Ik was daarin vaak een
halve jongen. Vanuit de hooiberg was het
voor mij een koud kunstje om op de kap
van de hooiberg te klimmen. Van daaruit
had ik een prachtig overzicht over onze
boomgaard die in bloei stond. Ik genoot
intens van de bloemen.
Op zondag waren mijn broers vrij van
koeien melken en moesten wij, de meisjes, met onze rokken aan “onder de koeien” . Ik moest hier vanaf mijn 14e jaar aan
meehelpen en ik vond het maar niks. Op
een keer stampte ik van kwaadheid op de
grond en riep “ik wil toch nooit boerin
worden”. Ik vond het boerenbedrijf wel
mooi, maar ik las veel liever een mooi
en spannend boek. Zo kwam het dat een

Riet Bontje op de kap van de hooiberg,
met bovenaan broertje Adriaan en zijn
kameraadje Hannes de Ridder, omstreeks
mei 1939. Foto: Collectie familie Bontje

varken op een nacht moest biggen en ik
van mijn vader die nacht bij het varken
moest blijven om de biggen te vangen.
Nou, het varken gaf mij een heerlijke
avond en nacht door te wachten met biggen werpen tot de volgende dag. Ik heb
die nacht een heel boek uit kunnen lezen.
De varkens liepen bij ons in de boomgaard en min of meer uit balorigheid
klom ik bovenop een varken. Die vond
dat natuurlijk maar niks en bleef rondjes
rennen door de boomgaard, waardoor ik
pas nadat ik een boom kon vastpakken
me van zijn rug af kon laten vallen.”
Riet en Adriaan vinden het bijzonder
dat zij dit verhaal over hun familie konden delen met Loes en Truus, en dat er
zo weer een stukje geschiedenis van Jutphaas behouden blijft voor de toekomst.
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Activiteiten
Historische Kring Nieuwegein
Expositie “Modellen in Museum Warsenhoeck”.
Zondag 9 februari t/m 30 augustus
in Museum Warsenhoeck
Op 9 februari 2020 om 15.00 uur wordt de expositie
“Modellen in Museum Warsenhoeck” feestelijk geopend.
In de vitrines laten we modellen zien van treinen, boten,
vliegtuigen, kermisattracties, circusattributen en ook
poppenhuizen. Er zullen enkele modellen te zien zijn
die in werking zijn. Er is ook informatie over diverse
types modeltreinen, zoals Fleischmann, Märklin en
Trix en over de schaalgrootte. Op het tv-scherm in het
museum zijn ﬁlmpjes te zien van rijdende modeltreinen
en draaiende kermisattracties. Bent u nieuwsgierig
geworden kom dan naar het museum en overtuig u zelf.
Foto-expositie “Monumenten”.
Zondag 9 februari tot september
in Museum Warsenhoeck
Kunst-expositie Christine Boer (etsen en tekeningen)
Zondag 16 februari t/m 12 april
in Museum Warsenhoeck
(feestelijke opening op 16 februari om 15.00 uur)
Lezing “Opgravingen in NieuwegeinHet Klooster. Swifterbantbewoning en
een grafveld“ door Kirsten Leijnse.
Donderdag 20 februari,20.00 – 22.00 uur in de
Bibliotheek De 2e Verdieping in het stadshuis
Het Klooster in Nieuwegein is tegenwoordig een gewoon
bedrijvenpark langs een snelweg, zoals er vele zijn in
Nederland. Echter schijn bedriegt: afgedekt door 1,5 meter
klei en veen bevindt zich in de ondergrond een ongeveer
6000 jaar oud riviersysteem met oeverwallen, geulen en
kreken. Dit gebied lijkt in het Neolithicum en dan met
name de Swifterbantperiode intensief bewoond te zijn
geweest.
In de winters van 2016/2017 en 2017/2018 kregen wij
de kans om hier op een drietal locaties een dergelijke
Swifterbantvindplaats op te graven. Dit was de eerste keer
dat dergelijke vindplaatsen in het Utrechts rivierengebied
werden gevonden en onderzocht.
De onderzoeken leverden bij elkaar bijna 200.000
fragmenten aardewerk, (vuur)steen, bewerkt en onbewerkt
botmateriaal, gewei, hout, schelpen, git, zaden en noten
op. Op basis van het gevonden aardewerk, het vuursteen
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en 14C-dateringen, wordt voorlopig uitgegaan van een
datering tussen 4150 en 3900 v. Chr.
Behalve gebruiksvoorwerpen en voedselresten werd voor
het eerst in bijna 20 jaar een grafveldje gevonden met
meerdere menselijke graven uit de Swifterbantperiode. In
totaal werden de resten van zeker 14 individuen gevonden.
Hierbij bevonden zich ook de resten van een jonge vrouw
met een baby in haar armen, dit bleek het oudste graf van
een baby ooit gevonden in Nederland.
Hoewel de uitwerking van het onderzoek nog
niet volledig klaar is mogen de resultaten zeker
spectaculair worden genoemd. De vindplaatsen in
Nieuwegein nemen nu al een sleutelpositie in binnen
het onderzoek naar deze periode in Nederland.

Lunchpauzelezing door Bart Jan
Damstra (titel nog niet bekend).
Donderdag 26 maart, 12.15 -13.00 uur in
Bibliotheek De 2e verdieping in het Stadshuis
Algemene ledenvergadering HKN en lezing van
Jaap Boersema: “Corporal Hooper, een brug te ver. Hoe
Vreeswijk betrokken werd bij de Slag om Arnhem”.
Maandag 23 maart, 20.00 – 22.00
uur in De Bron, Buizerdlaan 1
Kunst-expositie Mouba HoubaHausherr en Aleksandra Govers-Zielinska
(schilderijen en keramische beelden)
Zondag 19 april t/m 17 juni in Museum Warsenhoeck
(feestelijke opening op 19 april om 15.00 uur)
Dagexcursie naar het Rheinmuseum in Emmerich
Zaterdag 18 april, 8.45 – 17.30 uur
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Museumwerf Vreeswijk
Schipperscafé in het Theehuys
Vrijdagen 31 januari, 28 februari en
27 maart, 15.00 tot 18.00 uur
Voor nadere informatie zie t.z.t. de websites www.
museumwarsenhoeck.nl en www.museumwerf.nl

Tewaterlating in 1966 van het casco van zandzuiger Venserpolder
(Foto Historische Kring Tolsteeg Hoograven)

Lezing over
“Scheepswerf en Machinefabriek De Liesbosch”
zaterdag 8 februari 2020 bij Museumwerf Vreeswijk
Terwijl Vreeswijk met Museumwerf Vreeswijk de laatste
Nieuwegeinse werf bezit, kende Jutphaas ooit een internationaal vermaarde werf waar imposante zeeschuimers
van stapel liepen. Die werf werd in 1903 opgericht op de
toen nog landelijk gelegen plek waar nu het kruispunt ligt
van de Vaartsche Rijn met de huidige A-12. In 1989 sloot
de poort.
We hebben het over Scheepswerf en Machinefabriek De
Liesbosch. Op hoogtijdagen had dit goed geoutilleerde bedrijf meer dan 600 man in dienst en was de werf
naast reparatiewerk goed voor de nieuwbouw van talloze
vracht- en tankschepen, (zee)sleepboten en schepen voor
de internationale baggerbranche.
Op zaterdag 8 februari neemt historicus Peter Sprangers
van de Historische Kring Tolsteeg Hoograven ons mee
naar de Scheepswerf en Machinefabriek De Liesbosch. Hij
vertelt over de roerige geschiedenis van deze roemruchte
werf met de vele ups en downs.
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Programma:
13.00 – 13.30 uur Ontvangst bezoekers in het Theehuys
13.30 – 14.15 uur Lezing “Scheepswerf en Machinefabriek
De Liesbosch” door Peter Sprangers in
de Expositieruimte
14.15 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 15.30 uur Deel 2 van de lezing in de
Expositieruimte
Toegang:
U bent van harte welkom. De toegang is € 5,- p.p. (inclusief een kopje koffie / thee).
Mocht u nog oude foto’s in uw bezit hebben of een model
van een schip dat daar is gebouwd, neemt u die dan vooral
mee!!
I.v.m. voorbereidingen graag tijdig reserveren via cisca@
museumwerf.nl.
Museumwerf Vreeswijk vindt u aan de Wierselaan 113 in Nieuwegein. Parkeerplaatsen beschikbaar in de omgeving.
www.museumwerf.nl.
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Molen en Molenstraat
Jaap Boersema
1900
Zicht op molen “Oog in ’t zeil”… Zo zagen de schippers Vreeswijk, wanneer ze
op de zeilen of achter een sleepboot het
dorp naderden. Naast alle masten zien we
bij de Peperbus een sleepboot (witpijper)
van de Firma Rutters. (Foto: collectie Jaap
Boersema)

1905
De molen aan de Kade. Even voor de
eeuwwisseling werd deze eigendom van
J.A. van Eck uit Cothen. In 1908 zijn de
wieken en de kap verwijderd. Alleen de
kerk en het waakhuis van de dijkwacht;
later van Florie zijn nog bestaande
aanknopingspunten

Na 1922
De nog verder onttakelde molen werd
in 1924 (terug) gekocht door de familie
Brummelkamp. Kort daarop kocht Gerrit
van Eck de molen. Gerrit was ondernemend! In 1929 en 1930 kocht hij percelen
grond aan de Prins Hendriklaan. Schitterend de poserende dorpsbewoners en de
reclame van Van Leusden. (Foto: collectie
Jan Schut)
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Omstreeks 1950
Ook hier heeft de jeugd de fotograaf opgemerkt. Echter niet de persoon met zijn
fiets. Aan het eind van de Molenstraat
zien we de openbare lagere school en
daarachter de woning van schoolhoofd E.
van Maanen. De kruidenierswinkel op de
hoek was van de weduwe Eikelboom. Jan
Neve had tot de sloop begin jaren zeventig een werkplaats in wat er van de molen
nog over was. (Foto: via mevrouw Kreeft)

1903
Nu van de andere kant… Het café van
Piet van Loon, wat bevrachtingskantoor
was en waar de sleepdienst met HARMONIE-boten ontstond. Halsbrekende
toeren worden verricht op de wagen even
verderop in de straat.

Paar jaar later
Van Loon zit er nog; de molen is van haar
wieken ontdaan en rechts zit inmiddels
de bakkerij van Hartman. In de tachtiger
jaren was dit nog een ijs- en patatzaak.
(Foto: collectie Fam. Buitenweg)
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Zwemmen in Nieuwegein
ein
deel 3, Watergein
René van Haarlem, Jaap Boersema
Aanleiding voor deze serie is de sloop van het zwembad De Pinguïn. Over dit
bad gaat het in één van de volgende afleveringen. Na de Tweede Wereldoorlog
ontstond er een steeds grotere behoefte aan een zwembad voor de Vreeswijkse
inwoners. Bij erg warm weer zochten steeds meer mensen verkoeling in de Lek
nabij het Veerhaventje en bij de Beatrixsluis. Alles behalve een echt veilige omgeving.

Omgeving Veerhaventje Foto: collectie - Jopie van Dijk

Watergein
De oplossing werd gevonden in de bouw
van een nieuw zwembad. Het zwembad
Watergein aan de Wiersdijk (nu Helmkruid) werd geopend op 20 mei 1961 en
de eerste jaren geëxploiteerd door de
Stichting Vreeswijk Zwemt.
Omdat dit openluchtbad zou worden
gebouwd, werd zwemvereniging De Watertor opnieuw opgericht in 1960. Op 1
januari 1971 fuseerde deze met Aquarijn.
Het zwembad, lag midden in de weilanden en was goed zichtbaar vanaf de Lek-

dijk. Later werd dat dichtgebouwd met de
wijk Hoog Zandveld.
In de zeventiger jaren werd het voorzien
van verwarming. Ook werd het zandfilter
in de tachtiger jaren vervangen door een
diatomeeaarde filter, waardoor minder
chemicaliën gebruikt hoefden te worden.
Die chemicaliën, natriumhypochloriet en
zoutzuur werden in zware plastic jerrycans aangevoerd. ´s Ochtends werden ze
overgeheveld in de voorraadtanks.
Het zwembad had een ligweide bij het
afgeschermde pierenbad en een weide

Het ondiepe bad was 15 meter breed en liep van 20 cm naar 120
cm. Foto: Archief HKN
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Heerlijk vertoeven bij de Beatrixsluis. Foto: Archief Jaap Boersema

achter de duikplanken van het diepe aan
de westkant met volleybalveld.
Verder konden de mensen genieten van
´n 1 en 3 meter hoge duikplank en was
het bad 12,5 meter breed en 25 meter
lang. Een van de duikplanken is later op
het schip de NIEUWE ZORG van de zeeverkenners beland als loopplank.

Zonder betalen
Op zondag ging het zwembad om 17 uur
dicht. Als het personeel het zwembadterrein helemaal had opgeruimd en leeg
had achtergelaten, werd het door de loka-

De meisjes op deze foto uit de 60-tiger jaren zijn staand Aafke van
Mourik en de ander: Corrie Buel. Foto: Archief Jaap Boersema
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Een van degenen, die wel betaalde was
Margriet Mannak, die ook nog een aantal
toegangsbewijzen bewaard had.
Foto: archief familie Mannak
De oude toegangskaartjes voor de
verschillende
groepen.

le jeugd weer in gebruik genomen door
onder (de wekelijks weer opengemaakte
gaten in) het hek te kruipen!
Watergein hanteerde verschillende toegangskaartjes voor verschillende groepen. Zo mochten kinderen tot en met 15
jaar, volwassenen na 18.00 uur en militairen al voor 50 cent naar binnen, terwijl
volwassenen f.1,10 moesten betalen.
Wie natuurlijk ook netjes betaalden
waren deze bijzondere leerlingen, die
op latere leeftijd hun zwemdiploma
behaalden.
Bijzonder was, dat als het maar even goed
weer was, het bad ook door de week ´s
middags gelijk vol liep met kids en gezinnen, die tot sluitingstijd (20.00 uur) ble-

Het zou nog acht jaar duren voordat het
zwembad deﬁnitief haar deuren moest
sluiten.
Foto: Utrechts Nieuwsblad, 25 juni 1981

ven. Met enige regelmaat werden er meer
dan 500 bezoekers geteld.
De familie Meerdink beheerde het snoepwinkeltje aan de noordkant van het bad
bij de vlaggenmast, waar ze schuimblokken, ijs en tosties verkochten.
In de eerste tien jaar werd er gewoon
buiten lesgegeven, zowel de particuliere
zwemlessen als het schoolzwemmen. Na
de in gebruik name van het overdekte bad
de Pinguïn bleven waren het alleen nog
de kinderen van het schippersinternaat
die er zwemles kregen.
In de tweede helft van de jaren 70 werden er Aquavaria´s gehouden. Je zou dat
kunnen omschrijven als een natte lokale
versie van het Spel
zonder grenzen,
tussen bedrijven,
scholen en verenigingen. Een ander
bijzonder evenement dat in Watergein plaatsvond,
was de allereerste
zwemvierdaagse.

zwembad te sluiten tot groot verdriet
van de vele bezoekers die er nog altijd
kwamen. Zelfs de actie ‘Watergein moet
blijven’ bracht de gemeente niet op andere gedachten. Ook de SGP, de grootste
Vreeswijkse partij van Job Hoegee maakte zich in de gemeenteraad hard voor het
openhouden. Maar wel met de kanttekening dat het bad op zondag dicht hoorde
te zijn.
Oorzaak van de sluiting waren de tekorten op de begroting van het nieuwste
zwembad Merwestein. Hierdoor zou het
anders lastig zijn geworden om dit zwembad rendabel te houden.

Jeugdland
In 1990 is het terrein geheel verbouwd
tot bouwspeeltuin Jeugdland. Wat er
nog staat van het oude zwembad zijn de
kleedhokjes, de bergruimte van onder
andere de bodemzuiger en de restanten
van het betonnen pierenbadje voor de
kleintjes. Dat badje bleef nog een tijd in
gebruik. ’s Ochtends werd het gevuld met
gefilterd water en tegen sluitingstijd weer
leeg gemaakt en schoongemaakt, vanwege het hoge urinegehalte.

In 1989 b eslo ot
de gemeente het
Onder de actievoerders: Gert Cluistra op de ﬁets, mevrouw Salden
(rechts), Diana Kater, Saskia de Swart en Kim en Jaap Boersema.
Foto: Archief Jaap Boersema

De beide heren zijn bekend: Jo Beukes en badmeester Rinsema
(collectie Jo Beukes†)
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Weinig betalende gasten vandaag… Foto: Archief Jaap Boersema
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‘De Vaart gefortiﬁceert’
Defensieve werken in Vreeswijk vanaf de late middeleeuwen tot 1900
Bart Jan Damstra
Vreeswijk (ook wel De Vaart genoemd) was vanwege haar sluizencomplexen eeuwenlang van groot strategisch belang.
Op het grondgebied van Vreeswijk kwamen nauwelijks versterkingen of ‘kastelen’ voor, dit in tegenstelling tot Jutphaas.
Dit is te verklaren door de wijze waarop de ontginningen vanaf ca 1000 op initiatief van de bisschop van Utrecht tot
stand kwamen. In Jutphaas traden dienstlieden of ambtenaren van de bisschop, zogenaamde ministerialen, op als
‘projectontwikkelaars’ en verwierven veel invloed. Zeer waarschijnlijk ook de familie van Rijn Van Jutphaas, die hun
macht en invloed tot uiting lieten komen door het bouwen van huizen als Rijnenburg, Rijnestein en Rijnhuizen. De
Vreeswijkse ontginningen vonden plaats op initiatief en onder regie van kerkelijke instellingen, met name de kapittels van
Oudmunster en De Dom. Een al aanwezig vroegmiddeleeuws bisschoppelijk goederencomplex zal daarbij een belangrijke
factor zijn geweest. De bronnen geven nauwelijks aanwijzingen over de aanwezigheid en invloed van ministeriële of
invloedrijke families. Wel is eind 14e eeuw sprake van een familie De Wiers, waarvan de achtergrond echter helaas
onduidelijk is. Dit verklaart de afwezigheid van versterkte huizen. Wel zijn de hofsteden De Oude Wiers en Het Haagje
geïdentificeerd als zogenaamde ‘begraven hofsteden’; dit zijn omgrachte boerderijen, opvallend gelegen op de grens van
ontginningsblokken in het Wierse gebied. Mogelijk hadden de stichters/eigenaren een (sturende) rol in de ontginningen.
In dit artikel zal ik door middel van een
selectie van kaarten en andere bronnen
een beeld schetsen van versterkingen in
Vreeswijk door de eeuwen heen.

van der Lecke in Uuterdijck enen groten
stenen toren, mit vele anginen, mit andere starcten ende bolwercken wel bewaert,
in manieren van een casteel, opdat die II
slusen van hair vianden niet verdestrueert noch verwoest en souden worden.
Ende dese toern ofte casteel deden si hieten Ghildenburch, wanttet die ghilden tot
haren costen hadden doen timmeren.”
Dit blokhuis kende tot begin 16e eeuw
nog enkele opvolgers. Van deze blokhuizen zijn geen afbeeldingen bewaard
gebleven uit die tijd zelf. Overigens dateert de jongst bekende vermelding van
‘Gildenborg’ van 1853: ‘Te huur een huis,
staande te Vreeswijk aan de Vaart, aan
Gildenburg, sedert jaren bekend onder

den herberg De Zwaan, hebbende uitzigt
op de rivier en op de kolk.’ Gepubliceerd
in: ‘Vreeswijk in het Nieuws’ (Schut, zj).

Afb 2: ‘De Vaart gefortiﬁceert Ao 1588’
(noorden is onder). Aftekening 1826
door architect C. Kram. Bron: ‘Vreeswijk
Voorheen’, p.30 en 31 (Boon, 1972).

Afb 3: vergelijking met perceelstructuur
1832 (stippellijnen). Bron: de kadastrale
kaart 1832 is digitaal beschikbaar via: http://
www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/utrecht/
atlas_utrecht-1/HISGIS-Utrecht.

Op een 19e eeuwse kopie plattegrond van
een origineel uit 1588 is een fortificatieplan te zien van het dorp Vreeswijk. Er
zijn twee sluiskolken te zien; de tweede
sluiskolk is in de jaren 1560 aangelegd in
oorspronkelijk buitendijks gelegen land
(het tracé Molenstraat-Lekstraat is tot
dan toe de Lekdijk). Op de kadastrale
kaart van 1832 zijn opvallende diagonale
structuren zichtbaar achter de bebouwing
van de Dorpsstraat die kunnen duiden op
daadwerkelijke (gedeeltelijke?) uitvoering
van de fortificatie:

Afb 1: de omgrachte boerderij De Oude
Wiers op de kadastrale minuutkaart, 1832.

Na de aanleg van de eerste schutsluizen
en sluiskolk in 1373 volgde de bouw van
het eerste (buitendijks gelegen) blokhuis
Gildenborg als bescherming van dit nieuwe sluizencomplex: “Int jaer Ons Heren
M CCC ende LXXIII, doe dede dye stat
van Uutrecht schieten ende graven enen
vaert, die men hiet die Nyen Vaert, tot
Groter Wade toe, ende ordineerden bi
teinde van der Lecke II grote houten slusen int dorp van Nyevaert [=Vreeswijk],
ende lieten daerbi timmeren opten oever
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Afb 4: Vreeswijk, ca1600 (noorden is onder). Bron: HUA archief 223 Kapittel van Oudmunster, inv.933, folio 116 (uitsnede).

Afb 5: Vreeswijk, 1672 (noorden is onder). Aftekening 1826 door architect C. Kram. Bron:
‘Vreeswijk Voorheen’, p.30 en 32 (Boon, 1972).

Bij de gevechten in 1585 tussen Staatse en
Spaanse troepen ging de kerk verloren die
ter plaatse van de huidige begraafplaats
aan de Gildenborglaan was gelegen. In
1698 wordt de situatie ter plaatse als volgt
beschreven: “[…] dat alsoo in voortijden
doen de Vaert bij den oversten Schenck
gefortificeert ende beschanst wierdende
kercke aldaer wierde aff gebrant, ende
den kerckenwegh [hiermee wordt de huidige Fortweg bedoeld] tot ende aande
selve kerckenwegh gegaen hebbende op
gegraven sulcs dat nyet meer en bleeft als
het bloote kerckhoff, ende dat de gemeen
gebruykers op de Vaert op ’t selve kerckhoff tot noch toe begraven hebben hunne
doden, nemende hunnen wech tot ende
van ’t voorschreve kerckhoff over den
grondt ende landt van de […]”
Op een kaart van ca. 1600 van het Kapittel van Oudmunster is een enigszins
schematische weergave van het noordelijke deel van Vreeswijk (aangeduid als ‘de
Vaert’) te zien. Het stenen bouwsel over
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de Vaartse Rijn zal de heftoren of spuitoren van de noordelijke sluisdeur zijn. In
de eerste helft van de 17e eeuw zijn hier
puntdeuren voor in de plaats gekomen.
Aan weerszijden zijn aarden wallen en
een gracht te zien (afb. 4).
In 1672 werd Vreeswijk opnieuw gefortificeerd, wat te zien is op afb 5. Het gebied rond het huidige Raadhuisplein
werd zwaar versterkt met palissaden en
versperringen en werd ‘het fort genaamt
Geldenborg’ genoemd. Opvallend is de
hoekige structuur ten oosten van het
dorp ter hoogte van het huidige Frederiksoord en Gildenborglaan, dit (b)lijkt een
restant van een bastion van de 16e eeuwse
omwalling. De legenda spreekt over ‘een
gedeelte van de oude fortificatie’. Tekeningen uit het archief van het ministerie
van Oorlog uit 1674 lijken deze situatie
te bevestigen. Vermeldingen in 1668 van
‘boomgaard de Schans’ en 1807 ‘tot aan de
Oude Schans (of zoogenaamde Tuin van
het Drossaard huis)’ herinneren nog aan
de fortificaties.

Afb 6: ‘de Vaerdt’ met restant bastion, 1674
(noorden is onder) Bron: Nationaal Archief,
OPV ministerie van Oorlog, inv.H557.

De naam ‘de schans’ bleef tot in de 20e
eeuw in gebruik als aanduiding voor het
woonbuurtje achter het Frederiksoord.
De (gebied)naam Gildenborg/Gildenburg bleef tot halverwege de 19e eeuw in
gebruik.
Een plankaart uit 1674 (afb 7) laat een
niet uitgevoerd ontwerp zien voor een
fortificatie van het dorp. Op de plaats van
het huidige Raadhuisplein is ‘Het Franse
Fort’ te zien dat wordt afgeschermd door
een palissadenwal (vergelijk afb 5). Opvallend is de beoogde gedeeltelijke verlegging van de Lekdijk ten oosten van het
dorp.
De eerder genoemde melding uit 1807
van ‘de Oude Schans’ zou echter ook
kunnen duiden op een van de fortificaties die vanaf de 18e eeuw ten oosten van
het dorp werden aangelegd. In het archief
van het ministerie van Oorlog bevinden
zich onder andere de volgende kaarten:
In 1835 werd de locatie van deze voormalige schans (afb 8) aangeduid als
‘voormalige batterij buitendijks’ en op
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Afb 7: niet uitgevoerd fortiﬁcatieplan, 1674. Afb: Nationaal Archief, OPV ministerie van Oorlog, inv.H556.

Afb 8: batterij aan weerszijden van de
Lekdijk, ter hoogte van het huidige Fort
Vreeswijk, 1794. Afb: Nationaal Archief,
OPV ministerie van Oorlog, inv.H559.

Afb 9: ‘plan van het geprojecteerde fort’, ca1840. Afb: Nationaal Archief, OPV ministerie
van Oorlog, inv.H562.

Afb 10: halfronde perceel ‘voormalige batterij buitendijks’, 1835.
Afb: Archief Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams,
inv.318.
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Afb 11: het Fort Vreeswijk en ‘Batterij’, 1874. Afb: Archief
Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams, inv.2130.
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een kaart uit 1874 lezen we ‘Weiwaard de
Eikenboom en Batterij’. Op deze laatste
kaart is ook het Fort Vreeswijk zichtbaar
dat in de jaren 1850 in het kader van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie ter bescherming van de inundatiesluis werd
aangelegd.
Tot slot wijs ik op de in 1870 aangelegde
Inundatiekade (‘Geniekade’). Deze lag
tussen de Lekdijk bij fort Vreeswijk en
De Oude Wiers, parallel aan de Wierselaan en vervolgde zijn weg noordwaarts
naar Jutphaas en Utrecht. Daar waar de
kade een wetering doorkruiste, kon de
wetering worden afgesloten door een
damsluis. De kade werd in de jaren ’50
afgegraven.

Afb 12a en 12b: De Inundatiekade op de topograﬁsche kaart, 1920. De damsluizen
aangeduid met ‘Dam Sl’. Bron: digitaal beschikbaar via: www.topotijdreis.nl

Afb13. Thans verdwenen damsluis langs de Wierselaan, nabij Hunzewerf 1, 1962.
Foto: collectie Dhr. F. van Zutphen
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De werken langs de Nieuwe Hollandse
Waterlinie die in de jaren 1930 werden
gerealiseerd heb ik in dit artikel buiten
beschouwing gelaten. Hiervoor verwijs
ik graag naar het artikel ‘De Nieuwe
Hollandse Waterlinie in Het Klooster’ in
Cronyck de Geyn januari 2018.

Toelichting en bronnen
Ministeriaal is de (Franse) term
waarmee de dienstlieden van de
bisschop worden aangeduid. In
het (oud)Nederlands ‘dienstbaar’
PGAEJFOFOEFt'BNJMJF7BO8JFST 
zie: Maris, A.J (1956)Repertorium
op de Stichtse leenprotocollen uit
het landsheerlijke tijdvak: I. De
Nederstichtse leenacten (1394-1581)
QşŤŤşŤťt7SPFHNJEEFMFFVXT
bisschoppelijk goederencomplex,
zie: Dekker, C. (1983) Het Kromme
Rijngebied in de middeleeuwen. Een
institutioneel-geografische studie
QťşťţtA)PFEBUIVZT(IJMEFOCVSDI
getimmert worde’, in: ‘Die cronycke
van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslant,
met die cronike der biscoppen van
6VUSFDIU ŝšŝţ tCSPOŝŢťŤ)6"
archief 1626 Vreeswijk dorpsbestuur
ŝšŠŞŝŤŝş JOWšŞťtCSPOŝŢŢŤ)6"
Notarieel archief U070a002 J.
DUERKANT akte 154: Procuratie tot transport van een boomgaard de
Schans onder De Vaart ten behoeve
WBO*TBBDLWBO#SBNFOtŝŤŜţ)6"
archief 1634. Nederlands Hervormde
gemeente Vreeswijk, inv.167: ‘tot aan
de Oude Schans (of zoogenaamde
Tuin van het Drossaard huis)’
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Een museum vol Vreeswijkse historie!

Het Vreeswijks museum Telefoon: 030-6081444
Fort Vreeswijk 1B E-mail: admin@hetvreeswijksmuseum.nl
3433 ZZ Nieuwegein Facebook: https://www.facebook.com/hetvreeswijksmuseum
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De geschiedenis van korporaal
Frederick Henry Hooper
“De enige geallieerde militair die in Nieuwegein begraven ligt.”
René van Haarlem
Hij is al ruim 75 jaar een “onvrijwillige” inwoner van onze stad. Hij heeft voor ons de allerhoogste prijs betaald.
Zijn naam is Frederick Henry Hooper en is de enige geallieerde militair die na de slag om Arnhem bij ons is
aangespoeld en begraven. Wie hem opzoekt op internet zal alleen wat summiere gegevens vinden, zoals bij
welk regiment hij diende, zijn rang en specialisme, zijn leeftijd en waar hij is begraven. Het is tijd om een
completer beeld van deze man te geven. In chronologische volgorde wordt zijn korte leven toegelicht.
Penarth
Samen met zijn broer William John Pattison groeide hij op in Penarth, een vissersplaatsje aan de kust, vlakbij Cardiff
in Wales. Zijn ouders, William Hooper
(timmerman) en Eleanor Annie Knight
trouwden in juni 1920. Frederick Henry
werd geboren op 8 september 1922 en
woonde op nummer 8 aan de Plymouth
Road, vlakbij het centrum en het treinstation. Het huis is nu het Glendale Hotel.
Hij ging naar de dichtstbijzijnde basisschool en leerde zwemmen in het plaatselijk zwembad. Het 16.000 inwoners
tellende dorpje (bijgenaamd The Garden by the Sea) had voor de oorlog een
staalfabriek, een “dock” waar de overslag
van de kolen uit Wales plaatsvond en een
kleine toeristen industrie. Het lokaal vermaak bestond uit de Windsor bioscoop
aan Lower Windsor Road, de Pier en het
strand. Jaarlijks werd de Motorcycle Dirt
Track speedway race gehouden op de
Athletic Ground aan de Augusta Road.
Een voorbeeld daarvan is 25 augustus
1934, hij was toen bijna 12 jaar oud. Hij
speelde zelf voetbal bij de Penarth Rangers football club. Lokale bronnen geven
aan dat Frederick een populaire jongen moet zijn geweest. Het laatste wat
hij heeft gezien van zijn dorpje was het
treinstation om zijn militaire dienst te
gaan vervullen. Het dorpje is vanaf 1941
regelmatig gebombardeerd met Heinkel
HE 111 en Dornier Do 217E vliegtuigen
van de Duitse Luftwaffe. Kerken, scholen,
fabrieken en huizen werden allen zwaar
beschadigd. Het is niet bekend of zijn vader op 61 jarige leeftijd overleed door een
bombardement of op natuurlijke wijze,
op zondag 20 december 1942! Hij ligt be-
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graven op het algemene kerkhof van Penarth aan de Castle Avenue (grafnummer
D 302) evenals zijn vrouw. Zij stierf op
donderdag 9 maart 1978 toen ze 94 jaar
was. In 1943 kwam de Amerikaanse marine naar het plaatsje en werd er een vloot
aan landingsvaartuigen opgebouwd. Op
de rotsen aan zee en op het strand werd
er geoefend voor D-Day met deze vaartuigen. Alles vertrok in de begindagen
van juni naar het zuiden, om op 6 juni
1944 te landen in het Franse Normandië.
In het Alexandra park vlak bij de pier aan
de Beach Road staat een oorlogsmonument waarop de namen van alle gesneuvelde militairen uit Penarth staan (289
uit WO I, 205 uit WO II en 1 uit de Korea oorlog). Ook de naam van Frederick
Henry Hooper staat er op, daarmee is hij
een beetje thuis!!

Mei 1941 Hooper (2de van rechts) in het
Royal Warwickshire Regiment.

Royal Warwickshire
Bij het uitbreken van de 2e wereldoorlog
werd hij opgeroepen voor militaire dienst
bij het Royal Warwickshire Regiment,
een legeronderdeel met een eeuwenoude geschiedenis. Het was in mei 1940

nog ingezet in België en Frankrijk. Het
2e bataljon verdedigde de aftocht van de
troepen bij Escaut en het kanaal van Ieper naar Comines-Warneton maar werd
overlopen. Zeventig soldaten werden in
een kuil bijeengebracht en op 12 juni 1940
en door machinegeweervuur afgeslacht
bij Wormhout in Frankrijk door de Duitse SS Leibstandardarte! Frederick Henry
Hooper en vele anderen zorgden voor het
opvullen van de verliezen! Na zijn eerste
militaire vorming en aanstelling tot korporaal (< mei 1941) is hij op eigen verzoek
overgeplaatst naar een nieuw te vormen
eenheid, namelijk de glider infanterie van
het 2nd South Staffordshire Regiment
(Uiteindelijk bevrijdde het Royal Warwickshire Regiment o.a. Venraij in oktober 1944).

2nd South Staffordshire
Regiment
Dit Britse regiment was in 1881 opgericht
en vocht overal ter wereld. Op 17-7-1940
werd het Regiment teruggetrokken uit
Azië om het eigen land te beschermen.
Het kreeg een nieuwe taak. Het werd een
parachutisten Regiment (Pegasus, aka de
Red Devils, met rode baretten). Het 2e
bataljon van het Regiment bestond voor
een groot gedeelte uit oudgedienden van
de 31ste onafhankelijke infanterie brigade
en werd getransformeerd tot een zweefvliegtuig infanterie sectie. In juni ’41 oefende het in de zwarte bergen van Wales.
Op 10-10-41 ging het Staffs onderdeel uitmaken van de 1e luchtlandingsbrigade en
daarmee ook onderdeel van de 1e luchtlandingsdivisie. Fred zat in het 13e peloton van de B compagnie. Daar ontmoette
hij Ted Calladine, met wie hij tot op het
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kwam overal op
het eiland terecht.
Slechts 7 gliders
kwamen in de dire c te omge v i ng
van het doel terecht. Doel was het
zeker stellen van
de bruggen over
de rivier de Anapo
en het Mammaiabica kanaal nabij
King George VI inspecteert het regiment. Hooper is de negende
Syracuse. B comvan links. Foto: Archief Rina Copier van den End
pagnie vloog met
10 gliders onder
laatst optrok in dezelfde eenheid. Wat commando van Majoor R.H. Cain. Het
volgde was trainen, hij haalde zijn zweef- doel van Cooper lag 4 km ten zuiden
vliegtuig infanterie diploma en leerde van de bruggen bij het plaatsje Waterloo.
omgaan met de zweefvliegtuigen en het Het lukte ze uiteindelijk om de bruggen
materiaal wat ze meenamen. Denk aan te veroveren op een uur na, waarna ze
mortieren, licht geschut en jeeps. Na een alsnog werden ingenomen door de Roinspectie van het regiment door koning yal Scots Fuseliers. Het restant, 288 man,
George VI op Salisbury Plains op 4 april ging per boot terug naar Sousse. Daar
1943 ging het deelnemen aan de oorlog.
kwamen nog 268 opgepikte drenkelingen
bij. Ruim de helft was gesneuveld.

Voorbereidingen in
Noord Afrika.

Tot 7-6-43 was het bataljon gestationeerd
in Fleurus, 20 km ten oosten van Oran
in Algerije, daarna in Froha, 105 km ten
zuiden van Oran. Er was daar een voortdurend gebrek aan water. Vanaf de vlakbij
liggende vliegvelden Matmore en Thiersville (nu Ghriss Airport) werd er voortdurend geoefend o.a. het landen op een
geheel verduistert vliegveld. Op de 27ste
vloog al het operationeel personeel (1200
man) met C47´s en WACO´s naar Kauowan in Tunesië. Tussen 28-6-43 en 2-743 verbleven ze in een kamp tussen de
olijvenbosjes en bereidden ze zich voor
op Operatie Bigot. In de dagen erna werden de plannen besproken die moesten
worden uitgevoerd op Sicilië. Op 8-7-43
bezocht Generaal Montgomery het bataljon tijdens een informele parade. Daarna
vond het laden van de zweefvliegtuigen
plaats op de verschillende vliegvelden
rond Sousse. De 9de juli was hun laatste
kerkgang voor de actie. Die werd geleid
door hun aalmoezenier Kapitein A.A.
Buchanan.

Operatie Bigot, de landing op
Sicilië in Italië.
Met 143 combinaties vloog het hele bataljon met tegenwind en in het donker naar
Sicilië, 73 landden op het water en de rest
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Operatie Slapstick
Het 13e peloton zou deelnemen aan de
landing in de haven van Taranto. Het
eerste deel van de luchtlandingsdivisie
was gepland voor ontscheping op 9-9-43
(in de hak van de Italiaanse laars). Het
2e deel zou een paar dagen later worden
opgehaald. Omdat de collega´s van de
Amerikaanse 82ste Airborne divisie werden ingezet bij Salermo waren er geen
transportvliegtuigen beschikbaar. Na geheim overleg met de Italianen, die zich
op 8-9-43 zouden gaan overgeven, werd
besloten dat de 1e Airborne divisie in 2
delen zou worden overgevaren met de
Amerikaanse kruiser Boise samen met
de Britse kruisers Aurora, Penelope, Dido
en Sirius en de mijnenlegger Abdiel. De
verzamelde troepen scheepten zich in, in
de haven van Banzart. Het lukte niet om
het 13e peloton aan boord te krijgen. Drie
dagen later konden ze mee met een LTC
(Landingscraft Tank) naar Catania op Sicilië. Vandaar werden ze over de weg naar
Taranton gebracht. Daar werd gewacht
op de rest van het Staffs dat werd teruggetrokken uit de strijd en naar Engeland
zou worden teruggebracht.

Operatie Overlord
De volgende grote actie is in de nacht
voorafgaand aan de landingen in Nor-

mandië. Ten zuiden van Sword beach,
zetten de Britten hun zweefvliegtuigen
in om de strategisch liggende bruggen te
bezetten. Net na middernacht landen delen van het Staffs op 6-6-44 in het gebied
tussen Ouistreham en Caen, waarbij ze
de Bénouville brug (nu de Pegasusbrug)
over het Caen kanaal en de Ranvillebrug
(nu Horsa brug) over de rivier de Orne in
Frankrijk veroverden. Of de B compagnie is ingezet in Normandië is niet waarschijnlijk, er is niets over te vinden!

Operatie Market Garden.
Begin september 1944 stonden de geallieerde troepen aan het Maas-Schelde kanaal en was zuid Limburg bevrijd. Het
plan van Montgomery was om in een
keer door te stoten naar Arnhem en het
IJsselmeer om de Siegfriedlinie te vermijden en de weg vrij te maken naar Berlijn.
De 1e Britse Airborne divisie zou de brug
bij Arnhem innemen. De troepen waren
gelegerd rond Oxford. Frederick Hooper
en zijn vriend Ted Calladine vertrokken
van Manston airfield in Kent en vlogen
over Aldeburgh, Schouwen Duiveland
en Den Bosch naar Wolfheze. Ze landden
op 17-9-44 op de S landingszone, noordwest van Wolfheze en hadden tot taak
de landingszones te verdedigen. De rest
trok in drie colonnes richting de brug.
Alleen de groep onder John Frost wist
die te bereiken en 5 dagen te houden. De
volgende dag landde het 2e deel van het
Staffs en verzocht Frost om versterking.
Twee compagnieën van het Staffs trokken
langs de zuidkant van de spoorlijn door
het bos naar Arnhem, waar ze bleven steken rondom het St. Elisabeth ziekenhuis.
In de dagen erna werden ze langzaam en
na hevige gevechten bij het Kematerrein
(Den Brink) teruggezet naar het frater
klooster Huize St. Eusebius aan de Klingelbeekseweg. Verder terug moesten ze.
Die dag regende het flink en de doornatte terugtrekkende troepen vonden onderdak in de NH kerk van Oosterbeek.
Na een toespraak op de kansel (Majoor
Richard Lonsdale 20-9-44) werden de
soldaten van o.a. het Staffs opnieuw ingedeeld om het gebied te verdedigen en
werd het de groep Lonsdale. Ondanks
de gerichte dekking van de artillerie die
17 km ten zuiden van hen stonden, leden
ze zware verliezen. Het gebied waar ze zaten werd steeds kleiner ondanks hulp van
alle kanten. Op maandag 25 september
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Een gedenkteken op de plek waar de troepen de
rivier overstaken.

kwam er fiat om terug te trekken. Hooper
en Calladine en de resten van het Staffs
waren de laatsten die zich terugtrokken.
Omdat het dag werd, staakte het transport over de rivier en zaten ze vast! Calladine bleef staan, Hooper ging zwemmen.
15 meter uit de kant kwam hij in moeilijkheden en verdronk.

zeil te begraven, is dat met Hooper niet
gebeurd. Het timmerbedrijf van Ries van
Dijk had nog hout voorradig. Hennie,
zijn broer, was ambtenaar bij de gemeente
Vreeswijk en heeft ook geholpen. Het bedrijf aan de Dorpsstraat 55 heeft een kist
van onbeschaafd hout gebouwd. In deze
kist is Hooper in de namiddag begraven.
Het is onbekend hoeveel mensen er bij
zijn begrafenis aanwezig waren. Wel is
bekend dat een van de twee lokaal bevelvoerende Duitse officieren aanwezig was
bij de begrafenis. Waarschijnlijk was het
Ortskommandant Herr Simmering die in

in 1971 tot Nieuwegein, vond de officiële
herdenking alleen op de Nedereindseweg
plaats in Jutphaas. Toch word Hooper
herdacht in Nieuwegein Zuid sinds de
70-er jaren. Rina Copier is de drijvende
kracht achter de start van de correspondentie met het Regiment vanaf 1987. Na
publicatie in de regimentskrant, dat kids
in Nieuwegein het graf verzorgen van
Hooper, komt Ted Calladine er via via
achter waar zijn vriend is begraven. Tussen 1993 en 2003 komen er een paar dozijn brieven, kaarten en kalenders, samen

13 november 1944
In de ochtend van de 13e november werd
het stoffelijk overschot van Hooper gesignaleerd vanaf de Lekdijk ter hoogte
van de Peilschaal en de steiger van de
Lekboten. Direct is de agent van politie
Huig Kruithoff geroepen. De politiepost
was immers vlakbij in het Vreeswijkse
gemeentehuis. Het lichaam is met een
roeiboot en aan een haak naar de kant
getrokken en met een wilgentenen drenkelingenmand uit het water gehaald. De
ook aanwezige Duitse militairen namen
een wapen, papieren, geld, een prisma
verrekijker en zijn indentifatieplaatje met
legernummer 5125343 af van het geüniformeerde lichaam wat al in verregaande
staat van ontbinding was. Via het Frederiksoord en de Fortweg is hij naar het lijkenhuis/knekelhuis (= baarhuisje) op de
Algemene Begraafplaats (nu Hervormde
begraafplaats) van Vreeswijk gebracht.
Hoewel hout toen schaars was en het niet
ongebruikelijk was om soldaten in een

Kaartje dat Calladine naar de Willem
Alexanderschool in Vreeswijk stuurde.
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Een kerstgroet van Ted met geld om bloemen te
kopen voor op het graf van zijn maat Hoppy.

dienst van de Kriegsmarine was en een
blauw uniform droeg. Hoewel de begrafenis niet met militaire eer heeft plaatsgevonden, was het op zich al bijzonder dat
deze Duitse officier erbij aanwezig was.
De begrafenis is op kosten van de gemeente uitgevoerd. Huig Kruithoff heeft
een uitvoerig verslag van het gebeuren
gemaakt. Het is onbekend waar het verslag zich nu bevindt.

Herdenken
Na de begrafenis is er een houten gedenkkruis op gezet erna heeft er een wit
stalen kruis op gestaan. De huidige steen
is geplaatst door de Commenwealth War
Graves Commission. De gemeente Nieuwegein heeft een contract afgesloten met
de Hervormde kerk voor het onderhouden van zijn graf. Op haar beurt heeft de
kerk een adoptie afspraak gemaakt met
de Willem Alexanderschool. Na de bevrijding werd bij Hoopers graf elk jaar de
dodenherdenking gehouden. Een stille
tocht ging vanaf het Vreeswijks Raadhuis
naar zijn graf op de begraafplaats van
Vreeswijk waar twee minuten stilte werd
gehouden. De moeder van Hooper is een
of twee keren in Vreeswijk geweest. Na
het samengaan van de beide gemeentes

Ted Calladine (li of re) bezoekt het graf van Hooper
in Vreeswijk.

met geld om bloemen bij zijn graf te zetten naar groep 7 van de school. Die worden beantwoord met tekeningen en korte
briefjes. Ted komt naar het graf in 1992 en
doet dat nogmaals op vrijdag 15 september 1997. Hij komt dan ook in de klas van
groep 7. Een oorkonde komt in 2013 naar
de school van de Oorlogsgravenstichting,
waarin de waardering wordt uitgesproken
om de nagedachtenis in stand te houden.
Groep 7 zal ook in 2020 rond 4 mei Hooper herdenken!
Een geïllustreerd en uitgebreider 30 pagina’s groot digitaal verslag is verkrijgbaar
per E-mail via Haarlems@xs4all.nl

Met dank aan;
Anonieme Vreeswijkse verzetsstrijder,
David Baynham, Jaap Boersema, Jenny
Christy, Rina Copier, James Docherty,
Marion Kleij, Peter Kuiper, Clare Kynaston, Jacques Lemmink, Martin Monrooij, Nathalie, Penarth Town Council,
André van Rees en Ria Stekelenburg.
Fotocredits
Archief Willem Alexanderschool,
Jaap Boersema, Rina Copier, Jacques
Lemmink, Utrechts Archief, eigen foto´s
en foto´s van diverse internet sites.
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Nieuwegein herdenkt op 4 mei
Gerrit van Essen (Gerrit); geboren te Jutphaas op 15 juli 1889.
Dwangarbeider in Duitsland. Overleed 11 januari 1945 te
Bochum in Duitsland. Begraven op het Nederlands ereveld
in Düsseldorf.
Th. Hanselaar (Theo); Geboren te Monster 6 november 1918.

Verzetsman, overleed 7 mei 1945 in Jutphaas. Begraven op
begraafplaats Kerkveld.
A. Kros (Aart); Geboren Dordrecht 10 augustus 1916. Verzets-

1940 bij de IJssellinie. Overleden te Zutphen 11 mei 1940.
Aanvankelijk begraven op het kerkhof naast de Nicolaaskerk. Later herbegraven op het ereveld in Loenen (Veluwe).
R.B. Nichting (Rieneke); 19-jarig meisje, dat op 6 september
1944 omkwam bij een bombardement op de Noordersluis.
Begraafplaats onbekend.
Frederick Henry Hooper; korporaal bij het South Staffordshire

man. Overleed 7 mei 1945 in Jutphaas. Begraven op begraafplaats Kerkveld.

Regiment. Verdronken 26 september 1944. Op 13 november 1944 begraven op de Hervormde Begraafplaats Gildenborglaan. Hij werd 22 jaar.

J. Streefkerk (Jan); Geboren Ridderkerk 19 mei 1917. Overleed op 7 mei 1945 in Jutphaas. Begraven op begraafplaats
Kerkveld.

Johan Bokstein; geboren Vreeswijk 19 maart 1907. Overleden
Vierlingsbeek 14 augustus 1944 (37 jaar). Hij was sleepbootkapitein. Begraven naast de Barbarakerk.

F.A. Luiten (Frans); Geboren Waddinxveen 30 juni 1909.
Overleed op 7 mei 1945 in Jutphaas. Begraven naast de
Nicolaaskerk.

Petrus Eikelboom; geboren in Utrecht 12 februari 1893. Hij
was machinist op de sleepboot Kara, die op 2 juni 1940 op
een riviermijn liep bij Keulen-Mariënburg. Begraven op de
Hervormde Begraafplaats Gildenborglaan

W. Spies (Willem); Geboren Utrecht 28 juni 1907. Overleed op
7 mei 1945 in Jutphaas. Begraven op begraafplaats Kerkveld.
W.C.T. Jankowski (Tadeusz); Overleed op 20 september 1944
toen vliegtuig neerstortte nabij Plettenburg/Bongenaar. Geboren 21 januari 1919 in Starozreby (Polen). Begraven naast
de Nicolaaskerk. Circa 1960 herbegraven op het Poolse ereveld bij Breda.
J. Hoveling (Jopie); Geboren te Jutphaas. 8jr oud. Getroffen

door het neerstortend vliegtuig op 20 september 1944. Begraven naast de Nicolaaskerk.

J.J.H. van Ee (Johan); Geboren Woerden 15 oktober 1906.

S. Th. Brechmann (Siem); geboren te Rotterdam 17 april 1920.
Gesneuveld op de Lekbrug te Vreeswijk op 13 mei 1940.
A. de Reuver (Arie); geboren te Vreeswijk 25 juni 1918. Over-

leden in het concentratiekamp Vught op 11 februari 1943 en
aldaar begraven.

F.J. de Reuver (Frans); geboren te Vreeswijk 24 oktober 1920.
Overleden in het concentratiekamp Vught op 27 januari
1943 en aldaar begraven.
W.J.G. van Rossum (Wim); geboren 13 september 1911 in Vrees-

Omgekomen in concentratiekamp Neuengamme op 27 november 1944. Herbegraven op kerkhof Kerkveld.

wijk. Slachtoffer van een bombardement in maart 1945 in
Frankfurt a/d Oder. Herbegraven naast de Barbarakerk op
19 juli 1951.

Th.P.J. van Genderen (Thijmen); Geboren Jutphaas 14 oktober

Tonny Smits (21jr); uit Vreeswijk teruggevonden in beschoten

L.C. Kerkhof (Bertus); Geboren Jutphaas 11 oktober 1919. Ne-

Cornelis Methorst; geboren in Ede 24 november 1900. Ge-

1920. Matroos aan boord van het koopvaardijschip s.s. Sembilan. Getorpedeerd op 17 april 1943 in de Indische Oceaan
nabij het Zuid-Afrikaanse Durban.

derlands dienstplichtig militair. Gewond geraakt op 8 mei
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en gezonken baggermolen. Zijn ouders kregen 13 mei 1940
bericht van zijn overlijden. Begraven op de Hervormde Begraafplaats Gildenborglaan
dood door boordgeschut op 13 mei 1940 te Jutphaas.
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Hoograven (tot januari 1954 deel van Jutphaas)
Johannes Werkhoven 34 jaar

Essen 18-10-‘43

Lothar Gold 12 jaar 

Sobibor 11-6-‘43

Sibilla Goldsmit 28 jaar

Sobibor ‘43

Simon Meyer 3 jaar

Sobibor ‘43

Nathan Herschel 36 jaar

Sobibor ‘43

Benjamin Meyer 30 jaar

Sobibor ‘43

Frederika van Praag 36 jaar

Sobibor ‘43

Nico van Zwaanenburgh 29 jaar

Auschwitz ’42

Rosette Elisabeth Tobar 31 jaar

Sobibor ‘43

Siegfried van Zwaanenburgh 9 jaar

Auschwitz ‘42

Levie Schreeuwer 40 jaar

Sobibor ’43

Sara Goldsmid 30 jaar

Auschwitz ‘42

Nathan Schreeuwer 35 jaar

Auschwitz ‘43

Cornelis Martinus de Vreede 28 jaar

in zee ‘40

Reina Polak 28 jaar

Auschwitz ‘42

Marinus Dikken 26 jaar

Maurits Schreeuwer 1 jaar

Auschwitz ‘42

Maurits Levie Turksma 19 jaar

Auschwitz ‘43

Mirjam Schreeuwer 5 jaar

Auschwitz ‘42

Arend Joosten 28 jaar

Auschwitz ‘44

Mozes Schreeuwer 12 jaar

Sobibor ‘43

Philip Joosten 27 jaar

Midden Europa ‘51

Ellrich ‘45

Herto Davidson 64 jaar

Auschwitz 17-9-‘43

Raphael Goldsmid 33 jaar

Johanna Davidson-Ascher 69 jaar

Auschwitz 17-9-’43

Louis Bouman 40 jaar

Auschwitz ‘44

Klaas de Nooyer 20 jaar

Duitsland ‘44

Abraham Nagtegaal 18 jaar

Duitsland ‘45

Gerda Gold-Davidsohn 36 jaar
Julius Gold 43 jaar
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Sobibor 11-6-‘43
Melk 21-3-’45

Seibersdorf ‘43
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Herdenken en vieren door de jaren heen
Dit jaar vieren we dat ons land 75 jaar bevrijd is. Dit had een groot feest moeten worden. Vanwege de Coronacrisis
heeft het Comité 4 en 5 mei Nieuwegein besloten om de activiteiten ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding
aanzienlijk te versoberen. Nu bekend is dat de huidige beperkende maatregelen tot 1 juni zijn verlengd, kunnen
er geen bijeenkomsten meer georganiseerd worden waar meerdere mensen aanwezig zijn. Concreet betekent dit
dat wij alle activiteiten annuleren waarbij de expositie van het Kunstproject van scholieren wordt uitgesteld naar
dit najaar. Het comité richt zich nu op alternatieven voor de herdenking op 4 mei en de viering op 5 mei.
Mocht u met ons mee willen denken, stuur dan een mail naar info@4en5meinieuwegein.nl.
In veel dorpen en steden heeft zich een
herdenkingscultuur ontwikkeld, zo ook
in Nieuwegein. De stad is in de jaren ‘70
ontstaan doordat Jutphaas en Vreeswijk
bij elkaar gevoegd werden. Beide dorpen
zijn op een andere manier door de oorlog
gekomen en er is in de loop van de jaren
in elk dorp een eigen herdenkingscultuur
ontstaan.
In Vreeswijk organiseert het NAS elk jaar
op 3 mei en 4 mei een herdenkingsconcert, waar vele mensen op afkomen. Kinderen van de Willem Alexanderschool
leggen bloemen op het graf van korporaal
Hooper, een gesneuvelde Brit die tijdens
de Slag om Arnhem om het leven kwam
en nu begraven ligt op de Hervormde Begraafplaats aan de Gildenborglaan. Vreeswijk heeft geen monument, maar er zijn
helaas wel slachtoffers gevallen tijdens de
oorlog.
Jutphaas heeft wel een monument dat aan
de Nedereindseweg staat, want ook Jutphaas is niet ongeschonden door de oorlog gekomen. Tijdens de oorlog vielen er
enkele burgerslachtoffers (onder andere
door een neergestort vliegtuig), tijdens
de meidagen sneuvelde een plaatselijke
militair en werden enkele inwoners opgepakt en naar concentratiekampen gebracht. Nog een grote klap kwam toen de
oorlog net ten einde was. Op 7 mei 1945,
toen het hele dorp op het punt stond om
de bevrijders binnen te halen, ontstond er
een schietpartij waarbij 5 mensen om het
leven kwamen. De namen van de gevallenen staan op het monument vermeld.
In de loop der jaren heeft zich in Jutphaas
en Vreeswijk een aparte herdenkingstraditie ontwikkeld. In Jutphaas werden de
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doden bij het monument aan de Nedereindseweg herdacht, in Vreeswijk werd
de herdenking aan het Raadhuisplein gehouden. Ook werden er bloemen bij het
graf van Hooper gelegd.
Tegenwoordig bestaat de herdenking op
4 mei uit een aantal onderdelen zoals een
speciale bijeenkomst in de St. Nicolaaskerk gevolgd door een stille tocht naar
het monument waar de twee minuten
stilte in acht worden genomen. Leerlingen van het Anne Van Rijncollege lezen
een gedicht voor, de burgemeester houdt
een toespraak en er worden kransen
gelegd.
Op 5 mei wordt het bevrijdingsvuur opgehaald. Het vuur wordt in Wageningen
ontstoken en door lopers naar Nieuwegein gebracht. De afgelopen jaren was het
Merweplein voor zwembad Merwestein
het decor, waar verschillende sportactiviteiten werden gehouden, zoals het Mini-WK Straatvoetbal in 2015. De laatste
twee jaar is De Markt op City de plaats
van handeling. De burgemeester ontsteekt daar het bevrijdingsvuur en het
Wilhelmus wordt gespeeld, waarna er gedurende de middag livemuziek te horen
is.
Ter gelegenheid van 65 jaar bevrijding
werd de bevrijding van Vreeswijk in
2010 nagespeeld. Verschillende “Duitse”
en “Amerikaanse” militairen hadden in
Vreeswijk hun kampement opgeslagen.
Bezoekers konden hen van 4 tot en met
6 mei bezoeken. Het evenement veroorzaakte toch wat commotie. De leden van
de “Duitse” re-enactmentgroep “Der
Windhund” namen hun bijdrage zo seri-

eus, dat ze ook met de bekende Nazi vlag
“ten strijde” wilden trekken. Voormalig
burgemeester Cor de Vos vond dat aanstootgevend en verbood de groepering
de vlag te gebruiken. Het evenement
was echter een groot succes, het publiek
stroomde massaal toe.
De Nieuwegeinse herdenking werd
aanvankelijk geïnitieerd door de Nieuwegeinse Raad van Kerken en de herdenking werd ook door hen georganiseerd.
In de loop der jaren zijn er een 4 mei Comité en een 5 mei Comité ontstaan, die in
2016 zijn gefuseerd.
Nu organiseert het nieuwe Comité
de herdenking in afstemming met de
gemeente.
De toekomst van Herdenken en Vieren
ligt in toekomstige generaties. De Tweede Wereldoorlog ligt inmiddels ver achter
ons en oorlogssituaties blijven ontstaan.
De vrijheid staat continu onder druk
en is zeker niet vanzelfsprekend. Daar
moet aandacht voor blijven en het Nationaal Comité 4 en 5 mei neemt hierin
het voortouw. De Tweede Wereldoorlog
en Vrijheid zullen waarschijnlijk nog enige tijd naast elkaar verder gaan maar het
hoofdthema zal meer en meer verschuiven naar de betekenis van vrijheid.
Voor de daaropvolgende lokale invulling
is een breed gesprek nodig. Niet alleen
met de politiek of met vertegenwoordigers van gemeenschappen, maar met de
inwoners zelf, met veteranen en vooral
met jongeren. De vraag is hoe herdenken en de vieren ook in de toekomst een
plaats kan krijgen?
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Voor u gelezen

Twee dorpen in oorlogstijd
Wie een beetje geïnteresseerd is in geschiedenis en in het bijzonder de geschiedenis van Nieuwegein, kan het bijna niet zijn
ontgaan dat er in de media volop aandacht is besteed aan een boek in wording over de Tweede Wereldoorlog in Jutphaas
en Vreeswijk. Momenteel wordt er nog hard aan gewerkt door Renée Blom, tevens eindredacteur van deze Cronyck.

Twee dorpen in oorlogstijd

HERINNERINGEN UIT JUTPHAAS EN VREESWIJK

Twee dorpen in oorlogstijd
1940 - 1945

Jopie

Renée Blom

Renée Blom

“De historie van onze stad, en de Tweede
Wereldoorlog in het bijzonder, hebben
mijn interesse. En ik merk dat de interesse in het jaar dat we 75 jaar Vrijheid
vieren, gelukkig ook bij heel veel anderen
groot is.”
Renée wil in het boek zoveel mogelijk al
eerder vastgelegde verhalen, maar ook
nieuwe verhalen bij elkaar brengen.
“Ik heb gemerkt dat informatie over de
periode 1940-1945 in Jutphaas en Vreeswijk heel erg moeilijk te vinden is. Ik durf
te zeggen dat de gemiddelde Nieuwegeiner, en jongeren al helemaal, geen idee
heeft waar ze de vele verhalen kunnen
vinden. Juist daarom wil ik dat het boek
er in dit bijzondere jaar komt. Een boek
vol herinneringen van hen die het meemaakten, maar ook met nieuwe verhalen
en veel foto’s.
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en dat vormgever Michiel Ridderikhoff
er ook nog iets moois van moest maken.
Maar het gaat lukken, we liggen op schema. Helaas gaat een feestelijke presentatie
van het boek op 7 mei door de huidige ellendige omstandigheden niet door. Maar
het boek zal dan wel voor iedereen die
het al besteld heeft of wil gaan bestellen
beschikbaar zijn.

Ik dacht dat ik best al veel wist van Nieuwegein, maar dit project heeft me niet
alleen verrast, maar eigenlijk ook totaal
overdonderd! Zoveel verhalen, zoveel daden van verzet, maar ook zoveel verdriet
en angst.”

Deel 2
Oorspronkelijk zou het een boek van
128 pagina’s worden. Dat zijn er nu 170
en Renée is nog lang niet uitgeschreven,
want ze heeft nog zoveel materiaal dat er
een deel 2 gaat komen.
“Daar neem ik zeker een jaar de tijd
voor”, vertelt Renée. “Deel 1 hebben we
in amper 6 maanden gemaakt. Dat is kort
als je bedenkt dat we alle teksten en foto’s moesten verzamelen en daarna tot
een leesbaar geheel hebben gemaakt. Dat
we met veel mensen hebben gesproken

Blom merkt dat steeds meer mensen haar
weten te vinden met hun verhalen en
materiaal uit de oorlog. “Ik vind het echt
heel bijzonder als een 91-jarige tegen me
zegt dat hij blij is dat er nu toch nog iets
met zijn herinneringen wordt gedaan. Of
als ik door hun fotoboeken mag bladeren.
Maar ook als verschillende mensen herinneringen hebben aan eenzelfde gebeurtenis en die verhalen opeens completer
worden of ontbrekende stukjes op hun
plek vallen.
Heel veel verhalen hebben me geraakt,
maar het feit dat ik in dit boek de 8-jarige Jopie Hoveling een gezicht kan geven,
heeft me echt ontroerd. Al jaren vertel ik
het verhaal over hoe Jopie omkwam in de
oorlog, maar ik had nog nooit een foto
van dit jongetje gezien. Via, via, via bleek
notabene mijn achterbuurman een foto
van Jopie te hebben.”

Oproep voor verhalen en foto’s
Woonde u zelf toentertijd in Vreeswijk
of Jutphaas of kent u mensen die er
woonden en die herinneringen en/of
foto’s willen delen, stuur dan een mail
naar Renée Blom via:
wo2innieuwegein@gmail.com
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Museumstuk

Een sigarenblikje met een verhaal
Ton Vis
In de vitrines van Museum Warsenhoeck zijn een groot aantal voorwerpen te zien die, elk op hun eigen manier, getuigen
van de geschiedenis van onze plaats en regio. Voor de artikelenreeks ‘uitgelicht museumstuk’ ging ik op zoek naar een
voorwerp dat een relatie heeft met de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding, het thema waaraan deze Cronyck is gewijd.

Sigarenblikje ’Hou Zee’. Foto: Ton Vis

Zoeken is in Museum Warsenhoeck heel
eenvoudig, omdat de permanente expositie is ingedeeld in tijdsperioden, van
prehistorie tot de moderne tijd. Mijn
oog viel daarbij op een oud sigarenblikje
waarin ooit 50 Amarillo sigaartjes gezeten hebben. Aan de bovenzijde zien we
een zeilscheepje in woelige baren en is
het woord ‘Zee’ te herkennen, maar op de
zijkant staat de volledige merknaam van
deze sigaartjes: ‘Hou Zee’.
De oorsprong van de spreuk of uitroep
‘Hou Zee’ dateert uit de 19e eeuw en
wordt in verband gebracht met de Nederlandse Koninklijke Marine. Het betekent
zoveel als: ‘blijf op de juiste koers’. Ook in
kinderliedjes komen de kreten ‘hoû zee’
en ‘hoezee’ voor. De vreugderoep kreeg
echter een politieke lading toen in 1933 de
N.S.B., de Nationaal Socialistische Beweging onder leiding van Ir. Anton Mussert,
zich deze kreet toe-eigende. Van 1933 tot
1945 werd ‘Hou Zee’ de vaste begroetingskreet onder N.S.B.-leden, als tegenhanger
voor het Duitse ‘Sieg Heil’. Ook hierbij
werd ter begroeting de rechterarm gehe-
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ven. De N.S.B. was
e en Ne derlandse politieke partij
naar voorbeeld van
de partij van Hitler
en was tijdens de
oorlog de enig toegestane partij.
Te r u g n a ar h e t
blikje, hoe het in
het museum terecht is gekomen is
niet bekend. Wel is
het sinds de komst
i n he t mus e u m Ir. Anton Mussert houdt op 20 juni 1941 een toespraak op Houtrust
j a m m e r l i j k b e - in Den Haag. Foto: Nationaal Archief, publiek domein
schadigd, want de
banderol waarop de hoogte van de accijns heeft hij met zwart fietsenlak het woordstond aangegeven is helaas verdwenen. je ‘Hou’ weggelakt. Aan de zijkant zat de
Daardoor is aan de zijkant nu de volledi- banderol, dus daar hoefde hij niets aan te
ge merknaam te zien. Bovenop het blikje wijzigen.
stond deze naam ook nog eens voluit. Het
blijft giswerk, maar vermoedelijk wilde Zo zie je dat aan een eenvoudig klein
de sigarenhandelaar die dit blikje in zijn voorwerp nog een interessante geschieetalage had vlak na de oorlog niet (meer) denis verbonden kan zijn.
geassocieerd worden met de N.S.B. en
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Vaartsche Rijnstraat en Parallelweg
Naamgeving in de Tweede Wereldoorlog in Vreeswijk en Jutphaas
Bart Jan Damstra
Al snel dringt de Duitse bezetter aan om de sporen die het Oranjehuis in de samenleving had nagelaten
uit te wissen. Namen van leden van het Koninklijk Huis mochten na Anjerdag niet meer in de krant of
op de radio worden genoemd. Ook worden geschiedenisboekjes voor het onderwijs aangepast. Daarnaast
moesten veel straten, scholen en andere gebouwen en objecten een andere naam krijgen. Deze operatie
nam landelijk gezien enige jaren in beslag. Het Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz meldde
op 3 januari 1942 aan de Nederlandse secretarissen-generaal ‘…dass Strassen, Plätze, Parks und ...., in
deren Bezeichnung die Namen lebender Mitglieder des Königshauses verwandt sind, eine neue Bezeichnung
erhalten.’ Op 18 mei 1945 is besloten dat al deze naamwijzingen ongedaan zouden worden gemaakt.
Vreeswijk
Gedurende de oorlogsjaren waren naast
de burgemeester, de gemeentesecretaris
en de gemeenteontvanger nog 4 ambtenaren werkzaam in Vreeswijk. Zij
ontvangen op 21 januari 1942 van de
Commissaris-Generaal voor Bestuur en
Justitie de ordinantie dat de straatnamen met daarin levende leden van de
koninklijke familie dienen te worden
gewijzigd. Opvallend is dat dit verzoek
aan de gemeente Vreeswijk later blijkt te
volgen dan in Jutphaas. De burgemeester van Vreeswijk ontvangt een brief
met dagtekening 26 januari 1942 van de
kringleider van de NSB. In deze brief
staat geschreven: “Het is mij bekend,
dat eerstdaags verboden zal worden, dat
straten, enz. de naam dragen van een
der levende leden van de voormalige
koninklijke familie. Hierdoor komt ook
in Uw gemeente een naamverandering
van verschillende straten aan de orde.
Ik zou U daarom willen voorstellen deze
namen als volgt te wijzigen: Wilhelminastraat - Surinamestr[aat]. Koninginnelaan – Paul Krugerlaan, Pr. Julianaweg
– Peter Tonstraat.” Alleen tegen het wijzigen van de Julianaweg wordt wat protest aangetekend. Op 2 februari bericht
het gemeentebestuur aan de “Commissaris der Provincie Utrecht” dat de naam
Wilhelminastraat wordt gewijzigd in
Vaartsche Rijnstraat en de Julianaweg
in Juliana van Stolberglaan. Er volgt een
briefwisseling met als resultaat dat de
Julianaweg wordt hernoemd in Willem
de Zwijgerweg. Er zijn geen aanwijzingen dat de naam van de Wilhelminabrug
(de ‘lage brug’) ook tijdelijk is gewijzigd.
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Afb 1: de Wilhelminastraat in Vreeswijk, de straat tussen de Dorpsstraat en Het Zand bij
‘Het Bordes’.

Uit een volgende briefwisseling blijkt dat
de straatnaam Prinses Beatrix-sluis (de
straat waar de dienstwoningen aan stonden) is gewijzigd in Lekdijk. De naam
van de Beatrixsluis zelf wordt veranderd
in Oostersluis. De sluis wordt door de
bezetter erkend als één van de belangrijkste van Nederland. Dit zien we ook
terug in de genomen maatregelen. Zo is
het vanaf 1943 verboden om zich zonder vergunning in de buurt van de sluis
te bevinden. Er is een bezettingsmacht
van 25 militairen gelegerd rond de sluis
en op Het Stort bevindt zich een zestal
luchtdoelmitrailleurs.
Gezien de ligging van Vreeswijk nabij de
strategische objecten zoals de Beatrixsluis
en de Lekbrug, is het bijzonder dat Vrees-

wijk groot leed bespaard is gebleven. Op
maandagmorgen 7 mei 1945 omstreeks
half elf, reden de eerste Canadese tanks
via het nabijgelegen Beatrixsluizencomplex Vreeswijk binnen.

Jutphaas
In het gemeentearchief van Jutphaas bevindt zich een afschrift met dagtekening
3 januari 1942 van “De Rijkscommissaris
voor het bezette Nederlandse gebied”:
“Betreft: Verandering van namen van
straten enz. die naar levende leden van
het Huis van Oranje-Nassau genoemd
zijn.” Hierin wordt verwezen naar de verordening van 17 september 1941 “inzake
het gebruik van de namen van levende
leden van het Huis Oranje-Nassau […]”.
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Afb 2: de Beatrixsluizen in Vreeswijk in 1939

Hieruit blijkt dat de volgende namen
bij de “aanduidingen” (dus voor straten,
gebouwen, enz.) niet meer gebruikt mogen worden: a. Wilhelmina of Koningin
Wilhelmina b. Juliana of Prinses Juliana
c. Beatrix of Prinses Beatrix d. Irene of
Prinses Irene e. Bernhard zur Lippe Biesterfeld of Prins Bernhard of Bernhard.”
En eindigt met: “Dit besluit moet terstond ten uitvoer worden gebracht.”
In reactie op dit verzoek volgt het voorstel om in Jutphaas-dorp en Hoograven
(dan nog tot de gemeente Jutphaas behorend) de naam Prinses Julianaweg te
wijzigen in Laan 1942, Prinses Beatrixplein in Plein 1942 en Wilhelminastraat
in Parallelweg. De beide Hoogravense
namen worden met ingang van 1 maart
1942 gewijzigd. Woningbouw-Vereeniging Jutphaas stuurt op 11 maart 1942 een
verzoekschrift naar de gemeente Jutphaas: “Het bestuur der Woningbouwvereeniging “Jutphaas” te Jutphaas, nemen
de vrijheid U Edele te verzoeken, indien
het nodig is, onzen straat welke thans de
naam draagt van Wilhelmina alsnog deze
naam te mogen veranderen met de naam

Afb 3: Wilhelminastraat eind jaren ‘20, nu Stormerdijkstraat
geheten.

van Emmastraat, welke naam door de bewoners zeer op prijs zal worden gesteld.”
Op 18 maart wordt dit verzoek positief
beantwoord: “Ter beantwoording van
Uw nevenvermeld schrijven heb ik de
eer U te berichten, dat Uw verzoek om
de Wilhelminastraat, die reeds gewijzigd is in “Parallelweg” te veranderen in
“Emmastraat” zal worden ingewilligd. De
straatnaamborden “Emmastraat” zullen
zoo spoedig mogelijk worden geplaatst.”
Op 3 maart 1943 volgt het raadsbesluit
om met ingang van 15 maart de straatnaam “van Lippe Biesterfeldstraat” te wijzigen in “Kleine Koppelstraat”.
De verandering in naamgeving is zoals
eerder aangegeven direct na de oorlog teruggedraaid, wat blijkt uit een brief van
de gemeente Jutphaas aan de Inspecteur
der Belastingen (dagtekening 24 mei
1945): “In antwoord op Uw bovenvermeld
schrijven [dagtekening 17 mei 1945] hebben wij de eer U beleefd hieronder mede
te deelen de namen der straten, zooals
die tijdens de duitsche bezetting golden,
en de thans wederom geldende officieele

benaming. Laan 1942 - Prinses Julianaweg, Plein 1942 - Prinses Beatrixplein,
Kl Koppelstraat - van Lippe Biesterfeldstr en Emmastraat (ook wel Parallelweg)
– Wilhelminastraat.
De straatnamen worden in 1931 door
middel van een verordening officieel
vastgelegd. In de meeste gevallen worden de al in gebruik zijnde namen aangehouden. Een opvallende benaming is het
Kerkplein voor het Kerkveld. Sommige
straten veranderen meerdere keren van
naam. Zo verandert de Willem III straat
in Julianastraat en weer later in de Ten
Baanstraat. De Wilhelminastraat wordt
zoals eerder beschreven in 1942 aangepast
in Parallelweg, in 1945 wordt dit teruggedraaid en tot slot in 1972 wordt dit de
Stormerdijkstraat. De Emmalaan wordt
omgedoopt in Vredebestlaan. Vanwege
de samenvoeging met Vreeswijk ontstaan
er dubbele straatnamen, de straatnamen
in Jutphaas worden hernoemd in 1972.
Naast de al eerder genoemde straten
wordt de Prins Hendrikstraat omgedoopt
tot Rijnhuizenstraat.

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van:
http://archief.ntr.nl/deoorlog/page/mappen/780726/Straatnamen+aanpassen.html (geraadpleegd 9-2-2020)
Inventaris van het archief van de voormalige gemeente Vreeswijk (1830) 1940-1971 (1998) (p.9 en 20)
HUA archief 1629 Vreeswijk 1940-1971. Inv 31.
HUA archief 1603 Jutphaas dorpsbestuur 1930-1970. Inv.89
Artikel ‘Prinses-Beatrixsluis en omliggende waterwegen’ (Cronyck de Gein, 2017)
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Verzetsman Jan Witte
Rina Copier van den End
Het is vrijdag 28 juni 2019. De dag begint bewolkt maar rond half elf breekt de zon door. Om het
in huis niet al te warm te krijgen, loop ik even naar buiten om het zonnescherm te laten zakken.
Er komt een zeer langzaam rijdende auto aan. De chauffeur kijkt, stopt en stapt uit.
Ik denk, die komt de weg vragen maar
wanneer hij bij me is klinkt het; “U moet
mevrouw Copier zijn.”
Ja, dat klopt. Hij geeft me een hand. “Ik
ben Henk Witte.”
Hij ziet kennelijk aan mijn gezicht dat die
naam me niets zegt.
“U hebt ooit een boekje geschreven over
de Tweede Wereldoorlog en daarin hebt u
ook over mijn vader geschreven Jan Witte. Ik ben zijn oudste zoon.”
Nu valt het kwartje. “Dan moet u uit
Amerika gekomen zijn, wat leuk zeg. Ga
mee naar binnen dan drinken we een
kopje koffie en kunnen we bijpraten.”
“Ja, maar we zijn met zijn zessen, mijn
vrouw is er ook bij en mijn twee zoons en
schoondochters.”
Maak niet uit, ga maar mee. We lopen
naar achteren.
De schoondochters: “Oh, wat beautiful
garden en de andere beautiful flowers.”
Dat kennen ze in Amerika, denk ik niet.
Binnen zoeken ze een plaatsje en wil ik
voor koffie gaan zorgen maar o wee, er
zit in mijn rug iets bekneld en ik kan niet
bukken. “Mevrouw Witte wilt u me helpen? De koffiepot en het koffiezetapparaat staan onder in dit kastje en in de kast
in de kamer vind u nog wat kopjes.”
Ze voelen zich meteen thuis. Wanneer
de koffie is rondgedeeld zeg ik tegen de

jongelui: “Dit is echt Hollands, koffie met
een koekje.”
De oudste moet er om lachen: “Net als bij
oma, zondag uit de kerk koffie met een
koekje.”
Dan vertelt Henk dat ze met vakantie zijn
en dat hij zijn kinderen zijn geboortehuis
wil laten zien. Hij weet dat hij in deze
straat is geboren maar niet in welk huis.
Hij was nog geen drie jaar toen de familie
Vreeswijk verliet.

Hoe een artikel in Amerika
kwam
De moeder van Henk had van een neef
in Nederland een e-mail ontvangen over
het verzet in Vreeswijk daar kwam ook
de naam van haar man in voor. Die neef
heeft nogal wat moeite gedaan om mijn
adres te achterhalen. Het gevolg was dat
ik op 17 september 2013 een brief kreeg
van Ina Witte Goedknegt uit Grand
Rapids.
Zij schreef mij onder andere het volgende: “Je hebt over het verzet Bas Schouten
ondervraagd en hij heeft heel wat verteld
onder andere mijn mans naam kwam
daar in voor. Ik heb de familie Schouten
heel goed gekend zelfs daar wel nachten
geslapen, als wij dachten dat het soms
veiliger was. Zoals je weet is mijn man gearresteerd eind november 1944 niet met
wapens maar ammunitie (projectielen).

De familie Witte voor het geboortehuis van Henk Witte
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De Duitsers zijn eerst bij mij thuis gekomen. Zij hebben ons hele huis overhoop
gehaald maar gelukkig niets gevonden.
De eerste week wisten we niet waar hij
was. Ik ben met een vriendin Rie Spreij
naar Utrecht gefietst en hebben de gevangenis bezocht en gevraagd of Jan daar zat.
Toen naar de Maliebaan. Daar zat achter
het loket dezelfde landwachter, NSB-er,
die erbij was toen Jan gearresteerd werd.
Er kwam een SS-er binnen met een gevangene. Het was Jan. Later begrepen we
dat hij weer verhoord zou worden.
Hij is erg mishandeld, na vier weken naar
Amsterdam vervoerd en daar terecht
gekomen aan de Weteringschans. Daar
kreeg ik toen bericht van. Hij heeft daar
gezeten tot het einde van de oorlog. Bas
vertelde je dat de groep uit 8 man bestond. Dat heb ik nooit geweten, wel dat
ze behoorde tot de groep Utrecht.
Daar heb ik er heel wat van gekend, ook
uit Vianen. Kapelaan Jan Ousie, Henk de
Groot en de veearts, wij noemden hem
Paul, Deze drie zijn maanden later gearresteerd vanuit de pastorie in Vianen.
Paul vluchtte door de tuin en bleef met
zijn leren jas aan het prikkeldraad hangen
en werd doodgeschoten.
Een van mijn jongens is naar hem vernoemd. Ik wist heel veel maar natuurlijk
niet alles. Volgens mij werden de sten-

Uit de brief van Ina Witte
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Jan Witte na thuiskomst

guns eerst naar het kasteeltje gebracht.
Jonkheer de Geer woonde er in het koetshuis. De wapens werden daar schoongemaakt, in elkaar gezet en de mannen
kregen onderricht over het gebruik.
Wij hebben zelf ook vier tot zes weken
onderduikers in huis gehad, totdat er een
andere plek beschikbaar was. Toen de
oorlog afgelopen was, is Jan bevrijd. Een
hoge officier bij de politie te water had
een auto beschikbaar en heeft hem toen
naar Vreeswijk gebracht.
Mijn vrienden Piet en Rie Spreij waren bij
mij. Jan was heel zwak, kon bijna niet lopen en woog slechts 80 pond. ‘t Was een
heel bewogen thuiskomst.
De volgende morgen om acht uur stond
zijn vriend Jonkheer de Geer aan zijn
bed. Later op de dag kwam het muziekkorps voor de deur. Jan is toen heel
moeilijk naar de deuropening gekomen.
Ze gaven hem een serenade. Ik vergeet
het nooit. Hij is daarna nog een tijd ziek
geweest, maar gelukkig goed gezond
geworden.
Dit is een heel verhaal. Ik heb goede herinneringen aan die tijd. ‘k Hoop dat je het
aardig vind om nog wat meer van die tijd
te horen. Heel veel hartelijke groeten van
Ina.”
Onder aan de brief schrijft ze nog: “Ik
ben 91 jaar, behoorlijk gezond. Het allerbeste toegewenst, Ina.”
Ook stuurde ze nog een vel met afgedrukte foto’s mee. Uiteraard heb ik haar een
lange brief teruggeschreven met vooral
antwoorden op de vragen die ze over haar
vrienden in Vreeswijk had. Ik heb haar
brief altijd zuinig bewaard en liet hem
aan Henk en zijn zoons zien. Ze vonden
het heel bijzonder. Henk vertelde dat zijn
moeder vorig jaar op 96 jarige leeftijd is
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overleden en dat vader Jan Witte 91 jaar is
geworden. We hebben nog een serie foto’s
gemaakt bij het geboortehuis van Henk,
ook met de kinderen. Na anderhalf uur
moesten ze vertrekken. Het werd een afscheid als van goede vrienden.
De verzetsgroep bleef onderling een
hechte groep vrienden. Op de foto rechtsboven zijn ze in Tull en ‘t Waal bij boer
Verweij kersen eten, links Ina Witte, Jan
en Geertje Vink
Annie Dokter, Piet Spreij, Cees Otto
en zijn vrouw Anna Smits, Rie Spreij,
Jan Witte en de vader van Bas, Ruth
Schouten.

Het verhaal van Bas Schouten
Om het geheel compleet te maken volgt
hier het verhaal dat Bas Schouten mij vijf
en twintig jaar geleden vertelde:
“In Vreeswijk was er ook een afdeling van
de Sabotage Troepen der L.K.P. (Landelijke Knokploegen) De ploeg bestond uit
8 man. De commandant was de waterpolitieagent Jan Witte. Verder behoorde
tot de groep Bas Schouten, schuilnaam
Zwarte Vos vanwege zijn donkere kuif,
Reindert en Roelof Riddersma, Piet
Spreij, Cees Otto
en Bertus Monster
met de schuilnaam
Pijpje Drop. Deze
jongens waren
toen zo tussen de
23 en 24 jaar. Het
was onderling niet
bekend wie er bij
de groep hoorde en
wat ieder deed. Dit
was uit voorzorg,
zodat als er iemand
gepakt zou wor-

den, hij niets kon vertellen en de anderen
niet in gevaar kon brengen.
Vanaf 1943 was een ieder in het bezit van
een stengun. Deze wapens waren door
een Engels vliegtuig gedropt op een geheime plaats tussen Utrecht en Bunnik.
Een van de taken was het zogenaamde
crossing, het wegbrengen van Engelse,
Amerikaanse en Poolse militairen. Vooral
na de ‘Dolle Dinsdag’ en de slag om Arnhem was er op dit gebied veel werk.
Zo’n geallieerde moest eerst op een adres
in Tull en ‘tWaal worden opgehaald, veilig langs de gevaarlijke bezetting van de
SS bij de Beatrixsluis worden geloodst.
Daarna moest hij naar een adres in Cabauw worden gebracht. Dan moest je natuurlijk eerst het wachtwoord uitwisselen.
Een van ons ging op de fiets voorop, na
een paar honderd meter volgde de militair, vermomd als boerenknecht. Dat wil
zeggen met een overal over zijn uniform.
Daar achter kwam er weer iemand van
ons. Dreigde er onderweg iets mis te gaan
dan keerde de voorste om en de anderen
volgden dan ook. Op deze maner hebben
we er eens zes tegelijk weggebracht.
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Soms moesten die mensen bij ons overnachten. Het is eens gebeurd dat er een
Duitser, die op het Fort gelegerd was, bij
mijn vader in de kleermakerij kwam om
iets te laten repareren. De twee Amerikanen die ik weg moest brengen zaten in
uniform, bij ons in de kamer. Dan is het
wel even schrikken maar het liep goed af.
Mijn moeder zat wel altijd in angst als ik
weer op pad ging. Als je de mensen op
het opgegeven adres afgeleverd was er
nog het probleem hoe je de fietsen weer
terug moest krijgen, want fietsen waren
schaars en die moesten de volgende keer
weer dienst doen.
Op de heenweg gingen we ook wel bij
elkaar achterop, zodat er een op de vrijgekomen fiets terug kon. Ook bonden we
soms de voorvork van de een aan de bagagedrager van de ander vast.
De moeilijkste crossing die we gedaan
hebben, was twee weken voor het einde van de oorlog. Samen met Roel Riddersma moest ik een Poolse grootmajoor,
die expert was op het gebied van de ‘Spitfire’ naar een timmerfabriek ik Schoonhoven brengen. We moesten tussen de
Duitsers door die bij de zenders lagen.
Daar kwam bij de Radiolaan een SS-er,
ook op de fiets, tegen de Lekdijk op. Hij
reed een stukje met me mee en die vent
maar kletsen. Ik vond het best, zolang hij
maar niets in de gaten had. We zijn toen
eerst naar Cabauw gereden, hebben de
Pool daar achtergelaten en zijn vervolgens de boel in Schoonhoven gaan verkennen. Het wemelde daar ook van de
Duitsers. Toen we de majoor uiteindelijk
afleverden in de timmerfabriek liet deze
zich dankbaar in een gemakkelijke stoel
zakken. Hij was stijf en had zadelpijn.
Fietsen waren deze mensen totaal niet
gewend.
Eén keer heeft mijn groep de stengun
mee moeten nemen, Dat was toen we
een schip moesten laten zinken dat bij
de gasfabriek in IJsselstein lag. We brachten er een springlading onder aan, zodat
een kaastransport uit Woerden geblokkeerd zou worden. Dat was een gevaarlijke klus, want de Duitsers liepen daar
over de brug heen en weer. Ook heb ik
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een paar maanden voor het einde van de
oorlog mijn wapen verstopt door het te
begraven. Mijn commandant Jan Witte
werd op de Beatrixsluis gepakt met munitie in zijn dubbele fietstassen. Hij werd
overgebracht naar de Weteringschans in
Amsterdam. Hij kende onze namen. We
wisten niet of hij in staat zou zijn om die
te verzwijgen. Stel je voor dat ze die stengun bij mij hadden gevonden, dat was
niet best geweest. We hebben ons toen
ook een poosje ‘stil’ gehouden. Ik heb die

stengun nooit echt nodig gehad. Toch
zijn er veel herinneringen aan verbonden.
Het was een spannende tijd. Ik vond het
dan ook jammer, dat ik op 1 oktober 1989
afstand moest doen van mijn stengun.”
Bas heeft voor zijn prestaties in het verzet een certificaat gekregen van zowel de
Engelse militaire autoriteiten als ook van
de president van Amerika Dwight D. Eisenhower. Cees Otto en Bertus Monster,
die nog zwaarder werk hadden gedaan,
ontvingen de Medal of Freedom.
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Herinneringen omtrent de 2e
wereldoorlog vanuit Plettenburg
Loes Slooten-Glimmerveen
Dick Heijkamp geboren in 1941 in een ark in het gebied Plettenburg en opgegroeid in het door de familie genoemde
“recycle-huis” aan de Bongenaer eveneens in Plettenburg, vertelt: “Begin 1945 werd een linie van schuttersputten
gegraven door de Duitsers, ter verdediging tegen de geallieerden. De putten werden gegraven door Georgiërs,
gevangenen en ’slaven’ van de Duitse bezetter. Deze linie van schuttersputten liep in een lijn langs de Schalkwijkse
Wetering, van de Bongenaer tot aan het Lekkanaal. Het eerste stuk werd door ons de Kaai genoemd.
Aan de oever van het Lekkanaal heb ik
recent gezien dat er tussen de struiken
nog de palen van de fundatie staan waarop het afweergeschut destijds stond.
De Georgische mensen kregen eten van
mijn familie, maar ook van buurtgenoten.
“Na de oorlog werden de putten gedempt door mijn vader en een knecht.
Want deze route werd gebruikt om naar
het land van mijn vader te gaan, de Put
geheten.”
Op onderstaande foto is de plek te zien
waar het eten aan de Georgische mensen
werd uitgedeeld. Dat was rechts op de
foto, tegenover de hooiberg dus, aan de
andere kant van de Schalkwijkse Wetering. Tijdens de oorlog lag die zelf gefabriceerde brug niet over de Schalkwijkse
Wetering. Achter de hooiberg was het
“recycle-huis”.

Het “recycle-huis” is door opa Heijkamp
gebouw in 1918. Hij kocht in Cothen aan
de Kromme Rijn een oud pand. Het hout
en de stenen bracht hij met een zeilboot
over de Kromme Rijn naar de Bongenaer
en heeft daar een huis van gebouwd. Dit
huis bestaat nog en staat aan de Bongenaer en de Schalkwijkse Wetering.
Het gebied de Put lag tussen de Plettenburgerweg en het Lekkanaal en is nu
het gebied van Watertransportbedrijf
Rijn-Kennemerland tussen het Lekkanaal
en de huidige Structuurbaan.
“Vlak na de bevrijding speelde ik rondom
de putten om daar kikkers te vangen, die
er heel veel zaten.
Ook vond ik veel Duits papiergeld, dat
was weggegooid omdat het niets meer
waard was. Het dreef in de Schalkwijkse
Wetering ter hoogte van de Bongenaer.

Duits geld tijdens de 2e wereldoorlog
gevonden door Dick Heijkamp.
Foto: Loes Slooten

Het resultaat was een flinke stapel met
bankbiljetten. Ik was verrukt met al dat
geld. En ik vond een zaklamp van de
Duitsers, die ergens op zolder ligt bij mijn
zoon, die nu in het “recycle-huis” woont.”

De plek waar het eten werd uitgedeeld. Foto collectie Dick Heijkamp uit 1947. Op de foto
staan van links naar rechts, Greet van Mourik (buurmeisje), Annie van Mourik (buurmeisje)
met in haar armen Geertje Heijkamp, Fien Heijkamp, neef Dick Heijkamp, neef Willem
Heijkamp.
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“Bij het einde van de oorlog bracht de
Nederlandse overheid twee paarden terug bij ons. Bij de inbeslagname van onze
twee paarden was dit door de overheid
geregistreerd. Onze gevorderde paarden
werden tijdens de oorlog gebruikt door
de Duitsers in het leger. Van de paarden
die bij ons terugkwamen was het ene
paard een renpaard (Mira) en deze werd
meteen verkocht. Het andere paard heette Bep en deze hielp bij het werk op het
land.
Ik herinner me van het einde van de oorlog een gebeurtenis, toen ik aan het spe-
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Tientje van Lieftinck. Foto van internet

Nederlands geld van voor, tijdens en vlak
na de oorlog. Foto: Loes Slooten

len was op het land “De Put”. Mijn vader
en de knecht waren aan het werk en zagen ergens langs de Schalkwijkse Wetering een “verdwaasde” Duitser lopen. Zij
waren bang, grepen mij vast en we doken
in een greppel.”
“Tien jaar na de bevrijding werd er feest
gevierd in het bos dat hoorde bij kasteel

Rijnhuizen; zowel het kasteel als het bos
waren eigendom van baron van de Molen. Er was een houten tribune neergezet
en we keken naar attracties met paarden.
Dat was ons feest. Er kwam een Engels
vliegtuig over en deze wierp parachuutjes
naar beneden met eraan vast Roxy-sigaretten ingepakt in plastic. Dat waren cadeautjes voor ons. Deze vielen voor een
deel neer op de akker van mijn vader. Met
name die pakketjes, waarvan het parachuutje goed open ging, want die zweefden verder door de wind. Een vrouw die

Opa en oma Heijkamp en een zus van opa. Zij lopen op de Plettenburgerweg in de richting
van de Bongenaar. Foto: Archief Dick Heijkamp
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in een ark woonde heeft ook vele pakketjes gevonden en meegenomen.”

Het tientje van Lieftinck
Dick herinnert zich dat zijn familie het
tientje van Lieftinck kreeg.
Op internet vind ik de volgende informatie: “De naam van de Nederlandse
oud-minister van Financiën Piet Lieftinck is voor veel mensen nog steeds
bekend door het “tientje van Lieftinck”.
Vlak na de tweede wereldoorlog, op 26
september 1945, kregen alle Nederlanders tien gulden tijdens de grote geldzuivering die Lieftinck op touw zette. In
de week waarin alle oude bankbiljetten
en munten moesten worden ingeleverd
– om vervolgens te worden geruild voor
nieuw geld – moest men rondkomen van
deze tien gulden. Daaraan vooraf ging op
6 juli 1945 het ongeldig verklaren van de
100 guldenbiljetten en op 26 september
1945 werd al het Nederlandse papiergeld
in één klap ongeldig. Tegelijkertijd werden alle banktegoeden bevroren. Men
kreeg in de daaropvolgende maanden
slechts toegang tot een tegoed, nadat was
bewezen dat het geld op een rechtmatige
wijze was verkregen. Deze geldzuivering
was nodig om een einde te maken aan de
geldcirculaties die tijdens de Duitse bezetting waren uitgezet. Het was tegelijkertijd een oplossing voor het zogenaamde
zwartgeldprobleem.”
Voor nadere informatie over de
geschiedenis van Plettenburg
verwijs ik naar mijn artikel “De
Plettenburgerweg, een gebied met
een eigen karakter”, verschenen in de
Cronyck de Geyn nummer 4, 2016.
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Van een dappere bisschop en een bange pastoor
Ton Vis
We kennen allemaal de verschrikkingen van het naziregime, zoals het vervolgen en uitmoorden van hele
bevolkingsgroepen; Joden en Zigeuners (waaronder Roma en Sinti) zijn de bekendste groepen. Wat minder bekend
is het feit dat ook geesteszieken, zwakzinnigen en gehandicapten het zelfde lot ondergingen. Omdat het meeste in het
geheim gebeurde, zeker in de eerste oorlogsjaren, was er opmerkelijk weinig verzet tegen de nazi-moordplannen. Wie
zich wel liet horen was de Bisschop van Münster, Clemens August Graf von Galen, die namens de katholieke kerk vanaf
de preekstoel hevig protesteerde tegen de flagrante schending van het vijfde gebod: “Gij zult niet doden”. Een kopie
van zijn preek kwam – in Nederlandse vertaling - terecht bij de pastoor van de H. Nicolaaskerk in Jutphaas, met de
bedoeling dit protest aan de gelovigen alhier te laten horen. Zover kwam het echter niet, maar daarover later meer.
Hoe zijn de moord- en euthanasieplannen van de Duitse naziregime eigenlijk
ontstaan? Het was een uitvloeisel van
Hitlers persoonlijke rassentheorie, die
uitmondde in de Neurenberger wetten, door de nazi’s aangenomen in 1935.
Hierin werd elk seksueel contact tussen
mensen van het ‘Arische ras’ (Duitsers,
Oostenrijkers maar tot op zekere hoogte
ook Nederlanders) en Joden verboden.
Ook werd er door de nazi-overheid een
geboorteprogramma opgezet wat tot doel
had om door geselecteerde vrouwen en
echtparen ‘zuiver Arische’ kinderen tot
model-Duitsers te laten verwekken en
opvoeden. Uiteindelijk leidde dat ertoe
dat inferieur geachte mensen, waaronder
ook homoseksuelen en gehandicapten,
structureel en op industriële schaal zouden worden vermoord.
Duitse propagandaposter: een gehandicapte kost de staat alleen maar geld!

Het idee was niet nieuw: al in de 19e eeuw
formuleerde Darwin een theorie over
‘survival of the fittest’, een indeling in
rassen en angst voor degeneratie van volkeren. In de jaren ’20 van de vorige eeuw
voerden in Duitsland aanhangers van
deze theorie een publiekelijk debat over
de vernietiging van geesteszieken (Vernichtung lebensunwerten Lebens). Nadat
Hitler in 1933 aan de macht kwam werd
er direct met een sterilisatieprogramma
gestart. Was je bijvoorbeeld schizofreen,
manisch-depressief, epilepticus of zwaar
alcoholist dan was je verplicht je de kans
op nageslacht te laten ontnemen. Deze
mensen zouden de staat alleen maar tot
last zijn, te veel geld kosten en het volk
‘besmetten’.
Opmerkelijk genoeg was er weinig verzet
tegen Hitlers ideologie, sterker nog, de
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gezondheidspolitiek kon op veel steun
vanuit de bevolking rekenen. Familieleden van gehandicapten vonden de (financiële) zorg zwaar en daar moesten
niet nog meer kinderen uit voortkomen.
Ook was de propagandamachine inmiddels op stoom gekomen en werd angst
aangepraat voor een mismaakt volk. De
medische stand had aanvankelijk wel bezwaren, maar enorme bezuinigingen op
de gezondheidszorg brachten hier verandering in. Veel medici stapten door
werkeloosheid en geldzorgen af van hun
ethische bezwaren en schaarden zich
achter de nazi-gezondheidspolitiek. Voor
veel artsen die meewerkten aan het sterilisatieprogramma ging deze maatregel
echter niet ver genoeg, ook voor Hitler
niet. Maar de nazileider achtte de gemiddelde Duitser nog niet klaar voor de over-

stap van sterilisatie naar euthanasie, zoals
de moordplannen eufemistisch genoemd
werden. Het uitbreken van de oorlog in
1939 vormde een goede afleidingsmanoeuvre om deze alsnog in te voeren.
Vanaf juli 1939 moesten alle kinderen,
ook pasgeborenen, met een geestelijke of
lichamelijke handicap, aangemeld worden in tehuizen. Genazificeerde artsen
die een steentje wilden bijdragen aan een
sterk Duits volk werkten hieraan enthousiast mee. Zeker zesduizend kinderen
tot zestien jaar vonden de dood door
opzettelijke uithongering of een dodelijke injectie. In oktober 1939 werden ook
volwassenen het doelwit. Zeker 60.000
mogelijke kandidaten werden aangemeld
door de medische stand en werden overgeplaatst naar een speciaal behandelcen-
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Een van de geprepareerde grijze bussen voor het Aktion T4 programma

Bisschop Clemens Graf von Galen.
Foto Wikipedia Commons

trum. Familieleden kregen te horen dat
bezoek vanwege de oorlog onmogelijk
was. Er werden organisaties opgezet die
als dekmantel moesten dienen en voor
de financiën en het transport moesten
zorgen. Deze organisaties huisden in een
villa aan de Tiergartenstrasse 4 in Berlijn
waaraan het euthanasieprogramma zijn
codenaam ontleende: Aktion T4.

len zond prompt een fel protest aan één
van Hitlers naaste medewerkers, en de
geheime politie werd van hogerhand op
de vingers getikt. Diezelfde moed legde
de bisschop een maand later aan de dag
tegenover Hitlers euthanasieprogramma,
dat zich richtte tegen geestelijk en fysiek
gehandicapte landgenoten. Von Galen
verzette zich daar openlijk tegen, en met
enig succes. De moord op gehandicapten
ging weliswaar hier en daar door, maar
minder massaal en op een meer bedekte
manier. Het regime kon zich in oorlogstijd geen onrust aan het thuisfront permitteren. Propagandaminister Joseph
Goebbels riep woedend uit dat hij die
arrogante ‘mijter’ na de ‘eindzege’ aan de
hoogste boom zou laten opknopen.

Omdat het euthanaseren met dodelijke injecties uiteindelijk te langzaam en
te kostbaar bleek, werd er gezocht naar
effectievere methoden. Een effectievere
methode werd gevonden in 1940, toen
er voor het eerst geëxperimenteerd werd
met gas. In een speciaal geprepareerde
vrachtwagen werden de gehandicapten
in de laadruimte gestopt. De laadbak
had een gat waaruit de uitlaatgassen naar
binnen werden geleid; de koolmonoxide
in de uitlaatgassen deed vervolgens het
werk. De vergassing bleek effectief en de
nazi’s zochten naar een oplossing voor de
beperkte capaciteit van de laadruimten.
In alle euthanasiecentra werden barakken gebouwd met af te sluiten douches,
voorzien van cilinders met koolmonoxide. De patiënten kregen een oppervlakkig
lichamelijk onderzoek om te kijken welke plausibele doodsoorzaak op het overlijdenscertificaat kon worden gezet, om
vervolgens vergast en gecremeerd te worden. Familieleden ontvingen daarop onaangekondigd een urn met as – ongeacht
van wie – en een certificaat met de mededeling dat de persoon was overleden door
een hartaanval, tyfus of longontsteking.
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Het plotselinge en verdachte overlijden
van zoveel mensen en de stank van verbrand vlees rond de euthanasiecentra begon uiteindelijk op te vallen. In augustus
1941 tekende de Bisschop van Münster,
Clemens August Graf von Galen, protest aan bij het nazi-regime. Hitler had
geen trek in problemen met de katholieke kerk omdat deze nog een behoorlijke
machtsbasis had onder het volk en zette
het euthanasieprogramma officieel stop.
Maar de beproefde methode van Aktion
T4 kon in het oosten goed gebruikt worden. In kampen als Belzec, Sobibor en
Treblinka konden de ervaringsdeskundigen als kampcommandant aan de slag en
werd de vergassing nog verder geperfectioneerd, onder andere in Auschwitz. Hiermee bleek het euthanasieprogramma de
wegbereider voor de Holocaust.
De voornoemde bisschop van Münster,
Clemens von Galen, groeide in de Hitlertijd uit tot hét symbool van het kerkelijk
verzet in Duitsland tegen de leer van het
nationaal-socialisme. In felle bewoordingen uitte hij vanaf de kansel van de St.
Lambertikirche kritiek op de uitwassen
van het naziregime. Zijn preken werden
in heel Duitsland bekend omdat hij ze
ook in andere kerken liet voorlezen; en
deze preken zijn later in boekvorm uitgegeven. Met name als de nazi’s de rechten van de rooms-katholieke kerk of de
geloofsgenoten schonden, vonden ze de
imposant ogende kerkleider op hun weg.
Bijvoorbeeld in juli 1941, toen de Gestapo een aantal kloosters sloot. Von Ga-

In de preek die Von Galen op 3 augustus
1941 hield trok hij fel van leer tegen het
euthanasieprogramma van de nazi’s. Een
citaat uit deze preek getuigt daarvan:
“Nooit, onder geen enkele omstandigheid, mag de mens, afgezien in gevallen
van oorlog en gerechtvaardigde noodweer, een onschuldige doden. Sinds enige maanden horen wij berichten dat uit
genees- en verpleeginrichtingen voor
geesteszieken op bevel van Berlijn patiënten die reeds lang ziek en misschien ongeneeslijk schijnen, worden weggevoerd.
Regelmatig krijgen dan de familieleden
na korte tijd de mededeling, dat de zieke is gestorven, het lijk verbrand en de as
afgeleverd kan worden. Algemeen heerst
de aan zekerheid grenzende verdenking,
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dat deze onverwachte sterfgevallen van
geesteszieken geen natuurlijke oorzaak
hebben, maar opzettelijk worden bewerkstelligd, dat men daarbij die leer
volgt die beweert dat men zogenaamde
“het leven onwaardige levens” mag vernietigen, dus onschuldige mensen mag
doden, wanneer men meent, dat hun leven voor volk en staat niets meer waard
is. Een vreselijke leer, die het vermoorden
van onschuldigen wil verdedigen, die het
gewelddadig doden van niet meer tot arbeid in staat zijnde invaliden, gebrekkigen, ongeneeslijk zieken, door ouderdom
verzwakten principieel veroorlooft!”
Zijn preek werd in het Nederlands vertaald, uitgetypt en vervolgens gestencild.
Dat geeft aan dat er al in 1941 sprake is geweest van een georganiseerd verzet tegen
de nazi-ideeën met betrekking tot joden,
zigeuners en geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Dat verzet tegen de schandalige wetgeving hieromtrent heeft men
tot buiten Duitsland willen verspreiden.
Via ondergrondse actiegroepen werd de
preek door vrijwel heel Europa verspreid
met het verzoek deze overal vanaf de
preekstoel voor te lezen, om het verzet
tegen de moordplannen van de nazi’s te
mobiliseren. De vertaalde preek is, zo is
gebleken, ook naar Jutphaas getransporteerd. Het is niet bekend op welke manier
dat gebeurd is, maar aangenomen mag
worden dat hiervoor koeriers werden ingeschakeld. Die gebruikten op hun beurt
de biechtstoel om de vertaalde en gestencilde tekst van de preek te overhandigen
aan geestelijken in Nederland.
Dit moet ook het geval zijn geweest in de
H. Nicolaaskerk in Jutphaas. De brief is
vrijwel zeker aan A.F.Th. Klerk overhandigd, die in 1938 tot pastoor in de Nicolaasparochie was benoemd. Het verzoek
om deze preek te laten voorlezen heeft hij
echter niet ingewilligd. De als angsthaas
bekend staande pastoor Klerk verstopte de enveloppe direct onder de planken
van de pastoorsbiechtstoel, waar deze pas
bij de restauratie van de kerk midden jaren ’90 weer werd gevonden. Tijdens het
verwijderen van de oude houten vloer
troffen de bouwvakkers een vergeelde
witte enveloppe aan, zonder enig opschrift. De enveloppe werd overhandigd
aan de pastor die hem voorzichtig heeft
geopend. De inhoud bleek te bestaan uit
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zes gestencilde vellen papier, met de tekst
van de preek van Von Galen van 3 augustus 1941. Een fotokopie van de brief
bevindt zich in het archief van Museum
Warsenhoeck, de originele stencils zijn in
het archief van de Nicolaaskerk. Clemens
August Graf von Galen werd in 1946
door Paus Pius XII in Rome tot kardinaal benoemd. Minder dan een week na
zijn thuiskomst stierf hij echter op amper
68-jarige leeftijd aan de gevolgen van een
verwaarloosde blindedarmontsteking. De
moedige Von Galen, ook wel ‘De leeuw
van Münster’ genoemd, werd in 2005 zalig verklaard. Zijn verzet tegen de Duitse
machthebbers, gesterkt door zijn geloofsovertuiging, hebben velen de kracht en
moed gegeven de verschrikkingen van de

Postzegel gewijd aan Kardinaal Von Galen
(1996)

oorlog te doorstaan, tot het moment van
de bevrijding.
Pastoor Klerk overleed in 1957 op 74-jarige leeftijd in Montfoort en ligt begraven
op het RK-kerkhof in Jutphaas.

De H. Nicolaaskerk in Nieuwegein. Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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Een ‘verhulde’ Varsity in 1941
René van Haarlem
De eerste jaren van de oorlog had sport een belangrijke functie. Dat was te zien aan het feit dat opeens veel
meer mensen lid van een sportvereniging waren en dat er steeds meer plaatsbewijzen werden verkocht.
Tegelijkertijd kijkend naar de sportuitslagen in het UN tussen 1940 en 1943 is een afname te zien. Vooral het
transport werd steeds meer aan banden gelegd, waardoor normale competities niet meer konden doorgaan.
Eind 1942, zijn er dan ook alleen nog lokale watersportwedstrijden tussen verenigingen uit eenzelfde stad.
Toen ook steeds meer mannen te werk werden gesteld in Duitsland werd sporten nog moeilijker.

De door de U.S.C. (Utrechts Studenten
Corps) georganiseerde sportweek, die
voorafgaand aan het 61ste jubileum van de
Utrechtse Universiteit werd georganiseerd
in het weekend van 21 en 22 juni 1941
werd tijdens het nationale kampioenschap
(Varsity) bekroond met een overwinning
door Triton, op een het onderdeel vier
zonder stuurman. Foto: Utrechts Archief

Varsity 5 mei 1940. Foto: Utrechts Archief

Kanaal tussen de Schalkwijkse- en in de
verte de Jutphasebrug tijdens de Varsity
van 5 mei 1940. Foto: Utrechts Archief

Op het Merwedekanaal, op de grens van
de stad en Jutphaas, werd er geroeid door
de verenigingen Viking en Triton. Beide
clubs hadden een clubhuis dichtbij de
Munt. Trainingen en onderlinge wedstrijden gingen in de eerste twee jaren van de
oorlog gewoon door. Daarna lag het stil.
De eerste Varsity, een nationale wedstrijd
tussen studenten roeiverenigingen, werd
in 1883 georganiseerd. Tot 1939 werd die
op diverse locaties in ons land gevaren.
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Op 5 mei 1940 werd deze wedstrijd door
de Utrechtse Studenten Roeivereniging
Triton voor het eerst georganiseerd op
het pas geopende Amsterdam -Rijnkanaal bij Jutphaas. Het U.N. van 4 mei
meldde dat de deelnemende verenigingen
geen last hadden gehad van de algemene
mobilisatie en dat het puikje van de roeierswereld aanwezig zou zijn!
De Varsity werd op 31 maart 1941 verboden door de bezetters. Toch was er toestemming om het (sport)programma van
het Utrechts Studenten Corps uit te voeren dat in het teken stond van het 61ste
lustrum van de Universiteit van Utrecht.
Daarin was ook een roeiwedstrijd opgenomen, waardoor dus ook het uitgestelde
12e lustrum van Triton (4 oktober 1940)
alsnog gevierd kon worden.
Deze nationale wedstrijd werd gebruikt
om toch een ‘verhulde’ Varsity te kunnen varen op 22 juni 1941. Het hoofdnummer (de oude vier) werd gewonnen
door een ploeg van Amstel. In de herfst
van 1941 is er geen sprake meer van lan-

Overhandiging van de lauwerkrans op
22-6-41, door de rector van de Universiteit
Utrecht aan de winnaar van het
hoofdnummer, de oude vier van Amstel.
Foto: Utrecht in Woord en Beeld, jaargang
1941-42 nr. 17

delijke roeiwedstrijden, maar ook de
districtswedstrijden hebben geen lang
leven. In 1942 zijn er geen uitslagen van
roeiwedstrijden meer te vinden in de
dagbladen. Vanaf 1946 werd de Varsity
weer voortgezet op dezelfde plaats, het
Amsterdam-Rijnkanaal.
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Activiteiten
Historische Kring Nieuwegein

Museumwerf Vreeswijk

Kunst-expositie MaubaHouba-Hausherr en Aleksandra
Govers-Zielinska (schilderijen en keramische beelden).
Vanaf heropening t/m 17 juni in Museum Warsenhoeck

Beeld-expositie “Opkomst en neergang
Scheepswerf en Machinefabriek De Liesbosch”.

Kunstexpositie Henk Wiligendael (Salamanderproject)
Vanaf heropening t/m 28 augustus
in Museum Warsenhoeck
(feestelijke opening op zondag 21 juni om 15.00 uur)

Kijk, in verband met het coronavirus,
op de websites van de musea voor
actuele informatie

Afgelopen februari hield historicus Peter Sprangers van
de Stichting Historische Kring Tolsteeg-Hoograven (HKTH)
bij Museumwerf Vreeswijk een goedbezochte lezing over
Scheepswerf en Machinefabriek ‘De Liesbosch’. De Liesbosch
werd in 1903 opgericht nabij het huidige kruispunt van de
Vaartsche Rijn met de A-12. In 1989 sloot de poort.
Sprangers hield een interessante, uiterst gedocumenteerde
uiteenzetting over de opkomst en neergang van deze
internationaal vermaarde scheepswerf waar zelfs imposante
zeeschuimers van stapel liepen.
Het materiaal van de lezing is door HKTH ter
beschikking gesteld aan de Museumwerf. In de
Expositieruimte van de werf kunt u op uw gemak
de doorlopende projectie de getoonde afbeeldingen
bekijken. De beeld-expositie loopt tot in de zomer.

Demonstraties van de Lekstroomdraaiers in
de expo “Opkomst en neergang Scheepswerf
en Machinefabriek De Liesbosch”
Woensdag 3 juni
Themazondag: Klinken
Zondag 7 juni, 13.00 tot 17.00 uur
Schipperscafé in het Theehuys
Vr 26 juni, 15.00 tot 18.00 uur
Themazondag: Fotograferen (workshop)
Zondag 5 juli, 13.00 tot 17.00 uur (deelname € 7,50; van
tevoren aanmelden via museumwerf@museumwerf.nl)
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Van de redactie
Nu de coronamaatregelen steeds meer worden versoepeld, de zomer is begonnen
en we zelfs weer binnen Europa op vakantie mogen, wordt het voor velen van ons
wat gemakkelijker de zinnen te verzetten. We openen deze Cronyck met een artikel
over eerdere epidemieën in de 19de eeuw, namelijk de cholera-epidemieën, die ook
in Jutphaas en Vreeswijk vele slachtoffers eisten.
Verder starten we een nieuwe rubriek ‘(Bijna) verloren erfgoed’. Hierin wordt erf
goed behandeld dat op het punt staat te verdwijnen. Een bijzonder en onverwachts
onderwerp is het artikel Moonwalking op de Malapert. En we nemen afscheid van
André van Schie, sinds kort oud-directeur van de Museumwerf. We wensen u veel
plezier bij het lezen van deze nieuwe Cronyck.
Correctie
Van Bart Jan Damstra ontvingen we het verzoek een kleine correctie te plaatsen.
De foto op pagina 45 van de vorige Cronyck is niet de Jutphase Nicolaaskerk,
maar de katholieke kerk van Schalkwijk. De fout is ontstaan doordat deze foto
ten onrechte is opgenomen onder Nicolaaskerk op http://rijksmonumenten.nl/
monument/30422/st-nicolaaskerk/nieuwegein/
Renée Blom
(eindredacteur)
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Cholera en Covid-19; ongrijpbare epidemieën
Dr. P.D. ‘t Hart, Renée Blom
In deze bijzondere tijd, waarin ons leven op z’n kop wordt gezet door het coronavirus, is het opmerkelijk
de paralellen te lezen in het artikel ‘Cholera in Jutphaas’ door Dr. P. D. ’t Hart in de Cronyck van 1992. Bij
epidemieën in de negentiende eeuw werden oppassers ingezet om de ziekte beheersbaar te houden. Nu noemen
we dat ‘testen, testen, testen’. Ook moesten zij voor social distancing zorgen. Mensen met klachten moesten
thuisblijven. Een ander vergelijkbaar probleem, was het gebrek aan een goed geneesmiddel tegen de ziekte.
‘Deze geschiedenis, waartoe dient die,
moge men vragen: er is reeds zooveel
over de cholera geschreven?’
Met deze vraag begon de Jutphase ge
nees-, heel- en verloskundige dr. G.J. Tel
jer zijn verslag van de cholera-epidemie
van 1866. En inderdaad is er overstelpend
veel over deze ziekte geschreven, al voor
dat Nederland voor de eerste keer werd
getroffen in 1832.
Teljers verslag was minder gedetailleerd
dan zijn tijdgenoten misschien wel wens
ten. Dat kwam door de overstelpende
hoeveelheid werk, die de epidemie hem
had bezorgd. Artsen bezochten toen
hun zieken vaak een groot aantal keren
per dag om het verloop van de ziekte op
de voet te kunnen volgen. Alleen op die
manier konden zij nagaan of zij de juiste
geneesmiddelen hadden voorgeschreven
en -als het nodig was- snel reageren met
andere recepten.
Zeker plattelandsartsen hadden het tij
dens epidemieën zwaar. Behalve de zorg
voor hun zieken moesten zij ook “voor
zooveel men daartoe bij magte is, voor
de gezondheid en eene goede voeding
van de vele behoeftigen, die nog niet ziek
zijn, de noodige zorg hebben, en wordt
men in die tijden bovendien geroepen en
geraadpleegd bij vele menschen, die in
een ligten graad zijn aangetast of slechts
met angst zijn bezet.” Dat laatste was be
langrijk, omdat de geleerden ervan over
tuigd waren, dat iemand die bang was
voor de cholera grote kans had de ziekte
te krijgen. In 1833 publiceerde de Duitse
onderzoeker Robert Koch, dat hij de ver
oorzaker van de cholera had opgespoord.
Het was de Vibrio Cholerae, een kom
mavormige bacterie, ook wel de Vibrio
Koch genoemd. Toen iedereen overtuigd
was van Kochs gelijk, duurde het nog vele
jaren, voordat er een effectief geneesmid
del was gevonden.
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Jutphase arts Teljer. Foto: Archief HKN

De cholera asiatica
Omstreeks 1830 stonden er in de kranten
berichten over een ingewandsziekte, die
uit het verre Bengalen in India voortsloop
in de richting van de Russische oost
grens: de cholera asiatica. In 1831 was ook
West-Europa aangetast.
Met huivering hadden de krantenlezers
kennis genomen van de gruwelijke symp
tomen. De patiënten raakten enorme
hoeveelheden vocht kwijt door braken
en diarree. Dat gebeurde bij andere inge
wandsziekten ook, maar cholera asiatica
veroorzaakte bovendien uiterst pijnlij
ke krampen in de ledematen, onlesbare
dorst, buikpijn, ijskoude handen, blauwe
kringen rondom de ogen en een merk
waardige verandering van de stem: de
“vox cholerica”. Zodra een patiënt in een
coma raakte, volgde zeker de dood.
De artsen waren machteloos en wisten
dat ook zeer goed. Tegenover hun patiën
ten hielden zijnatuurlijk zo lang mogelijk
vol, dat er nog wel kansen op genezing
waren.
leder jaar heersten er in voor- en na
jaar ingewandsziekten, die wij nu buik
griep noemen. Daartegen hielpen in
het algemeen middeltjes waarin opium
voorkwam. Tijdens choleraepidemieën
hielpen die traditionele middelen bij pa
tiënten, waarvan men dacht, dat ze in het
eerste stadium van de ziekte verkeerden.

Daarom werd met zoveel klem geadvi
seerd om, zodra men iets voelde naar
de dokter te gaan. Wie er te laat bij was,
had nauwelijks overlevingskansen. Dan
ontwikkelde de bekende ziekte zich tot
cholera.
Om de lucht te zuiveren, werden in de
vorige eeuw tijdens epidemieën grote
vuren gebrand, net als in de oudheid. De
straten werden geschrobd, de huizen ge
boend, muren gewit, huisvuil opgeruimd
en waar mogelijk werd opgetreden tegen
mensen die smeerboel in de grachten
smeten.
Sedert omstreeks 1800 hechtte men grote
waarde aan de zuiverende werking van
chloor. De ziekenkamers, de huizen en
de straten werden gezuiverd met chloor
water en -dampen. Het gemeentebestuur
van Utrecht liet tijdens de epidemieën
karretjes door de straten rijden, waaruit
aan alle kanten chloorgas stroomde.
Omstreeks 1850 kwam uit Engeland de
mededeling, dat de cholera werd ver
spreid via besmet drinkwater. Het had
iets te maken met de uitwerpselen van
cholerapatiënten. Niet iedereen wilde
dat geloven. Als het aan het water uit een
pomp lag, hoe kon dan de ziekte plotse
ling verdwijnen? En waarom werd niet ie
dereen ziek, die hetzelfde besmette water
dronk?
Evenmin werd geloof gehecht aan de
berichten, dat het hielp als men het
drinkwater kookte. Dat was al vóór 1832
beweerd. Ook Teljer geloofde niet, dat de
ziekte werd verspreid via het drinkwater.
Het volk dronk immers geen “rauw” wa
ter maar koffie. Wel gaf hij voor alle ze
kerheid mensen die water dronken het
advies, het eerst te koken, zoals hijzelf
ook deed.
Toch had hij in 1866 gemerkt, dat in het
ongezonde Jutphaas buurtje de Kerken
brink, waar een nieuwe pomp was gesla
gen, veel minder slachtoffers vielen dan
bij vorige epidemieën.
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Vanouds waren de geleerden het er niet
over eens of besmettelijke ziekten werden
verspreid door contact met patiënten. In
het lichaam van een gezond mens kon de
smetstof ontstaan. Wie daarna in aanra
king kwam met deze man of vrouw, kon
dezelfde ziekte krijgen en verder versprei
den. Het beste wat zij konden doen, was
contact met zieken vermijden. Met qua
rantainemaatregelen probeerde ze de ver
spreiding tegen te gaan.
Het kon ook zijn dat ziektes werden
veroorzaakt door een smetstof, die ont
stond in bedorven lucht. Als er grachten
werden uitgebaggerd of als boeren hun
land gierden, kon miasma ontstaan. Dat
zweefde dan als een wolk insecten door
de lucht en misschien ook wel door het
water.
Teljer: “Men ziet bij ons in den zomer,
hoe op ééne dag eene menigte van vlie
gen en muggen te voorschijn komen.
Het is genoegzaam bekend, hoe lastig
en veelvuldig de muggen op zekere tij
den van het jaar in sommige streken zijn;
sommige menschen lijden daar veel last
van, terwijl andere er niet van worden
aangedaan, zelfs al hebben zij eene zach
te en gevoelige huid. Wie zal hiervan de
oorzaak verklaren? Even zoo ziet men
ook de onvatbaarheid van vele menschen
voor de cholera.”
Dat verklaarde waarom het niet lukte de
cholera tegen te houden: onzichtbare in
sectachtige wezentjes trokken zich niets
aan van militaire cordons en dergelijke.
De miasmen hadden een ‘instinct’, dat
hen ertoe bracht zich onder bepaalde
omstandigheden te vermenigvuldigen.
Wie vatbaar was, werd aangetast, terwijl
anderen hoogstens in lichte mate ziek
werden. Daar was weinig tegen te begin
nen, want het hing af van de persoonlijke
vatbaarheid.
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Het Jutphase Kraaienbuurtje vlakbij de Doorslagsluis. De huisjes zijn rond 1950 gesloopt.
Foto: Archief HKN

Teljer geloofde ook niet, dat de ziekte
iets te maken had met uitwerpselen. Dan
zouden de vrouwen die de kleren en het
beddengoed van de zieken hadden ge
wassen wel ziek geworden zijn.
De uitwerpselen waren tijdens de epide
mie overal neergesmeten. Desondanks
was de ziekte verdwenen. Nee, hij hield
het bij zijn beeld van zwermen onzicht
bare wezentjes. Die vluchtten weg als er
schoon water was, maar vermenigvuldig
den zich bij smeerboel.
Na 1800 was het vanzelfsprekend, dat
men bij een epidemie naar de overheid
keek om voorzorgsmaatregelen en ad
viezen. In 1831 stuurde Den Haag een
commissie van deskundigen naar het
buitenland, waar de ziekte al heerste om
daar de cholera en de bestrijding te be
studeren. De commissie was nogal som
ber over de mogelijkheden de ziekte te
genezen.
Tot de voorbereidselen hoorde de inrich
ting van een cholerahospitaal, dat spe
ciaal bedoeld was voor armlastigen, die
thuis niet verpleegd konden worden. Op
de Kerkenbrink werd in 1832 een ruimte
ingericht, waar drie of vier patiënten ver
pleegd konden worden. Voor behoeftigen
die liever thuis bleven, kocht de gemeente
nog twee extra matrassen, een grote ko
peren ketel (plm.100 liter) om water te
verwarmen en voedsel te koken voor de
armlastigen. Want één ding was wel dui
delijk: de cholera maakte vooral slacht

offers onder de slecht gevoede en slecht
geklede armen. Als zij behoorlijk werden
verzorgd en gevoed, kon de ziekte wel
licht worden voorkomen.
Verder moest de gemeente meer dan
twee oppassers in dienst nemen, want
dat aantal was veel te weinig voor de 1775
inwoners. Het moesten mensen zijn, die
niet alleen op geldelijk gewin uit waren,
maar ook door menslievendheid werden
gedreven.
Tijdens de epidemie hebben negen man
nen en drie vrouwen als oppasser hulp
geboden aan de zieken. Zij zullen wel
ongeveer net zoveel hebben verdiend als
hun collega’s in Vreeswijk. Daar kregen
de mannen fl. 1,50 per week plus fl. 1,50
per gewaakte nacht. Vrouwen ontvingen
voor dat werk maar fl. 1,Ook bij de nadering van de volgende epi
demieën bereidden de gemeentebesturen
zich zo goed mogelijk voor. Ze werden
daarbij op de vingers gekeken door ho
gere instanties. Dat merkte men bijvoor
beeld in Vreeswijk, toen de gouverneur
in november 1848 schreef, dat hij had
vernomen dat er geen hospitaal was inge
richt. Hij noemde dat “een onvergeeflijk
pligtverzuim”.
De gemeenteraad daar had bij een vorige
vergadering “eenparig het gevoelen ge
uit”, dat het voor een plattelandsgemeente
onmogelijk was, alle aanbevelingen na te
volgen. Juist de inrichting van een hospi
taal vergde veel, bijvoorbeeld het afstaan
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Een kaart van Teljer met de choleragevallen ut 1866. De zwarte stipjes geven de gevallen met dodelijke afoop aan. De ‘o-tjes’ geven de
genezen gevallen aan. Foto: Archief HKN

van de enige geschikte vergaderruimte.
En dat terwijl de praktijk van de epidemie
van 1832 had geleerd, dat armlastige pati
ënten weigerden zich te laten opnemen.

Slachtoffers
Net zomin als elders hielpen de voor
zorgsmaatregelen in Jutphaas. Het eerste
geval deed zich voor aan boord van een
Amsterdams schip op 10 augustus 1832.
Heelmeester Teljer ging direct pools
hoogte nemen en liet het schip isoleren.
Hij constateerde, dat de man geen chole
ra had, maar een ‘besloten coliek’ die hij
aan eigen schuld te danken had: door het
verslinden van grote hoeveelheden spek,
die hij had weggespoeld met water uit de
rivier.
Teljer noteerde in 1832 zeven cholerage
vallen waarvan zes met dodelijke afloop.
In Vreeswijk eiste deze epidemie het le
ven van 11 van de 30 patiënten.
Ook in de volgende epidemieën bleven
Jutphaas en Vreeswijk niet gespaard. In
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Vreeswijk stierven bijvoorbeeld in 1849
minstens 27 van de 47 patiënten; in Jut
phaas 40 van de 89.
Bij de epidemie in 1866 werden meteen
de geijkte maatregelen genomen. Plaatsen
waar “eene vuile, stinkende lucht aanwe
zig was” werden zoveel mogelijk gerei
nigd en met krachtige chloorberokingen
gezuiverd. De commissie zocht goede op
passers, die moesten opletten of er in hun
omgeving iemand verdachte symptomen
(zoals diarree) vertoonde. Zij moesten
dan direct ingrijpen. Dat was belangrijk,
omdat de ervaring had geleerd, dat voor
al arbeiders bleven doorwerken tot het te
laat was.
Teljer schreef: “De cholera is, met gerin
ge uitzonderingen, de ziekte der armere
klassen. Zij, die ons overvalt, zonder dat
wij in staat zijn haren loop palen te zetten,
zij draagt in dit haar alles overweldigend
karakter het kenmerk eener goddelijke
zending. Hier tegenover gevoelen wij ons
onmagtig. Maar dit moet ons streven zijn,

en daartoe zijn onze menschelijke krach
ten wel toereikende, dat wij haar een
groot gedeelte harer offers onttrekken.
Maar daarmede hebben wij onze schuld
aan de armoede nog nietvoldaan. Met al
datgene, wat men nu reeds terstond en
zonder tegenspraak doet, waar de cholera
uitbreekt, moet men blijven voortgaan,
ook wanneer de cholera niet heerscht. De
arme klasse moet zich voortdurend door
de welwillende zorg der rijken omgeven
en beschermd gevoelen, opdat het ieder
een, die werken kan en wil, niet ontbreke
aan datgene, waarop ieder mensch aan
spraak heeft: eene gezonde woning, war
me kleeding, voldoendvoedsel; in geval
van ziekte, bij eene vroegtijdige genees
kundige hulp, ook ondersteuning voor
verzuimde dagen.”
Oorspronkelijk artikel bewerkt door Renée
Blom
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Goede verbinding voor Amsterdam
naar grote rivieren
Rina Copier van den End
Wie in een moderne atlas op zoek gaat naar de Keulsche Vaart zal deze vaart niet vinden. Zelfs in een oudere atlas is
succes bepaald niet verzekerd. De Keulsche Vaart was dan ook geen rivier of kanaal maar een waterweg, een route over
water, maar wel jarenlang een verbinding tussen de twee handelssteden Amsterdam en Keulen. De Duitse stad Keulen lag
zeer gunstig aan de Rijn en was zodoende een centrum van handel. Vanuit Amsterdam was de Rijn moeilijk te bereiken.
De vaarweg bestond uit een aaneenschakeling van grachten, vaarten en rivieren. Grote schepen die van Amsterdam
naar het Rijnland vertrokken moesten in 1815 nog steeds, al zeilend over de Zuiderzee naar de sluizen bij Muiden
om de Vecht op te varen. Het is duidelijk dat dit een lange en omslachtige weg was, langs een bochtig en smal water.
Amsterdam had dan ook grote behoefte aan een goede vaarweg naar de grote rivieren. Toch groeide de Rijnvaarthandel.
Een betere vaarweg…
Bij Koninklijk Besluit van 16 april 1821
nr. 62 werd bepaalt dat er een kanaal zou
worden geopend voor grote Rijnschepen
naar de Lek. Voor het kanaal werd voor
namelijk gebruik gemaakt van de be
staande vaarwegen. Die werden verbreed
en verdiept, bruggen beweegbaar ge
maakt. De in zeer slechte staat verkeren
de sluizen bij Weesp en Vreeswijk zouden
moeten worden vernieuwd. De Rijks
overheid verlangde van de stad Utrecht,
als eigenaar van het sluizencomplex, de
bouw van nieuwe sluizen. Utrecht voel
de daar niet veel voor vanwege de hoge
kosten. Utrecht dacht dat reparatie wel
voldoende zou zijn. Uiteindelijk greep de
Rijksoverheid in. Zij gaf opdracht tot de
bouw van een nood sluis op de plaats van
het Volmolengat. De scheepvaart kon dan
doorgang vinden, niet gehinderd door de
werkzaamheden aan de Oude Sluis. Ook
liep de watervoorziening naar de grach
ten van Utrecht geen gevaar. Op 16 juli
1817 had de aanbesteding van de Rijks
hulpschutsluis plaats. De Weerdsluis bij
Utrecht bleef aanvankelijk onveranderd
in bedrijf, maar werd later toch aange
past. Vanaf 1818 kon de scheepvaart ge
bruik maken van de Rijkshulpschutsluis.

Stoomsleepboten dragen bij aan de groei van de binnenscheepvaart.
Foto: Archief Rina Copier van den End

Lit de nodige hoofdbrekens. Maar op 1
mei 1824 kon het Rijnschip Minerva als
eerste door de nieuwe sluis bij Vreeswijk
varen. Daarmee was de Keulsche Vaart,
aangepast aan de eisen van de nieuwe
tijd. Door deze verbeteringen kon Am
sterdam zijn handel met de Duitse ste
den vergroten. Schepen konden nu in
twee weken van Amsterdam naar Keulen
varen.

Vernieuwing van de Oude Sluis

De jaagpaden

Op 24 juli 1821 vond in Utrecht de aan
besteding plaats. De Vreeswijkse aan
nemer Jacob Both kreeg het werk voor
f.250.000,--. Zowel het Rijk als de steden
Amsterdam en Utrecht leverden een fi
nanciële bijdrage. Zonder problemen en
tegenslagen verliep de vernieuwing van
de Oude sluis niet. De gesteldheid van de
bodem kostte de hoofdopzichter Hendrik

Ook na al deze verbeteringen was de ver
binding voor de Amsterdamse Rijnvaart
niet rooskleurig. Behalve de toestand van
de waterweg zelf was ook de kwaliteit van
de jaagpaden van groot belang. Met een
paard kon tot maximaal vijftien ton laad
vermogen worden getrokken, afhankelijk
van de stroomsnelheid.
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De kosten voor het gebruik van jaagpaar
den waren langzamerhand aanzienlijk
geworden en drukten zwaar op de reis.
Met het groter worden van de schepen
steeg het aantal paarden dat nodig was.
Vooral op de grote rivieren moest men
soms met een groot aantal dieren werken.
Omstreeks 1800 waren twintig tot dertig
paarden geen zeldzaamheid. Een reis van
Rotterdam naar Keulen kon wel vijf we
ken duren. De tarieven van de beroepsja
gers lagen hoog. De kosten van het jagen
konden wel twee derde van de kosten
voor vervoer uitmaken. In 1831 werden
internationale afspraken gemaakt waarbij
de aanleg en onderhoud van jaagpaden
verplicht werd. De paardenjagers ston
den bekend als ruw volk, die hun paar
den slecht verzorgden. De opkomst van
de stoomsleepboten betekende het einde
van de paardenjagers.
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Uitbreiding van de Rijnvaart
De handel nam hand over hand toe met
als gevolg dat ook de grote vrachtscheep
vaart toenam. De groei werd nog ver
sterkt door het wegvallen van veel tollen
op de Duitse Rijn in 1831. Door de op
komst van de stoomsleepboten ging het
vervoer sneller wat een aanzienlijke ver
laging van de vervoerskosten met zich
meebracht. Een andere factor zorgde er in
1845 voor dat de Amsterdamse Rijnvaart
nog verder kon groeien.
Door misoogsten moesten in geheel West
Europa door invoer de tekorten worden
aangevuld. De Amsterdamse graanhandel
profiteerde hiervan doordat zij in voor
gaande jaren goede contacten hadden on
derhouden met de grote graangebieden.
Het graanvervoer naar het achterland
nam dan ook zeer sterk toe in 1845 en
1846, zelfs een verdubbeling. Met het
toenemen van het transport van graan
en industriële producten steeg ook het
scheepvaartverkeer. In 1848 waren er 25
sleepboten beschikbaar voor de Rijnvaart.
Na het tot stand komen van de akte van
Mannheim in 1868, die de vrije vaart op
de Rijn garandeerde, onderging de Rijn
vaart een verdere uitbreiding.

Opnieuw discussies
De toestand van de vaarweg tussen Am
sterdam en de Lek bleek op den duur
niet optimaal. Vooral de toestand op de
Vecht was erg onbevredigend. De Kamer
van Koophandel van Amsterdam begon
aan te dringen op een betere verbinding
met de grote rivieren. De minister van
Waterstaat, Handel en Nijverheid en de
Tweede Kamer werden tussen 1870 en
1881 overspoeld met brieven, nota’s en
voorstellen met het verzoek krachtige
maatregelen te nemen ter verbetering
van de verbinding. De stadsingenieur
van Amsterdam, J.G. Van Niftrik, kwam
in augustus 1870 met het eerste plan. Hij
wilde een geheel nieuw scheepvaartka
naal aanleggen dat, onder andere door de
Gelderse Vallei, Amsterdam met de Rijn
en de Waal zou verbinden. Dat plan werd
door de minister afgekeurd, te duur. In
1878 diende minister Tak van Poortvliet
nog een wetsontwerp in tot verbetering,
maar dat werd met 40 tegen 39 stemmen
verworpen. Op 6 januari 1881 kwam de
nieuwe minister van Waterstaat, Handel
en Nijverheid, Jhr. G.J.G. Klerck, met zijn
wetsontwerp naar de Tweede Kamer. Zijn
plan vormde een compromis tussen de
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De Rijkshulpschutsluis anno 1902. Foto: Archief Rina Copier van den End

sterk uiteenlopende wensen, maar in dit
plan werd geen rekening gehouden met
de wensen van Amsterdam. Het voorstel
behelsde slechts een gedeeltelijke verbe
tering van de Keulsche Vaart, waarvan
de kosten werden geraamd op 12 miljoen
gulden en waarbij geen rekening werd
gehouden met de kosten voor de onteige
ning. Er zou van Amsterdam naar Nigte
vecht een nieuw kanaal worden gegraven,
en daarna zou hoofdzakelijk de oude
route worden gevolgd, met afsnijding
van bochten en uitdiepen van het water.
Toen het wetsontwerp al bij de Tweede
Kamer in behandeling was, kwam de mi
nister nog met enkele aanpassingen. In
plaats van de voorgestelde doorgangen
door Loenen en Nieuwersluis en Breuke
len, stelde hij nu voor een afsnijding bij
Loenen te maken en een tweede bij Nieu
wersluis en ten zuiden van Breukelen.
Hierdoor zouden alle beperkingen op de
vaart worden opgeheven en alle bruggen
twee doorvaartopeningen krijgen voor
grote schepen. Dit wetsontwerp werd op
27 juni 1881 met 40 stemmen voor en 33
tegen aangenomen. Ook de Eerste Kamer
stemde met de plannen in.

Een wijziging in de plannen
Het werk aan het nieuwe kanaal was
al enkele jaren aan de gang toen er een
verrassende verandering in de plannen
kwam. Jhr. mr. J.W.H. Rutgers van Ro
zenburg diende op 27 september 1883 een
initiatiefvoorstel bij de Tweede Kamer in
om het tracé alsnog te wijzigen. De Vecht
zou geheel moeten worden uitgeschakeld,
omdat de nauwe doorgangen bij Breuke

len en Maarssen zouden blijven bestaan.
Het plan van Rutgers van Rozenburg was
een nieuw stuk kanaal tussen Amsterdam
en Utrecht, evenwijdig aan de bestaande
vaarweg en zonder sluizen. De kosten
zouden hoger zijn, maar de afstand kor
ter. Het voorstel werd ingebracht toen de
verbindingssluizen bij Nigtevecht tussen
het nieuwe kanaal en de Vecht al klaar
waren. Het wetsontwerp werd op 2 april
1884 met 51 stemmen voor en 21 tegen
door de Tweede Kamer aangenomen. De
Eerste Kamer deed dat ook met 26 voor
en 10 tegen. Op 15 mei 1884 kwam de wet
in het Staatsblad. Het aannemen van het
wetsontwerp betekende dat er in Vrees
wijk een grotere schutsluis met voorha
ven moest worden gebouwd. Ook zou er
ten westen van het dorp een nieuw stuk
je kanaal moeten worden gegraven van
Huis de Wiers naar de nieuwe sluis. Vanaf
de Liesbosch zou de Vaartse Rijn moeten
worden verbreed. Al in 1872 was er een
‘Commissie van Aankoop van Landerijen
ten behoeve van de Verbreding van den
Vaartse Rijn’ begonnen met de aankoop
van grond. Het aantal percelen dat in
Vreeswijk werd onteigend bedroeg vier
en veertig met een gezamenlijke opper
vlakte van 19.2 ha, totale aankoopsom
f.95.700,--.
De aanbesteding van de sluis en de voor
haven vond plaats op 25 oktober 1882.
De aannemer werd Jacob Monster uit
Puttershoek die de sluis bouwde voor
f.886.111,50,-. Monster nam ook het gra
ven van het verbindingskanaal aan voor
f.113.469,--. Het bouwen van de sluis
verliep zonder grote problemen. Met de
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aanleg van de twee dijken langs de voor
haven werd het een verhaal van kommer
en kwel en een mooi voorbeeld hoe veen
grond aannemers in de problemen kan
brengen. De aanleg van twee stukjes dijk
van respectievelijk 126 en 152 meter duur
de maar liefst 4 jaar. Op een steen, aan
gebracht in het buitenhoofd staat te lezen
1882-1886.
Maar nog werd de Lekdijk niet doorge
stoken. Uiteindelijk gaf het Waterschap
toestemming en kon de firma P.A. Bos
uit Gorinchem de Lekdijk doorgraven,
kosten f 93.817,--. Op 28 september 1891
kon het werk worden opgeleverd en een
maand later voeren de eerste schepen
door de nieuwe sluis. Dan verschijnen
de eerste ansichtkaarten op de markt.
De ‘Nieuwe sluis’ of de ‘Grote sluis’ bij
Vreeswijk. Bijna een jaar later, op 4 au
gustus 1892 vond de officiële opening
plaats door de beide Koninginnen Emma
en Wilhelmina en kreeg de sluis de naam
Koninginnensluis. De brug bij de Han
delskade kreeg de naam Wilhelminabrug,
die aan de Lekzijde de Emmabrug. Die
namen hebben er nooit opgestaan en ze
werden door niemand gebruikt het was
en bleef Hoge en Lage brug. Tegenwoor
dig worden door de diverse instanties de
officiële namen gebruikt maar nog altijd
staan nergens op de bruggen de namen te
lezen.

Werkers aan het
Merwedekanaal
Het nieuwe kanaal is voor een groot ge
deelte met de hand uitgegraven. Wij
zouden die mannen nu grondwerkers
noemen, maar in die tijd sprak men van
polderjongens. Het werkvolk bestond uit
ploegen, meestal uit eigen dorp of streek,
van twaalf of veertien man. Dit aantal
voldeed het beste. De mannen konden el
kaar afwisselen met spitten, kruien en af
storten. Het werk was niet allemaal even
zwaar. De polderjongens namen hun ei
gen schop en puthaak mee. Een puthaak
is een stok van 1.30 meter lang aan het

De ‘Vaart’ of wel het Merwedekanaal naar Gorinchem.
Foto: Archief Rina Copier van den End.

eind is een haak bevestigd om de krui
planken mee te verleggen. De aannemer
verschafte het materiaal voor een hut. Bij
grote werken stonden de keten meestal
klaar voor bewoning. De keet was niet
meer dan een zolder die op de grond
staat. Tussen Amsterdam en Breukelen
stonden zeven en vijftig keten. Op deze
grote werken was het drankprobleem
groot. Men probeerde dat wel tegen te
gaan, want een aannemer heeft uiteraard
liever werkers die nuchter zijn dan luste
loze dronkaards. Het loon van de polder
jongen bedroeg f 1.85 tot f 2,50 per dag.
Degene die de spoorwagons laden en los
sen verdienden het meest.

Het Zederikkanaal
Van 1825 tot 1893 maakte de Oude Ze
derik samen met het Zederikkanaal deel
uit van de Keulsche Vaart. Oorspronke
lijk was de Zederik een veenstroompje
dat in de buurt van Vianen ontsprong en
bij Arkel in de Linge stroomde. Het in
1824-1826 door Jan Blanken aangelegde
Zederikkanaal was de opvolger van de
trekvaart tussen Gorinchem en Vianen,
welks traject het grotendeels volgde. Aan
de Oostkant van Vianen werd echter een
geheel nieuw stuk kanaal gegraven. Het

kanaal was een verlengde van de Keul
sche Vaart en gaf de haven van Amster
dam een verbinding met de Waalroute,
die bij laag water een alternatief was voor
de Beneden Rijn en de Lek.
Tussen 1883 en 1893 werd de capaciteit
van het Zederikkanaal vergroot door
verbreding en het afsnijden van boch
ten. Ondanks deze verbeteringen waren
er toch nog diverse obstakels te passeren
voor de Merwede kon worden bereikt.
Wanneer er vanaf Vreeswijk de Lek werd
overgestoken, moest eerst de op 24 juli
1824 geopende nieuwe grote schutsluis
van Vianen worden gepasseerd. Eenmaal
op het kanaal kwamen de schippers dan
nog zeven bruggen tegen voor de Grote
Merwedesluis in Gorinchem was bereikt.
Na gereedkomen van het werk kreeg het
tracé van Vianen naar Gorinchem de
naam Merwedekanaal bezuiden de Lek.
In 1892 was het project dat Amsterdam
een goede verbinding met de grote rivie
ren moest verzekeren voltooid. De gehele
vaarroute werd vrij van brug- en schut
gelden Hoewel de benaming Keulsche
Vaart eigenlijk niet meer van toepassing
was, werd de naam informeel nog wel
gebruikt.

Bronnen:
K. Baars, Varend vervoeren, van Amsterdam tot de Rijn: 100 jaar Merwedekanaal, H. Dam, De Oude Sluis in Vreeswijk, Martin de
Geer, De Nederlandse Rijn- en binnensleepvaart toen en nu, G.M. Greup, De Rijnverbinding van Amsterdam en haar Geschiedenis,
Jos de Meijere, Jan Blanken en de Vijfherenlanden, R.P.J. Tutein Nolthenius, Langs het Merwedekanaal, uit tijdschrift ‘Eigen Haard’
blz. 534-538, C.G.M. Noordam, de resolutieboeken van Vreeswijk, G.P. v.d. Ven, Jan Blanken en de waterstaat van de omgeving
Vianen, uit het Historisch tijdschrift voor het land van Vianen, Honderd jaar Koninginnensluis, uitgave Oudheidskamer Vreeswijk,
Vreeswijk en de stoomsleepvaart, uitgave Oudheidskamer Vreeswijk.
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Voor u gelezen

Zwolsche Algemeene,
een ultramodern gebouw is niet meer
In de Cronyck de Geyn van juli 1996 schreef Jonna Dommerholt in haar artikel ‘Nieuwegein 25 Jaar. Jutphaas, Vreeswijk
en Nieuwegein in kleine monumenten’ het volgende over het gebouw van de Zwolsche Algemeene aan de Buizerdlaan.
De Zwolsche Algemeene
Het is gebouwd tussen 1983 en 1984 en is
dus nog lang geen monument. Van mij
mogen ze het echter vandaag nog op de
monumentenlijst plaatsen, zo mooi vind
ik het. Ik doel daarbij op het kantoorge
bouw van de Zwolsche Algemene, gele
gen aan de Buizerdlaan in de Poort van
Nieuwegein. De strakke vormgeving en
de glazen puien van zilvergrijs hardglas
geven het een ultramodern aanzien. Bei
de bepalen tevens het karakter van het
gebouw, dat wisselt met het weer. Op een
donkere, grijze herfstdag staat het er nors
en gesloten. Het neemt de kleur aan van
de lucht en het wordt zelfs niet vrolijk van
de warrelende bladeren, die hun eigen
malle capriolen weerspiegeld zien in het
glas. Bij mooi weer begint het gebouw te
leven. De glaspanelen weerkaatsen zon,
lucht, wolken, bomen en vogels in hun
vlucht. De gevels worden oer-Hollandse
schilderijen van gigantische afmetingen.
Moderne schilderijen, dat wel, want de
ietwat bolle ramen geven een extra di
mensie aan al wat het weerspiegelt.
Bekijk je het gebouw vanuit de lucht, dan
lijkt de vorm op trapeziumvormige mo

lenwieken, geschaard rond een vierkante
hal. Drie wieken hebben vijf verdiepin
gen, één wiek bestaat uit één bouwlaag.
De breedte van elke wiek bedraagt ca.
12,60 m. In de centrale kern waar de
vleugels samenkomen, bevinden zich de
liften, loopbruggen en trappen. De entree
ligt tussen twee vleugels ingeklemd ter
zijde van de Buizerdlaan. Benader je het
gebouw dan zie je jezelf weerspiegeld in
de glazen wand - wat een lachspiegelef
fect oplevert - en maak je ook even deel
uit van dat moderne schilderij. Zijn de
kunstuitingen op de gevel afhankelijk van
het weer, binnen zijn ze bewust, geko
zen. In de zeer ruime hal met de centrale
receptie en in de ruimte annex worden
wisseltentoonstellingen gehouden van
objecten en schilderijen van moderne
kunstenaars. Hou je van moderne kunst
of van kunst in het algemeen dan is een
bezoek aan de exposities zeer de moei
te waard. Niet omdat het geëxposeerde
altijd `mooi’ is, maar wel interessant als
tijdsbeeld. Bovendien brengt het kleur in
de mooie, maar in streng wit, zwart en
grijs uitgevoerde ruimten. Bij de bouw
van het nieuwe hoofdkantoor van de
Zwolsche Algemeene was een reeks van

De entree van het opvallende ‘spiegelgebouw’.
Foto: Archief HKN
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eisen gesteld. Het diende in ieder geval
representatief te zijn, economisch ver
antwoord gebouwd en energiezuinig. In
een besloten wedstrijd kreeg architecten
bureau Peter J. Gerssen te Rotterdam de
opdracht vanwege de originaliteit van het
ontwerp en de economische bouw, zowel
intern als extern. . Het kantoorgebouw
behoort daardoor tot de energiezuinigste
van Nederland. Volgens de berekeningen
bedraagt het energieverbruik maar 25 %
van wat gebruikelijk is voor gebouwen
met eenzelfde inhoud. Dit komt omdat
tussen de zware betonnen prefabgevels
en de glaswanden een dikke isolatielaag
is aangebracht. Hierdoor dringt `s win
ters de kou nauwelijks door en `s zomers
de hitte evenmin. Energiezuinige lampen
houden de elektriciteitsrekening laag en
door hun dieptestraling hebben de beeld
schermwerkers geen hinder van eventue
le lichtspiegelingen.
Hulde aan architect en opdrachtgevers
die gezamenlijk een mooi, economisch en
milieuvriendelijk gebouw wisten te reali
seren, waarin het prettig werken is.

Eind 2019 begin 2020 is het pand gesloopt. De nieuwe bestemming
voor deze locatie is nog niet duidelijk. Foto: Bart Jan Damstra
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Binnenvaart verdient nog meer waardering
André van Schie vertrekt als directeur van Museumwerf
Renée Blom
André van Schie is tien jaar de directeur geweest van de Museumwerf aan de Wierselaan in Vreeswijk.
Sinds 1 mei heeft Jack Grondel het stokje overgenomen van André. Tijdens zijn directeurschap groeide
zijn liefde voor de binnenvaart. Doel van de Museumwerf en ook een belangrijke ambitie van André was
een breder publiek kennis te laten maken met de ambachten die nodig zijn om al het varend cultureel
erfgoed ook echt in de vaart te houden, en om de geschiedenis van de binnenvaart uit te dragen.
“De binnenvaart heeft een hele belangrij
ke rol gespeeld in de geschiedenis van ons
land. Het was van meer betekenis dan bij
voorbeeld de korte periode van de VOC.
De binnenvaart was al van betekenis in
de Middeleeuwen. Het vervoer over wa
ter bracht mensen bij elkaar en droeg bij
aan onze handelsmentaliteit en zorgde
voor steeds meer mensen voor brood op
de plank.
Zo had Vreeswijk rond 1900 een enorme
vloot zandschepen. Als je bedenkt dat
achter ieder schip meerdere gezinnen za
ten die afhankelijk waren van het werk op
dat schip, dan weet je hoe belangrijk de
binnenvaart was.
Het is niet voor niks iedere keer weer
bijzonder als een schip op de werf bin
nenvaart. Dan gebeurt er iets. Ze hebben

allemaal iets majestueus als ze heel be
heerst en rustig door het water glijdend
binnen komen. Het past ook helemaal
in de omgeving van het oude dorp. Het
voelt tijdloos, alsof het er 50 jaar geleden
net zo uitzag als nu.”

Buitenweg
De museumwerf is op de plek van de
voormalige Scheepswerf Buitenweg, die
na 145 jaar ophield te bestaan. In 2002
nam de gemeente alle gebouwen en het
terrein over van de familie Buitenweg.
Alles werd vervolgens verhuurd aan de
Stichting Museumwerf Vreeswijk.
Vier jaar lang werd er keihard gewerkt
om van de werf een werkende museum
werf te maken met expositieruimtes en
de nodige werkplaatsen. Op 19 mei 2006
vond de officiële heropening plaats.
Naast exposities over de binnenvaart
worden er sindsdien ook historische
schepen gerestaureerd en gerepareerd.
Ook beschikt de Museumwerf over een
paar ligplaatsen langs de Vaartse Rijn
voor historische binnenvaartschepen.

Lijn vanuit het verleden

André heeft zich met veel plezier ingezet
voor de Museumwerf.
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André had grote ambities. Zo wilde hij
behalve tentoonstellingen ook evenemen
ten houden, zodat bezoekers de binnen
vaart nog meer kunnen beleven.
“Dat is goed gelukt, maar het kan nog be
ter. Nog lang niet iedereen is doordron
gen van het belang van de binnenvaart
toen en nu. De Museumwerf en vooral
ook de verhalen hebben grote bekend
heid bij de liefhebbers en natuurlijk de
bewoners van de schepen en bij de inwo
ners van Vreeswijk. Maar ons erfgoed is
voor te veel mensen nog altijd iets uit de
archiefdozen en van de deskundigen. Ik
zeg altijd dat je de lijn vanuit het verleden
nodig hebt om te kunnen begrijpen waar
om de maatschappij nu is zoals die is.

Een schip op de helling.

Daarom is het ook belangrijk dat we ons
varend erfgoed behouden en betekenis
geven. Toen ik tien jaar geleden aantrad,
voeren er in Nederland nog zo’n 8000
historische schepen. Nu zijn dat er nog
zo’n 5000. We doen dan ook elke dag
ons stinkende best om de vloot te behou
den. Ik vind het dan ook prachtig als ik
zomaar, opeens op de Rijn in Duitsland
tijdens m’n fietsvakantie een binnenschip
voorbij zie varen dat bij ons op de helling
heeft gelegen.
We geven die geschiedenis op de werf
ook door aan jongeren door ons oplei
dingstraject. Jongeren volgen een oplei
ding aan de Ambachtsschool Vreeswijk
of lopen vanuit andere opleidingen hun
stage bij ons. Ze leren de oude ambachten
en natuurlijk hopen wij dat er ook jonge
ren bij ons op de Museumwerf blijven als
medewerker.“

30.000 bezoekers
“Een belangrijk hoogtepunt voor mij
in die tien jaar was dan ook het evene
ment Vreeswijk Vol Vaart in 2016. Het
evenement was eigenlijk een reünie van
de landelijke vereniging Het Historisch
Bedrijfsvaartuig. De leden brachten ge
zamenlijk een enorme collectie van bijna
tweehonderd oude schepen mee. On
geveer 30.000 bezoekers hebben er van
kunnen genieten. Het hele evenement
Nummer 3 - juli 2020

Vreeswijk Vol Vaart trok tweehonderd oude schepen.

vergde een enorme inspanning van onze
vrijwilligers, maar de sfeer was geweldig
en iedereen deed vol enthousiasme mee.
Dat enthousiasme is er altijd en zeker ook
als er dingen gemaakt moeten worden.
Die mannen kunnen echt alles, dankzij de
prachtige werkplaatsen en hun kennis. Of
het nu om houtbewerking, elektrotech
niek of het werken met metalen gaat, ze
kunnen alles maken wat je ze vraagt. Een
goed voorbeeld is het project ‘Aan de slag’.
Dat is een educatieve route over het ter
rein. Daarvoor hebben we niets hoeven
kopen. Andere musea zou zo’n route al
snel een ton kosten, maar op de werf niet.
Overigens zetten ze hun vakmanschap
ook in voor anderen. Zo hebben deze
Vreeswijkse mannen de oude collegetafel
van de gemeente Jutphaas gerestaureerd.
Deze staat nu te pronken in Museum
Warsenhoeck. Daar ligt trouwens nog wel
een ambitie, het verder versterken van de
al goede samenwerking tussen de drie
Nieuwegeinse erfgoedinstellingen.

Enkele van de mannen die alles kunnen
maken.
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Passie en inzet van de medewerkers is enorm.

Dit alles kan trouwens niet zonder een
goede samenwerking met de gemeente. Ik
heb gelukkig altijd veel steun ervaren van
de ambtenaren en ook van de bestuurders
van Nieuwegein.”
Een doorlopend hoogtepunt is voor mij
trouwens toch echt de groep medewer
kers. Hun passie en inzet is enorm. Tege
lijk zorgen zij ook voor de dieptepunten
die we moesten meemaken. Wij werken
vooral met gepensioneerde vrijwilligers
en dat betekent dat er ook mensen over
lijden. Dat zijn echte dieptepunten, om
dat het altijd een beetje pijn doet als zo
iemand wegvalt omdat we ons toch alle
maal een beetje familie van elkaar voe
len. Ik zal dus vooral de vrijwilligers het
meest gaan missen.”

Kers op de taart
André vond het een bijzondere kans dat
hij als directeur vanaf 2011 ook kennis
kon maken met een geheel andere ‘tak

van sport’, namelijk alles rond het veer
pontje over de Lek, de Vrevia.
“Ik ben heel blij dat het ons gelukt is om
het in de vaart te houden. Het vormt de
kers op de taart, vooral omdat het weer
hele andere leuke vraagstukken oplevert
dan de Museumwerf. Ook de schippers
op het pontje is een bijzondere groep, die
ik ook zeer zeker zal missen, alhoewel
ik mij als fietser nog best wel regelmatig
door hen zal laten overzetten.
André stopt met zijn directeurschap om
dat hij volledig gaat werken voor het be
drijf van zijn vrouw. Daarnaast blijft hij
actief als fractievoorzitter van de VVD
in de provinciale staten van Utrecht. Hij
gaat Nieuwegein overigens niet helemaal
verlaten, want als bijzonder aandachts
gebied heeft André Nieuwegein in zijn
portefeuille.
Foto’s: Archief Museumwerf

De Vrevia, een andere tak van sport.

Cronyck de Geyn | 59

Voorhaven Koninginnensluis (deel
Jaap Bo
1920
Sleepschepen, een sleepboot en zeilvaart
wachtend tot ze in mogen varen. Rechts
de molen van Van Eck, ontdaan van de
wieken.

1925
Als laatste nog een flink sleepschip met
poserende bemanningsleden achterop en
de was voorop.
Zeker maandag-wasdag? (archief: Albert
de Vries)

1929
De noodzaak van een nieuw kanaal is
duidelijk. Links zandschuitjes en ver
derop sleepboten met hun sleep. Buiten
gewoon boeiend. Als eerste de ALPHA
(bouwjaar 1921) uit Groningen met een
beste deklast.
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2) - het vernieuwde remmingwerk
ersema
1929
In deze strenge winter ligt de scheepvaart
stil. We zien sleepboten van de KEUL
SCHE VAART en een schipper die -om
een onduidelijke reden- zijn zeil er bij
heeft staan. Er zit beweging in het ijs. Eb
en vloed doen hun werk en misschien zet
de dooi in.

1950
Een geladen zandschip ligt klaar om de
sluis in te varen. Het is er niet aan af te
zien; maar het remmingwerk moet ver
vangen worden. Links en rechts op de
brug de paraplu’s (schuilhuisjes) voor het
sluispersoneel.

Rond 1960
Deze remming verdwijnt in de zesti
ger jaren van de vorige eeuw. Zo ook de
Kalkzandsteenfabriek. Wat blijft zijn de
woningen achter de Voorhavendijk. (ar
chief: HKN)
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Moonwalking op de Malapert
Relaas van een beroemde maar relatief onbekende Malapert
Jacques Lemmink
Diegene die door deze titel een historische verhandeling verwacht over een illegaal dansfestijn in een omgebouwde
boerderij aan de Malapertweg en daarbij wellicht (terug)denkt aan het loopje van de wereldberoemde
‘King of Pop’ Michel Jackson (1958-2009) tijdens een jubileumgala van het Motown-platenlabel, komt
bedrogen uit. De nieuwsgierige lezer wordt geadviseerd zich tijdens een heldere nacht te richten op een
volle, bij voorkeur supermaan. In de nabijheid van de zuidpool van de maan ligt een inslagkrater met een
diameter van 69 km. met een voor Nieuwegeiners wel heel bekende naam: Malapert! Hoe dat zo?

Malapert-mountains met hun hoogte van 7 km. aan de horizon verlicht door de zon,
wordt gezien als een geschikte locatie voor een permanente basis op de maan. Rechts
op de voorgrond de krater Shackleton. Beeld vanuit het Kaguya/Selene ruimteschip
van de Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Bron: https://www2.lpod.org/wiki/
November_14,_2007.

C.A. Wood, ‘Peaks of “eternal” light’, in:
Sky & Telescope (24 juni 2017)
(www.sky&telescope.org).

Krater

Naamgeving

Niet ver verwijderd van de zuidpool op
de maan bevindt zich een 5 km hoge
berg die deel uitmaakt van een zuidwes
telijke wand van een maankrater. Vanaf
de aarde kan deze formatie goed worden
gezien, ondanks de vele details die ver
borgen blijven door schaduwwerking.
De rand van de krater Malapert vormt
een onregelmatige ring van pieken. De
zuidwestelijke rand staat bekend onder
de officieuze naam Malapert Mountains.
De piek op deze ring kreeg in 1954 de of
ficiële naam Malapert Alpha of “Malapert
Peak” en werd gezien als een ideale loca
tie voor toekomstige maanobservaties.
Sinds de missie van Apollo 15 eind juli
1971 staat Malapert geboekstaafd als de
zuidelijkst gefotografeerde krater van het
gehele Apolloproject.
In 1997 presenteerde het Europees Ruimteagentschap (ESA) zijn ambitieuze Euromoon 2000-programma. Het project
voorzag in een onderzoek naar een be
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woonde buitenpost op de maan. De Malapert-moutains werden gezien als een
ideale plek. Maar dit project werd al eind
maart 1998 stopgezet. President George
Bush jr. stelde in 2004 vast dat de polen
van de maan van grote wetenschappelij
ke en strategische waarde waren. Ook de
Amerikanen zagen de Malapert-mountains als een geschikte locatie voor een
permanente basis vanwege de aanwezig
heid van een geschikte landingsplaats, de
constante bereikbaarheid via microgolven
en het feit dat er 314 dagen van het maan
jaar zonlicht kon worden opgevangen.
Ook dit project werd afgeblazen. In 2013
bestond er een nieuw commercieel plan
om een telescoop op een piek van de Ma
lapertkrater te plaatsen. “Malapert crater
provides the advantage of a direct line of
access to Earth,” zo stelden de initiatiefne
mers. Al deze projecten hadden de naam
Malapert wereldwijde bekendheid kun
nen opleveren! Voorlopig blijft de naam
van de krater en de bergketen intrigeren.

Voor de naamgeving van astronomische
objecten is de Internationale Astronomische Unie (IAU) verantwoordelijk. Mo
menteel is de Nederlandse hoogleraar in
de astronomie, Ewine Fleur van Dishoeck
(Leiden, 1955), voorzitter van de in 1919
opgerichte IAU. Maankraters krijgen in
de regel een naam van overleden we
tenschappers of onderzoekers, een tra
ditie die teruggaat tot 1651. De Italiaan
Giovanni Battista Ricolli (1598-1671)
vernoemde de krater naar Charles Ma
lapert (1581-1630). Niet vreemd. Zij wa
ren tijdgenoten. Beiden waren lid van de
Sociëteit van Jezus en allebei hadden zij
via een van Ricolli’s leermeesters contact
met een andere jezuïet, Christoph Schei
ner (1573–1650). Deze astronoom had net
als Charles Malapert studie gemaakt naar
het verschijnsel ‘zonnevlekken’. Ricolli
was weliswaar verantwoordelijk voor de
naamgeving, maar wees waarschijnlijk
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GENEALOGISCH OVERZICHT GESLACHT MALAPERT

Jean de Hervilly, genoemd Malapert1
x 1480
Maigne le Dieu
(1)
Jeanne Desclories2
(2)

Michel le Bouvier, genoemd Malapert (schildknaap), heer van Rieux
x 1501
Catharina Hoston

Michiel Malapert, heer van Buquant
x
Gregorine de Benault

Charles Malapert

Nicolas Malapert

x
Margueritte de Gistelles (1)
Catherine Dervillies
(2)

Michel Malapert
x
Jolente de la Haye
Jeanne Marescaut

Charles Malapert s.j.
1581-1630

(1)
(2)

x 1562 (in Antwerpen)
Josine Ketel
vrouwe van Jutphaas

Nicolas Malapert
heer van Jutphaas
x
Marguerite Panhuys

Louis Malapert
heer van Vieux-Gembloux
x
Marie de la Faille
(1)
Susanne van Tessem
(2)

Catharina Malapert3 Susanne Malapert
Louis Malapert (Mons 22-2-1577)
vrouwe van Jutphaas vrouwe van Jutphaas
x
x
x
Jean van Vivien
Andries van der
Susanne Lattefour
(1)
heer van Neuverue
Meulen
Anne van Vivien
(2)3
vrouwe van Jutphaas

Maria Malapert
Catherine Malapert
x
x
Jacques van Teijlingen Berthout van Poulenburg

Jean Nicolas Malapert

Louis Malapert
heer van Jutphaas
x
Eleonora d’Ablaing

Zijn vader, eveneens Jean de Hervilly, dit (genoemd) Malapert geheten, ontving pas in 1403 het wapen van Bazentin van zijn kinderloze oom Robert, heer van Hervilly,
kamerheer van de koning van Frankrijk, Karel VI, de Waanzinnige (1368-1422). Deze neef Jean van Hervilly, genoemd Malapart woonde vanaf 1460 in Vallenciennes.
Cursivering van de naam van de echtgenote duidt op voortzetting van de lijn.
3 Anne van Vivien was een dochter van Jean van Vivien, heer de la Neuverue en Catherina Malapert.
1
2

een andere krater aan dan die, die wij nu
kennen als de maankrater Malapert.

Familie Malapert
Maar wie was deze Charles Malapert
wiens achternaam ons zo bekend in de
oren klinkt? Volgens de overlevering is
zijn naam verbonden aan een Picardisch
geslacht uit de omgeving van Vallen
ciennes, bekend om zijn textielnijver
heid. Charles Malapert werd als oudste
kind uit een aanzienlijk familie in Ber
gen-Hengouwen (Mons) geboren op 12
juli 1581 in de rue de la Grande Triperie
midden in de textielhandelswijk. Groot
vader Charles (1550-1595) van vaders
kant, was er zijdehandelaar. De Malaperts
mochten zich vanaf 1403 rekenen tot de
lage adel. Ook beschikten zij over het
grafrecht in de Sint Waltrudiskerk. Dat
de Malaperts heren van Bazentin zouden
zijn geweest, werd al in 1862 als onaanne
melijk beschouwd. De Malaperts behoor
den veeleer tot de rijke stadsbourgeoisie
dan tot de aristocratie. Telgen uit deze
familie kwam men dan ook tegen in zo
wel politieke als kerkelijke kring. Tussen
1552 en 1635 waren negen familieleden
schepen in het stadsbestuur, terwijl drie
halfbroers en een zus in dienst traden van
God; twee neven gingen als jezuïet door
het leven en een ander was betrokken bij
de oprichting van het Ursulinenconvent.
Naar de astronoom Malapert is alleen in
het hedendaagse Mons een klein straatje
vernoemd.
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Gravure (1888) van Charles (le) Malapert
naar een vernietigd portret voor de
bibliotheek van het Jezuïetencollege in
Valenciennes. Bron: Vriendt, Fr. de, ‘Le père
Charles Malapert s.j.’, p. 106.

Plettenburg

Malapertius

Charles was de oudste zoon van Michel
(de) Malapert (1583-1637) en Yolanthe
(Jolente) de la Haye (±1561-1600). Binnen
de verschillende takken van deze uitge
breide familie verschenen rond het mid
den van de zestiende eeuw een geestelijke
maar ook twee families in Antwerpen.
Vanuit de Scheldestad zijn deze takken
naar de Noordelijke Nederlanden uitge
weken; een nazaat van Nicolaas Malapert
(1535-1581) getrouwd met Josyne Kethel
(†1566; Keetel) was hun zoon Nicolas
de Malapert (1564-1615) die vanwege ge
loofsvervolgingen naar het noorden ge
vlucht was.
In 1617 kocht deze Louis de ambachts
heerlijkheid het Overeind van Jutphaas
met het huis Plettenburg van zijn tantes
Catherine (1562-1620) en Susanne (15661625) en herbouwde het huis. Zijn vader
Louis en oom Nicolas waren broers van
Charles Malapert (1550-1595), grootvader
van de kleinzoon die bij zijn geboorte op
12 juli 1581 naar hem werd vernoemd.
Het bestaan van zijn oom Louis Malapert
(1535-1603), getrouwd met Maria de la
Faille (1555-1578), nadien met Susanne
van Tessen (†1584; van Tessel/Tessele)
werd bepaald door mobiliteit en inge
geven door economische bedrijvigheid.
Hun zoon Louis (1577-1657) werd gebo
ren in Bergen-Henegouwen, waar zijn
ouders tijdelijk naartoe waren gevlucht
om te ontsnappen aan de Spaanse Furie
in Antwerpen (4/7-11-1576).

Gedurende de 16e en 17e eeuw brachten
de Nederlanden een groot aantal goede
wiskundigen voort. Deze opmerkelij
ke bloei laat zich deels verklaren door
de bijzonder gunstige economische en
intellectuele omstandigheden. Of deze
ontwikkelingen tijdens de Opstand
(1567-1609) in het voor- of nadeel van de
Noordelijke of de Zuidelijke Nederlanden
uitvielen, is nog altijd onderwerp van stu
die. Charles Malapert was opgeleid door
Jezuïeten. Tijdens de Contrareformatie
had de Sociëteit van Jezus grote aantrek
kingskracht op jongelingen zoals Mala
pert. Na zijn toetreding (1600) werd hij
als pater-jezuïet belast met onderwijsop
drachten in de filosofie in Pont-à-Mou
son (Lotharingen). Al snel behoorde hij
tot de kritische intellectuele top van de
katholieke kerk in de Lage Landen.
Tussen 1614 en 1617 bevond hij zich in Po
len. Op weg daarnaar toe ontmoette Carl
Malapert in het Duitse Ingolstadt zijn
collega Christophe Scheiner. Deze jezuïet
deelde zijn interesses voor de astrono
mie en toonde hem zonnevlekken, ont
dekt met zelf geconstrueerde telescopen.
Door deze kennismaking zou Malapert
zelf meer dan twintig jaar waarnemingen
doen van zon en maan. In Polen, waar hij
in Poznan en Kalisz wiskunde doceerde,
stond hij bekend als Karol Malapert maar
ook als Carolus Malapertius. In zijn wer
ken gaf hij steeds blijk van goede kennis
van recente literatuur. Zo toetste hij zijn
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waarnemingen aan de verschillende theo
rieën van anderen.
In verband met de raadselachtige zon
nevlekken verdedigde hij de zienswijze
van Scheiner, die meende dat zonnevlek
ken objecten of wolken cirkelend rond
de zon. Ook werd zijn waarneming van
de beroemde heldere komeet van 1618
besproken. Van Malaperts maanwaarne
ming op 29-11-1619 is een verslag overge
leverd. Aan de hand van ontdekkingen
concludeerde Malapert dat het ging om
een hemellichaam boven de maansfeer.
Het is dan ook niet vreemd dat hij op
grond van zijn onderzoek koos voor het
wereldbeeld van Tycho en viel hij Coper
nicus en Galileo aan. Malapert was voor
stander van de aristotelische kosmologie
die haaks stond op de zienswijze van Jo
hannes Kepler (1571-1630). Malapert werd
gezien als verdediger van de Rooms-Ka
tholieke kerk.
Eenmaal terug in de Zuidelijke Neder
landen werd Malapert in 1620 benoemd
aan de universiteit van Dowaai (Douai,
Picardië). Ook daar onderwees hij (drie
dimensionale) meetkunde. Zowel in het
jezuïetencollege te Kalisz als aan de uni
versiteit van Dowaai werkte Malapert
nauw samen met Alexius Sylvius Polonus
(1593-±1653), die als jonge pupil aan Ma
laperts waarnemingen van de zonnevlek
ken had deelgenomen. Daarbij maakten

1630 naar Madrid. Daar was een jaar eer
der de Collegio Imperial van de jezuïeten
door koning Philips IV gepromoveerd
tot universiteit met nieuwe leerstoelen
voor wiskunde en filosofie. Maar tijdens
de reis werd Malapert ziek en stierf in
de Noord-Spaanse stad Vitoria-Gasteiz
(Navarra). Uiteindelijk nam zijn reisgezel
Sylvius Poltanus de leerstoel over aan de
Madrileense universiteit.

Besluit

Malapert gebruikte zijn observaties van
kometen (1618) en de bewegingen van
sterren aan de zuidelijke hemel om de
hypotheses van Galileo en Copernicus
te weerleggen. Bron: Loyola University
Chicago, Digital Special Collections.

ze gebruik van betere instrumenten, uit
gevonden en geconstrueerd door Sylvius
Ploanus zelf.
Malapert was ook een begaafd dichter
en schreef gedichten en theaterstukken,
die succes hadden in de 17e eeuw. Diver
se van zijn publicaties werden postuum
uitgegeven. Zijn bekendheid riep hem in

Het relaas van een voor Nieuwegein re
latief onbekende telg uit het omvangrij
ke geslacht van de Malaperts toont de
diaspora van verschillende familieleden
verspreid over de Nederlanden en daar
buiten. Bij de motieven om vanuit de
Zuidelijke Nederlanden te emigreren,
speelden religieuze, politieke en econo
mische argumenten altijd een belangrijke
rol. Van ieder motief of een combinatie
van motieven viel in dit kort bestek in de
familie Malapert een sprekend voorbeeld
te bespeuren. In dienst van kerk, staat en
economie speelden telgen uit het geslacht
Malapert hun rol. Wellicht dat de naam
Malapert in de toekomst (nog) meer tot
de verbeelding zal gaan spreken, zodra
toekomstige maanbewoners een echte
moonwalk zullen uitvoeren op de rand
van de krater, die al zo lang bekend staat
als de krater Malapert!
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-	 Bloemendal, J., ‘Malapertus, Carolus (1581-1630)’, in: Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum (DWC) (Digital Webcentre for the History
of Science in the Low Countries).
-	 Carpentier J. le, Histoire de Cambray et du Cambresis. Contenant Les éloges des Familles Nobles & Patrices, qui s’y sont renduës recommendables, tant par leur valeur, prudence, & fidelité, que par leur munificence envers les Eglises, Monasteres, & Hospitaux
(3 Tms; Leyde, 1664), p. 184-186.
-	 F.-V. Goethals, Miroir des Notabilités de Belgique, des Pays Bas et du Nord de la France (Bruxelles, 1857) I, p. 605-628, s.v. Malapert,
i.h.b. p. 612.
-	 Hartmann-van Rijnenburg, A.E.D., Daalhuizen, P., De heren Malapert op Huis Plettenburg’, in: Cronyck de Geyn 26 (2004), p. 7-12.
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Van Löben-Sels (1368-1816)(Het Utrechts Archief, 1963).
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contrées voisines, (3 Tms, Louvain, 1765-1770) I, p. 144-145, s.v. Charles Malapert.
-	 Vandenbruaene, J., Astronomische gids van België (Antwerpen, 2009), p. 277-278.
-	 Vriendt, Fr. de, ‘Le père Charles Malapert s.j. Un savant montois au temps de l’apogée des Jésuites (1581–1630)’, in: Les Jésuites à Mons,
1598–1998. Liber Memorialis”, dir. J. Lory, J. Walravens, A. Minette (Mons, 1999), p. 106–135.
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Cronyck de Geyn | 64

Nummer 3 - juli 2020

(Bijna) verdwenen erfgoed

Damsluisjes in de inundatiekade van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Bart Jan Damstra
Deze nieuwe terugkerende rubriek ‘(Bijna) verdwenen erfgoed’ behandelt deze keer het fenomeen damsluis, en wat
hier momenteel nog zichtbaar van is. We wandelen of fietsen hier wellicht dagelijks langs, zonder het op te merken of te
beseffen. Ze zijn opvallend en tegelijk onopvallend. Deze objecten vormen één geheel met de overige elementen van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Omdat de forten individueel meer bekend zijn en normaal gesproken de aandacht
krijgen, zal nu verder ingegaan worden op de minder bekende onderdelen op het tracé van de Inundatiekade uit 1870.

Afb 2: op de topografische kaart van 1925 van het gebied rond de
Bongenaar is het tracé van de kade te zien, evenals de damsluisjes
in de Molenvliet en Schalkwijkse wetering, aangeduid met ‘DamSl’.
Kaart: https://topotijdreis.nl/.

a l l e e n go e d t e n
uitvoer gebracht
kan worden als alle
Afb 1: het tracé van de 19e eeuwse Inundatiekade met de locaties
schakels perfect
van de damsluisjes. Ook zijn de forten Vreeswijk en Jutphaas
functioneren. In
aangegeven. Projectie op de huidige kaart van Nieuwegein.
1815 wordt gestart
Kaart: bewerking door auteur.
met de aanleg,
vanaf 1871 vervangt
Geniekade
het definitief de Oude Hollandse Wa
De NHW is een verdedigingswerk en terlinie. Op de hooggelegen en daarmee
stelsel van forten en inundaties van 85 zwakke plekken in de linie zoals stroom
kilometer lang. De inundatie (het gecon ruggronden en dijken, worden forten en
troleerd onder water zetten) van grote schansen aangelegd. Rond 1870 wordt
stukken land is het basisprincipe van een de Inundatiekade (in de volksmond ook
waterlinie. Het is een complex geheel dat wel ‘Geniekade’ genoemd) aangelegd als
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liniedijk/keerkade. Deze keerkade moest
voorkomen dat het water, met een ge
middelde hoogte van 30 à 50 cm, in het
geïnundeerde gebied via de Vaartse Rijn
kon wegstromen. De kade had een door
snede van ca. 3 meter en was ca. 1 meter
hoog. De bodemgesteldheid zorgde voor
de nodige uitdagingen bij de aanleg, maar
ook bij de instandhouding van de kade.
Zo zorgde de drassige grond o.a. bij de
Bongenaar er voor dat hele delen van
de kade verzakten. De damsluisjes ech
ter niet, omdat deze werken gefundeerd
werden. De linie is in 1870 in werking
gesteld tijdens de Frans-Duitse oorlog.
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weg noordwaarts via de Bongenaar naar
fort Jutphaas. De kade doorsnijdt on
derweg achtereenvolgens de vergraven
loop van de Zandveldse wetering (bij
Huis De Wiers), de Molenvliet (tevens
de voormalige grens tussen Vreeswijk en
Jutphaas), de Schalkwijkse wetering en
Houtense wetering. Op deze snijpunten
kon de wetering worden afgesloten door
middel van een damsluis: door balken in
te laten en de tussenliggende ruimte vol
te storten met grond. Vanaf fort Jutphaas
ligt de kade noordwaarts parallel aan het
kanaal, met in de Ravense wetering en
Molenvliet nog een tweetal damsluisjes.
Bij Fort De Batterijen bevind zich ook
een damsluis. Deze blijft hier buiten be
schouwing omdat in deze bijdrage is ge
kozen om het tracé van de inundatiekade
te beschrijven.

Toekomst

Op afbeelding 1 is het tracé te zien: de
kade lag tussen de Lekdijk bij fort Vrees
wijk en boerderij De Oude Wiers paral
lel aan de Wierselaan en vervolgt zijn

De objecten zijn het waard om te behou
den! Op de website van het programma
Nieuwe Hollandse Waterlinie (https://
nieuwehollandsewaterlinie.nl/unesco/)
lezen we dat het doel is de NHW een
plaats te geven op de UNESCO werel
derfgoedlijst. Een dergelijke status zal
hopelijk leiden tot meer en betere aan
dacht voor de linie als geheel, dus ook
de in deze bijdrage beschreven objecten.
De objecten, eigendom van de gemeen
te Nieuwegein, hebben momenteel geen
echte functie (meer). Enkele jaren gele
den is vanuit de Provincie Utrecht een in
ventarisatie gedaan van de objecten, wat
helaas nog niet heeft geleid tot een ge
zamenlijk project om de objecten zonder
beheer aan te pakken.

Afb 5: Damsluis nabij de Hollandhaven/
Structuurbaan. De staat van het object
verslechterd. Foto: auteur 2015.

Afb 6: Inmiddels verdwenen damsluis in
de Houtense wetering, jaren 1950. Foto:
collectie fam. Heijmans.

Afb 3: Fort Vreeswijk, jaren 1930. Foto richting het zuidoosten. De aanleg van de
Voorhaven richting Beatrixsluis is in volle gang. De inundatiekade begint aan de Lekdijk
en vervolgt zijn weg ten oosten en noorden van het fort. Daarna maakt de kade een hoek
van 90 graden en loopt vanaf dat moment noordwaarts, parallel aan de Wierselaan.
Het te inunderen gebied lag ten oosten van deze kade, op de foto het gebied links van het
fort en de Wierselaan. Direct ten zuiden van het fort zijn de Lekdijk en de Lek zichtbaar,
op de foto boven het fort. Rechtsboven is nog net de waterinlaat te zien die door middel
van een duiker aansluiting had op de Rijkshulpschutsluis of spuisluis.
Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat.

Door de aanleg van het Lekkanaal vanaf
1934 kwam de hoofdweerstandslinie/in
undatiedijk van de Waterlinie oostelijker
te liggen en verloor de 19e eeuwse kade
haar functie. Begin jaren 1950 wordt vrij
wel de gehele kade afgegraven, op de tra
cés rond de beide forten na. Bij de latere
aanleg en bouw van woningen, bedrijven

Afb 4: Inmiddels verdwenen damsluis in de
Inundatiekade langs de Wierselaan, 1962.
Foto: collectie Dhr. F. van Zutphen.
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en infrastructuur verdwenen ook enkele
damsluisjes.

Van zuid naar noord
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Afb 7: Fort Jutphaas, ca 1880. De kade sluit (komend vanuit het zuiden via de Bongenaar) ten zuidoosten van het fort aan op de ringweg
rond het fort (nu Rond Het Fort genaamd). De oost- en noordzijde van deze ringweg maakt deel uit van de kade. Ten noordwesten van
het fort gaat het tracé in noordelijke richting verder, parallel aan de Vaartse Rijn. Daar waar de kade de Jutphase wetering kruist (ten
oosten van het fort) en daar waar de kade haaks op de ringweg aansluit (ten noordwesten van het fort, op de tekening linksonder) is een
damsluis gelegen, aangegeven met twee rode parallel lopende lijnen. De groen gearceerde delen ten noorden en ten oosten van fort en
kade markeert het inundatiewater. De Overeindseweg en directe omgeving komen niet volledig onder water te staan, dit is het tracé van
een (hoger gelegen) stroomrug. Afbeelding: Kenniscentrum Waterlinies.

Afb 8 (links): tracé Rond Het Fort ten noordwesten van Fort
Jutphaas, gezien naar het zuiden. Het gedeelte op de voorgrond
maakt deel uit van de hoger gelegen kade. Na de bocht (rechts
op de foto) buigt de kade westwaarts (op de foto naar rechts) af.
Zuidelijker maakt de weg geen deel meer uit van de kade en loopt
naar beneden af.

Afb 9 (rechts): de damsluis (in slechte staat) tussen Rond Het Fort
en de kade, die hiervandaan enkele meters westwaarts loopt en
daarna in een scherpe hoek naar het noorden afbuigt. Zie ook
afbeelding 7 linksonder. Foto’s: auteur 2020.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp publicaties en website van het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie (https://nieu
wehollandsewaterlinie.nl) en eerdere bijdragen in de Cronyck de Geyn (ook voor nadere verwijzing en bronvermelding).
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Museum Warsenhoeck gaat
weer open
Wij zijn blij dat vanaf 13 juni 2020 de deu
ren van Museum Warsenhoeck op zater
dag- en zondagmiddag open gaan.
In de exposities zijn enkele kleine aan
passingen gedaan in verband met de Co
rona regels. Naast de vaste expositie over
de geschiedenis van Nieuwegein, is er de
expositie Modellen. Het woord ‘model’
heeft heel veel betekenissen. Een aantal
voorbeelden daarvan ziet u in deze ver
rassende expositie. Op de kunstzolder is
de expositie Landschap in Beweging van
Christine Boer met tekeningen en etsen te
zien. De foto-expositie heeft Monumenten
in Jutphaas en Vreeswijk als thema. Kort

om, genoeg te zien en te beleven! Reserve
ren is tegenwoordig nodig en dat kan via
www.museumwarsenhoeck.nl.
Tijdsblokken
Bezoek is mogelijk in twee tijdsblokken
van 14.15 - 15.15 uur en van 15.30 - 16.30
uur. Per tijdsblok kunnen wij 6 bezoe
kers ontvangen. Groepsbijeenkomsten
zijn niet mogelijk. Wij houden ons aan
de voorschriften van het RIVM en de
spelregels, die op het Natuurkwartier gel
den. De toiletten zijn dus ook gesloten en
betalen kan alleen met PIN. Het muse
um (Geinoord 11, 3432 PE Nieuwegein)
grenst aan de kinderboerderij IJsselstee in
het Natuurkwartier, waarvoor een eigen

toegangsregeling geldt. Op vertoon van
het reserveringsformulier kun je recht
streeks doorlopen naar het museum.
Tot ziens in Museum Warsenhoeck!

Museumwerf blijft gesloten
In verband met het Coronavirus (CO
VID-19) en de risico’s voor onze bezoekers
en medewerkers blijft het museum tot en
met 31 augustus gesloten voor publiek.
De eerder geplande evenementen gaan tot
die tijd niet door. Dat zijn het Schippers
café op iedere laatste vrijdag in de maand
en de Themazondagen op de eerste zon
dag van de zomermaanden. Vooralsnog
gaan de werkzaamheden op de werf wel
gewoon door.
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Wat overbleef van Dorpsstraat 22 in
Vreeswijk

Van de redactie
In dit nummer treft u een grote verscheidenheid aan artikelen aan, zoals de tweede aflevering van (bijna) verloren erfgoed. Ook hebben een aantal gastschrijvers
een bijdrage geleverd. Leny Smit en Frank van der Lecq vertellen u meer over de
poldermolen in het Natuurkwartier en Siety Meijer heeft zich verdiept in de familie Conrad, waarnaar de Ingenieur F.W. Conradstraat is vernoemd, gelegen tussen
Huis de Wiers en de Prinsessenweg.
Heeft u een onderwerp waar u over zou willen schrijven dan horen we dat graag.
Het mogen artikelen zijn van maximaal 1800 woorden, maar ook veel kortere artikelen zijn welkom.

Oproep
In juli 2021 viert Nieuwegein haar 50-jarig bestaan. In juni verschijnt er dan ook
een speciale Cronyck. Zijn er in de afgelopen 50 jaar zaken gebeurt, waarvan u
vindt dat die een plekje moeten krijgen in die special, mail het ons dan. Ook zijn
we op zoek naar beeldmateriaal van bijvoorbeeld wijken en of voorzieningen in
aanbouw, bijzondere evenementen en ga zo maar door. U kunt dit alles mailen naar
het redactieadres links in het colofon
Renée Blom
(eindredacteur).

Correctie
In het vorige nummer stond op deze plek een correctie van Bart Jan Damstra
ten aanzien van een foto van de Nicolaaskerk in Jutphaas. Piet Daalhuizen heeft
daarop gereageerd. Hij geeft aan dat de foto op pagina 45 in het aprilnummer
van de Cronyck de kerk in de geboorteplaats van Mgr. G.W. van Heukelum te
Doornenburg is. En niet de katholieke kerk van Schalkwijk.

Opmaak
Michiel Ridderikhoff
info@desktop-publisher.nl

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 uitgever (de drie erfgoedinstellingen in Nieuwegein)
p/a Geinoord 11, 3432 PE Nieuwegein.
©Copyright de drie erfgoedinstellingen in Nieuwegein
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(Bijna) verdwenen erfgoed:
herbergen in Vreeswijk
Bart Jan Damstra
In de rubriek ‘(Bijna) verdwenen erfgoed’ een greep uit de Vreeswijkse geschiedenis, waarin herbergen
en cafés aan de orde komen. Directe aanleiding is de recente sloop van het monumentale pand
Dorpsstraat 22, voorheen bekend als “(stad) Gorinchem”. Naast deze herberg waren in de loop van de
tijd diverse herbergen bekend in Vreeswijk. Zonder volledig te kunnen zijn, zal ik nader ingaan op enkele
locaties, wetenswaardigheden en de rol van dergelijke herbergen in met name de 17e en 18e eeuw.
Herbergen, logementen en
tapsteden
In de loop van de eeuwen zijn er verschillende aanduidingen voor locaties die onder de noemer ‘drinkhuizen’ vallen. Het
begrip herberg is een samenstelling van
‘heer’ (leger) en ‘berg’, afgeleid van bergen
(schutten). In de late middeleeuwen werd
herberg echter de aanduiding voor een
plek voor eten en drinken, met eventueel
een overnachtingsmogelijkheid. Pas na
de middeleeuwen ontstond er een duidelijk onderscheid tussen tapperijen (alleen
eten en drinken) en herbergen. Er wordt
vaak onderscheid gemaakt tussen ‘tapperij’ of (tappers) voor de eenvoudigere

drinkhuizen, en ‘herberg’ of ‘logement’
(vooral in de achttiende eeuw) voor de
grotere ondernemingen (kasteleins en
herbergiers). De term ‘tapstede’ is een samentrekking van ‘tap’ en huis, locatie of
‘hofstede’. In de 19e eeuw doet de naam
koffiehuis haar intrede (koffie en alcoholische drank), waar ook de huidige term
café van is afgeleid.
De herberg was de (semi) openbare plek
waar men elkaar sprak en ontmoette. De
aanduiding of naam van het huis werd
vaak aangegeven op een gevelsteen. Dit
was functioneel, maar vooral noodzakelijk omdat vóór de invoering van de eerst
wijknamen en huisnummers en later
straatnamen met huisnummers deze als
‘adres’ dienden. De nering, of zoals in dit
geval de naam van de herberg werd vaak
aangegeven op een uithangbord.

Vreeswijk

[Afb 1.] Herbergen, logementen en
tapsteden in Vreeswijk in de 17e – 19e
eeuw, geprojecteerd op de huidige kaart
(kaart auteur). Legenda: vierkant = locatie
bekend. Driehoek = locatie onzeker / bij
benadering
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Vreeswijk was een bedrijvig dorp, gelegen
aan een knooppunt van wegen en waterwegen. De bewoners van het dorp en
schippers of reizigers op doorreis konden
terecht bij diverse herbergen. Vanaf de
17e eeuw waren dit onder meer ‘Gorkum’,
‘Rhenen’, ‘Koning der Moren’/‘Schippershuis’, ‘De Dom(toren)’, ‘De Schenkkan’
en ‘De (Witte) Zwaan’. Deze zijn vrijwel
allemaal aan de westzijde van de sluizen
terug te vinden. De namen van deze panden zijn een duidelijke verwijzing naar de
diverse contacten met de ‘buitenwereld’.
Naar schatting waren er in de 17e en 18e
eeuw telkens minimaal vijf gelijktijdig in
bedrijf. Een behoorlijk aantal op een bevolking van 370 in 1632, 630 in 1759 en
ca750 rond 1800. Kenmerkend voor de
19e en vroege 20e eeuw was dat er zich
in meerdere huizen een ‘kamerkroeg’ of
andere drankgelegenheid bevond; oogluikend werd toegestaan dat zonder ver-

gunning alcohol werd geschonken. Nabij
Dorpsstraat 5 bevond zich een dergelijke kamerkroeg met de naam ‘de leste
stuiver’.

Stad Gorinchem aan ‘het
Utrechts eind’
Eind 2019 is het monumentale pand
Dorpsstraat 22 gesloopt; hiermee is één
van de oudste panden verloren gegaan.
Het voorhuis dateerde van de eerste helft
van de 17e eeuw met een minstens net zo
oud balkplafond. Het pand werd in de
18e eeuw aan de achterkant uitgebreid.
De ‘huysinge en tapstede’ komt al in 1697
voor in de bronnen als ‘Stadt Gornichem’.
En bij een verhuring in 1703 als ‘huysinge en herberge’ […] ‘alwaer Gorcum
uijthanght’. In 1806 is sprake van de ‘casteleyn in Gorichem’; het is dus een aanzienlijke zaak. Men beschikt er zelfs over
een kolfbaan, wat blijkt uit een verkoopadvertentie in 1807: ‘te koop een herberg
of logement genaamd Gorrekom, met stal
berg, erf en overdekte kolfbaan, met een
boomgaard en tuyn daar agter (...)’. Eind
19e eeuw is het nog steeds een herberg
met slijterij. Rond 1925 is het inmiddels
een café en vinden er nog diverse verbouwingen en uitbreidingen plaats. Vanaf
1965 verblijven hier diverse gastarbeiders
en staat het in de volksmond bekend als
‘Turkenhuis’ of ‘Marokkanenhuis’. De
originele, kenmerkende luifel aan de
voorgevel werd verwijderd en vervangen
door een minder fraai exemplaar. Na een
periode van leegstand gecombineerd met
een zeer langlopend vergunningentraject,
verkeerd het pand in slechte staat. Eind
2019 is het pand gesloopt, men is inmiddels gestart met de nieuwbouw. Helaas
heeft er op enkele oppervlakkige onderzoeken na nooit een diepgaand (bouwkundig en/of archeologisch) onderzoek
plaatsgevonden, wat een gemiste kans
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[Afb2] Foto links. Dorpsstraat gezien in
noordelijke richting, ca 1910. Uitsnede van
een ansichtkaart. Tweede pand van links
‘Rhenen’, rechts daarvan (het pand met de
luifel) ‘Stad Gorinchem’ en daar rechts van
het pand met klokgevel met uithangbord ‘De
Dom(storen) (ansichtkaart collectie auteur)

[Afb3] Foto midden. Uitsnede van een foto
uit ca 1920 van de Dorpsstraat, nu gezien in
zuidelijke richting. Het (inmiddels nieuwe)
pand met uithangbord is ‘De Dom(storen)’,
links daarvan (het pand met de luifel) ‘Stad
Gorinchem’ en links daarvan ‘Rhenen’ (foto
collectie auteur)

is. Ten noorden bevindt zich de in 1753
voor het eerst vermelde ‘De Dom(storen), gescheiden door de ‘gemeene steeg’
(de Domstraat, nu Waagstraat). In 1778
is sprake van ‘huysinge en herberge’ genaamd ‘de Domstoorn’, en in 1817 van
logement de Domstoren. Het prachtige
pand met klokgevel wordt gesloopt in
1911. Direct ten zuiden van ‘Gorinchem’
bevond zich ‘Rhenen’, reeds in 1664 genoemd. De herberg wordt door diverse
huurders uitgebaat. In 1739 was nog sprake van ‘sijnde een herberge alwaer Rhenen uijthangt’. Nadien is het geen herberg
meer. In 1771 is sprake van ‘huizinge c.a.
erve en grond, weleer een herberge nu
een bakkerye […] voorheen Rhenen’.

de Wildeman uijtghangen leit, staende
aen de Vaert’, is het vermoeden eveneens
dat het een herberg betrof. De herberg
de Schenkkan wordt in het jaar 1630 genoemd en kan mogelijk in de buurt van
de Grote Brug, hoek Molenstraat/Dorpsstraat geplaatst worden.

Andere herbergen en
drinkhuizen
Van sommige gelegenheden is slechts een
enkele melding bekend en kunnen we
slechts gissen naar de exacte locatie en of
er daadwerkelijk sprake was van een herberg. Vergelijking met andere plaatsen
en (soort)gelijke namen doet vermoeden
dat bijvoorbeeld ‘op het Gildenburg [nu
Raadhuisplein] daer de Fortuyn uithangt’
uit 1747, en de in de 18e eeuw genoemde ‘de(n) Meermin’ (nu Dorpsstraat 6-8)
betrekking hebben op een herberg. Van
een reeds in 1589 genoemde ‘huijsinge
de Wildeman’ en in 1695 voor het laatst
voorkomend als ‘huijsinge, daer waer
Cronyck de Geyn | 4

Mogelijk dat, afgaande op de naam, in
het pand Dorpsstraat 38/39 ‘de Ossekop’
(met nog altijd aanwezige gevelsteen)
ook (tijdelijk) een herberg of tapstede
gevestigd was. De (Witte) Zwaan is een
algemeen veelvoorkomende naam voor
een herberg. De huidige de Morreestraat
heette voorheen Zwanestraat, wat suggereert dat hier een herberg gestaan heeft.
Er zijn meldingen van een herberg De
Zwaan uit 1793 en 1853, ‘hebbende uitzigt
op de rivier en op de kolk’, maar ook hier
is de exacte locatie onbekend. Dan is er
nog een derde locatie waar een ‘de (Witte) Zwaan’ voorkomt, dit zou ongeveer ter
plaatse van de huidige St.Jan moeten zijn.
‘De (Witte) Zwaan’ moet hier reeds in
1672 gestaan hebben, want in 1678 is sprake van een geruïneerd erf, ‘voor desen de
Swaan’. En in 1716 is sprake van een huis
en erf, staande en gelegen tegenover de
sluis, vanouds genaamd ‘de Roode Deur’
‘en zuijdwaerts het naebeschr. erff ende
dannogh seecker erff daar op voor desen de herbergh de Witte Swaen gestaen
heeft’. Van 1720 dateert de melding ‘staan-

[Afb4] Foto rechts. Foto uit 2014 van ‘Stad
Gorinchem’, 2014 (foto auteur)

de en gelegen over de sluis, vanouds genaamd de Roode Deur’ en van rond dat
zelfde jaar ‘de Witte Zwaan voorheen het
huijs met de Rode Deur’. In 1850 wordt
melding gemaakt van ‘het Logement Bellevue’, even ten zuiden van voorgaande
gelegen aan de Lek. In 1877 wordt eenmalig ‘koffiehuis Het Metalen Kruis’ (locatie
onbekend) genoemd. Eveneens 19e eeuws
is ‘Het Nieuwe Logement’, nu Dorpsstraat
36. Tot slot de vermelding van een herberg (en logement met stalling voor 12
paarden) op de hoek Molenstraat-(Verlengde) Dorpsstraat, nu Molenstraat 1.
De herberg ‘De Koning der Moren’ werd
in 1672 verwoest, en wordt in 1678 omschreven als ‘aen suijde kolck op het erff
daar eertijts de koninck der moore uijtgehange heeft’. In 1739 wordt de opvolger
omschreven als ‘sekere huijsinge met sijn
stallinge erve en grond aldaer het Schippers huijs uijthangt’. Later ook wel ‘Schipperswelvaren’ geheten. Rond 1900 staat
het bekend als ‘koffiehuis Het Schippershuis’, waar tevens het sleepagentschap van
Van Loon gevestigd is.
Bronnen
- HUA archief dorpsgerechten
- HUA notarieel archief
- Nieuwegein, Jutphaas en Vreeswijk in
1832 Grondgebruik en eigendom - Kadastrale atlas provincie Utrecht 9 (2003)
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Poldermolen Oudegein zet maaltraditie voort
Leny Smit en Frank van der Lecq
De Oudegeinse Poldermolen gaat weer water malen. Doel: bijdragen tot de doorstroming en waterkwaliteit in
het Park Oudegein. Niet de eerste keer in zijn lange geschiedenis dat de molen een nieuwe functie krijgt.

Fragment uit kroniek van pater Buysling (1574): “Ao 1534 worden
geset een watermolen int oude Geyn aende Yssel”.
Foto: Universiteitsbiblotheek, in artikel Frank van der Lecq,
Tijdschrift Oud-Utrecht juni 2007

Het was in 1534 dat het driehoekige gebied tussen Doorslag, Fokkesteeg en
Nieuwe Vaart voor de afwatering een
molen kreeg. Dat we dat weten, is te
danken aan pater Buysling, een monnik
uit het Geinse klooster Nazareth, die de
bouw in 1574 noemde in zijn kroniek.
Een schouwbrief uit 1542 bevestigt dat er
in Oudegein toen een molen stond.
Omdat de Oudegeinse polder niet zo
groot was (75 hectare), ging het waarschijnlijk om een klein molentje. De enige afbeelding staat op een kaart van rond
1550. Halverwege Utrecht en IJsselstein
staat, vlakbij het Geinse klooster, een minuscuul wipmolentje langs het water.
Om onbekende redenen verving een
nieuw exemplaar dit eerste Oudegeinse
molentje in 1627. Een grotere verandering
volgde veertig jaar later. De polder Oudegein ging samen met de naburige polder
de Wiers beneden de Vaart (het gebied
tussen Geinoord, Fokkesteeg, Nieuwe
Vaart en Wierssteeg). Aan de Nieuwe
Vaart, nabij het huidige vijzelgemaal aan
de Leusderschans, had De Wiers beneden de Vaart tot dan toe een eigen molen
gehad. Beide oude molens werden afgebroken en verkocht, wat nog f 286,- opleverde. De bouwkosten van de nieuwe
molen bedroegen f 5.887,-.
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De Doorslagsluis in bedrijf met oliemolen Het Anker en op de
achtergrond de wipwatermolen, 1905.
Foto: Archief Historische Kring. Aft0021

Draaivaardig
De nieuwe molen regelde het peil in een
gebied van meer dan 200 hectare en was
dan ook groter. Van de molen die nu in
het Natuurkwartier staat, dateert het
driehoekige, onderste gedeelte (de ondertoren) nog uit deze tijd (1666/1667). Het
bovenste deel met het wiekenkruis (het
bovenhuis) is er naar oud ontwerp nieuw
bovenop gezet toen de molen in 2006
draaivaardig werd gemaakt.
Dat was nodig, want in de bijna drie eeuwen dat hij heeft gefunctioneerd, had de
molen het nodige meegemaakt. Ongetwijfeld zijn er tijdens het gebruik draaiende of andere onderdelen vervangen,
om te beginnen in de moeilijke periode
tussen 1672 en 1674, toen Utrecht en omgeving werden bezet door Franse troepen, deels onder water gezet en getroffen
door een tornado.
Nieuwe lotgevallen begonnen in 1945,
toen een elektromotor het scheprad ging
aandrijven. In 1955 verving een gemaal
de molen, die werd aangekocht en gerestaureerd door de gemeente Jutphaas. Met
(sinds 1966) de Stichting de Utrechtse
Molens als eigenaar, volgden stilzetting
wegens bouwvalligheid (1982) en verdwijning van het bovenhuis. Vlakbij de

molen verrees het nieuwe centrum van
Nieuwegein.
Vele jaren stond er op de oorspronkelijke plaats bij de Doorslagbrug een losse
ondertoren, met daarnaast de oude molenaarswoning. De vernieling van het
huisje in 1982 was een dieptepunt. Er
kwam een nieuw exemplaar voor in de
plaats, dat er nog steeds staat.

Dieplader
Zo niet de molen zelf. Op initiatief van
inwoners en ondernemers werd bij de
kinderboerderij een nieuwe fundering
gelegd. In 2003 verhuisde de ondertoren
daarheen, per dieplader omdat het Zuidstedeviaduct te laag was. Utrechts Landschap werd de nieuwe beheerder en in
2006 kwam er weer een bovenhuis, zodat
er kon worden gedraaid. Molenaar Frank
van der Lecq moest al in 2007 meemaken
hoe kwetsbaar een molen kan zijn: een
dronken visser stichtte brand. De brandweer hield de schade beperkt tot het riet
van de ondertoren. In 2015 kreeg de molen zijn oorspronkelijke kleuren terug.
Het eerste plan was de molen het water
van het park te laten rondmalen en zo
de waterkwaliteit te verbeteren. Een plan
dat aanvankelijk niet uitvoerbaar leek. Zo
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De molen op zijn oude plek voordat hij
werd verplaatst. 2002.
Foto: Herkomst onbekend

De laatste beroepsmolenaar Gerrit Star met
vrouw en dochter.
Foto: Archief Historische Kring FN5725

we niet verdrogen - of juist vernatten.
Om dat laatste tegen te gaan, hadden we
vroeger poldermolens en nu gemalen. Tegen het verdrogen, dus om water vast te
houden, is een stelsel van dijken, sluizen
en stuwen nodig, zoals nu in een deel van
het park worden aangelegd.

maakten diverse leidingen in de bodem
het graafwerk extra duur.

Herinnering
Er zijn nog getuigen die de geschiedenis van de molen op zijn oude plek hebben meegemaakt. Rond 1960 fietste de
nieuwsgierige 13-jarige Gerrit Keunen
vanuit Zuilen naar Jutphaas om met eigen ogen de molen te zien, die hij in het
Utrechts Molenboek had gevonden. Hij
fietste de draaibrug over bij de Persil (bij
de openstaande sluis), ging daarna tweemaal rechtsaf, passeerde de stenen onderbouw van windoliemolen Het Anker (in
1916 grotendeels afgebroken) en kwam
via een kleine kaai bij de wipmolen met
molenaarshuisje.
Daar woonde toen de familie Star. De
molen was toen al stilgezet. Gerrit: “Ik
heb destijds met zoon Henk Star driftig
geprobeerd of we de molen toch weer aan
het draaien konden krijgen, maar helaas
was de molen grondig vastgezet.”

Werkgroep
Diezelfde Gerrit was in 2015 een van de
leden van de werkgroep van inwoners en
deskundigen die zich tot doel stelden de
molen ook weer aan het malen te krijgen.
En met succes. Deze maand gingen de
graafwerkzaamheden van start.
Centraal daarbij staat een nieuw gemaal
dat Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden bij de molen plaatst. Als er een
molenaar is en voldoende wind, kan de
molen het werk van het gemaal overnemen. Het gemaal wordt dan uitgeschakeld, waarna de molen water kan uitslaan
op de Doorslag. Zoals in vroeger dagen!
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De molen op zijn nieuwe plek in het
Natuurkwartier.
Foto: Ton van der Heiden, 2019

Vriendenstichting
Impressie van de nieuwe situatie.
Foto: HDSR/Arcadis

Maar daar komt een nieuwe functie
bij. Bij de aanleg van het Nieuwegeinse stadspark is men indertijd uitgegaan
van verschillende waterpeilen, om zo een
natuurlijke stroming te krijgen. Dat dat
niet werkte, merkte je aan de waterkwaliteit. Nu wordt de waterhuishouding zo
ingericht, dat de molen het parkwater
kan laten circuleren en zo bijdraagt tot
een meer gevarieerde flora en fauna met
minder kroos. De werkzaamheden starten met het noordelijke deel van het park.
Als het goed gaat komt ook het deel tot
de ijsbaan erbij.
Om de functie van de molen altijd te
kunnen demonstreren, krijgt hij ook een
kort rondmaalcircuit. Laten zien hoe
een molen werkt en wat een polder eigenlijk is, is de belangrijkste doelstelling
van de molenaars. Het Natuurkwartier
trekt veel jonge bezoekers, waaronder
schoolklassen. De molenaars merken
dat het begrip polder uitleg nodig heeft.
We ervaren het water om ons heen - rivieren, kanalen, sloten - als vanzelfsprekend en denken er niet zo over na
hoe we er met elkaar voor zorgen dat

De Poldermolen Oudegein is een belangrijk stuk historisch erfgoed in onze jonge
gemeente en we willen graag dat zoveel
mogelijk Nieuwegeiners er zich betrokken bij voelen. Daarom heeft de werkgroep besloten een Vriendenstichting
voor de molen op te richten, die zich tot
doel stelt:
- *de molenaars en de beheerder van de
molen (Utrechts Landschap) financieel
en anderszins te helpen de molen ook in
de toekomst te laten functioneren
- *samen met molenaars, het onderwijs,
het historisch museum, het hoogheemraadschap en andere instellingen bij te
dragen tot de educatie over het belang
van poldermolens (en gemalen) voor
West-Nederland
Bent u geïnteresseerd, laat het ons weten!
Wij nodigen u graag uit Vriend te worden
en misschien wilt u wel actief met ons
meedenken over het opzetten van de educatieve Molenspeeltuin (zie kader). Mail
of app naar Leny Smit: lsmit1@ xs4all.nl,
tel. 06-20416168. De molen heeft ook een
website: www.poldermolenoudegein.nl.
Bron: Voor de vroegste geschiedenis van
de molen en de bronnen daarvan, zie
Tijdschrift Oud-Utrecht 2007 no.3, blz.
62-66.

Nummer 4 - oktober 2020

Molenspeeltuin
Een mooie toevoeging aan dit succesvolle Nieuwegeinse project zou een educatieve Molenspeeltuin in het Natuurkwartier kunnen zijn. Daar kun je op een
speelse manier demonstreren hoe de waterhuishouding werkt. Een voorbeeld
hiervan is te zien in Schiedam. Daar kunnen kinderen zelf een polder onder
water zetten, het scheprad en de sluis bedienen.

Impressie molenspeeltuin.
Foto: babbersmolen.nl

Zo’n molenspeeltuin is het volgende doel van de werkgroep, nu de molen binnenkort weer zal kunnen malen. We stellen ons een samenwerkingsproject voor
met de verschillende partners in het Natuurkwartier en het onderwijs. Ook omringende gemeenten zouden dit project kunnen steunen.

Het gebied Rijnenburg - historisch Jutphaas
Bart Jan Damstra
Dit is het dertiende en laatste deel in de reeks over Nieuwegeinse wijken. Het gebied Rijnenburg ligt sinds 2001 in
de gemeente Utrecht, maar behoort historisch gezien tot (het kerngebied van) Jutphaas. Het hier beschreven gebied
wordt in het noorden begrenst door de Ringkade, in het zuidwesten door de IJsselwetering en in het oosten door de
snelweg A2. De lintbebouwing langs de Nedereindseweg ten westen van de A2 staat vanouds bekend als ‘de Buurt’.

Afb1 - Geomorfologische kaart van
het gebied Rijnenburg. In het midden
de Nedereindseweg, rechts de A2 en
linksonder de IJssel en IJsselwetering.
De stroomrug met bijbehorende
restgeulen zijn geaccentueerd. Opvallend
en kenmerkend is dat de restgeulen
en de relatieve hoogteligging van de
stroomrug zijn ‘ingepast’ in het latere
(tussen)slotenpatroon. Foto: Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN3)

Natuurlijk landschap en eerste
bewoning
Omstreeks 1850 v.Chr. ontstaat bij Houten Dorp een afsplitsing van de toenmalige Rijnloop. Deze afsplitsing stroomt
westwaarts naar Jutphaas en splitst zich
ter hoogte van het Kerkveld af. Ten noorNummer 4 - oktober 2020 

Afb 2 - Links: Luchtfoto van het centrale
deel van het gebied Rijnenburg, gezien
over de Nedereindseweg naar het noorden,
2002. Foto: Het Utrechts Archief

Afb 3 - Rechts; Het begin van de Achterdijk
bij de Nedereindseweg, schuin tegenover
boerderij Veelust. Gezien naar het noorden.
Foto: auteur 2018

den van de Nedereindseplas komen beide
stromen weer samen (zie eerste afbeelding). Nabij de aansluiting van de Lange
Vliet op de Nedereindsewetering buigt
de stroomrug af naar het zuidwesten.
De Jutphase stroom verzandt omstreeks
750 v.Chr. Met het inklinken van de uit
veen en klei bestaande komgronden komt
deze stroomrug wat hoger te liggen in het
landschap en wordt bij uitstek geschikt
voor bewoning. In Jutphaas gaan deze
sporen terug tot de ijzertijd, vanaf 250
v.Chr. Ook zijn veel sporen van bewoning
gevonden uit de Romeinse tijd. De bewoners zullen zich eerst gevestigd hebben

op de oeverwallen langs de restgeulen.
Men zal landbouwproducten geleverd
hebben aan de nabij gelegerde Romeinen
langs de Rijn. Er zijn geen sporen van
bewoning bekend uit de vroege middeleeuwen. Als de bevolking na het jaar 1000
snel toeneemt is er behoefte aan nieuwe
landbouwgrond.

Ontginningen
- cultuurlandschap
Rijnenburg maakt deel uit van het
West-Nedereind. Op initiatief van de bisschop van Utrecht en de Utrechtse Kapittelkerken start men tussen 1060 en 1076
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Afb 4 - Kasteel en ridderhofstad Rijnen
burg, 1744 Foto: Het Utrechts Archief

met de ontginningen. De Jutphasedijk
(Nedereindseweg) fungeert als ontginningsas en de Jutphase of Nedereindse
wetering ten noorden van de Nedereindseweg als (hoofd)afwateringswetering.
Aan beide zijden van de weg en wetering worden boerderijen gebouwd. In het
zuidwesten sluit de ontginning aan op de
oudere ontginning op de oeverwal van
de IJssel. In het noorden sluit deze bij de
IJlandsewetering en Heicopperkade (nu
Ringkade) aan op de regelmatig gevormde
rechthoekige ontginningsblokken van de
Grote Ontginning van de Utrechts-Hollandse veenweide. Hierdoor ontstaat de
opvallende driehoekige plattegrond van
het gebied en tekent zich alleen ten noorden van de Nedereindseweg een min of
meer rechthoekig blok af. De dienstlieden
of ambtenaren van de bisschop, de zogenaamde ministerialen, treden hierbij op
als ‘projectontwikkelaars’ en verwerven
veel rechten in hun gebied. Hierdoor ontstaat een situatie waarbij deze lieden, met
name de familie Van Rijn (van Jutphaas),
zorgen voor een lint aan versterkte huizen
langs de Jutphase wetering.

leengoed. De familie van Rijn laat het
nieuwe stamslot Rijnhuizen bouwen. De
woontoren Rijnestein zal vermoedelijk
vanaf de 16e eeuw verder zijn uitgebreid.
Eind 18e eeuw wordt het huis gesloopt.
De in 1920 gebouwde boerderij ‘Nieuw
Rijnestein’ herinnert nog aan Rijnestein.
Rijnenburg (zie afb.4) zal in de 12e/13e
eeuw zijn gesticht, de eerste vermelding
dateert van 1336. De burcht met hoektorens en binnenplaats was tot 1680 leenroerig aan Holland en is toen ‘van het
leenregt of vasallage ontslaage en voor
allodiaal verklaard’. In 1780 vindt de verkoop en sloop plaats van de ruïne Rijnenburg. De gracht wordt in 1958 gedempt.
Het gebied Rijnenburg dankt haar naam
aan dit huis. De boerderij ‘Het Blok’ op
het voorterrein van het kasteel (zie afb.5)
bevat nog de resten van het poortgebouw
van kasteel. De directe omgeving staat in
de 19e eeuw nog bekend als ‘De Poort’.
Aan de noordzijde van de Nedereindseweg lag huis ‘Everstein’, een Stichts leen.
De eerste schriftelijke bronnen dateren
van 1394 en in 1650 krijgt het de naam
‘Everstein’. Het wordt begin 19e eeuw gesloopt. De plaats waar het gestaan heeft
is nog herkenbaar als eilandje binnen de
voormalige omgrachting. De boerderij
die nu nabij deze plek staat kreeg bij de
verbouw aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog de naam Vredestein. Het
deel van de nabijgelegen Nedereindseweg
staat ook wel bekend als Vlierensteeg.

Structuren en lintbebouwing
Als we specifiek de ruimtelijke structuren

‘Weerbare huizen’
Met de ontginningsactiviteiten ontstaan
zo de eerste versterkte huizen; meestal in
de vorm van woontorens. Het huis Rijnestein, ook wel ‘Huis te Jutphaas’, lijkt
het stamslot te zijn geweest van de familie
van Rijn en is gebouwd als woning van
Theodoricus de Judefax (Dirk van Jutphaas). Een oorkonde uit 1165 meldt hem
hier als ambachtsheer, waarmee de naam
Jutphaas voor het eerst is genoemd. Ook
kasteel Rijnenburg behoort tot de oudste versterkte huizen. Opvallend genoeg
zijn beide versterkte huizen niet op stroomruggrond gebouwd. Rijnestein is een
bisschoppelijk leengoed met bijbehorend
gerecht. Als gevolg van geldgebrek verkoopt de bisschop het kort na 1272 aan de
heer van Vianen en wordt het een Viaans
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Afb 5 - Boerderij Nedereindseweg 509
(‘Het Blok’) op het voorterrein van kasteel
Rijnenburg, 1920. Het woonhuis bevat nog
de resten van het poortgebouw van het
kasteel. Foto: Het Utrechts Archief

bekijken (zie afb.7.) dan valt een aantal
zaken op. Ten noorden en min of meer
parallel aan de Nedereindsewetering ligt

over een afstand van ongeveer 1,5 km een
kade, die in de loop van de tijd onder andere Achterdijk, Achterweg, Tiendweg en
Dwarsdijk wordt genoemd. Het zal een
achterkade/keerkade zijn geweest ten behoeve van de waterbeheersing en een toegangsweg tot de landerijen ten noorden
van de wetering (zie afb.3). Daarnaast valt
het diagonale tracé van de Nedereindseweg tussen boerderij Eendenvreugd en
westwaarts tot aan de Lange Vliet op. Dit
is mogelijk een later aangelegd tracé en
wordt in de 17e eeuw nog aangeduid als
‘uitweg’. Vooral de hoger gelegen gronden op de stroomrug waren geschikt
voor akkerbouw. Lager gelegen gronden
zijn geschikt als weilanden of hooiland.
De afwatering vond plaats op de IJssel.
Vanwege vernatting van het landschap
werden in de loop van de tijd extra sloten
gegraven. Als gevolg van de afdamming
en verzanding van de IJssel in 1285 was
waterlozing op deze rivier niet meer mogelijk. Er wordt een nieuwe watergang
gegraven, de Heycop of Lange Vliet. De
Heicopse Polder, Nedereind van Jutphaas en IJsselveld wateren in het vervolg
af naar het noorden. De polders vormen
in 1375 het waterschap ‘Heycop’ genaamd
‘De Lange Vliet’.
Veldnamen zijn een belangrijke bron
voor inzicht in het (voormalige) landschap en bodemgebruik. In het noorden van Rijnenburg en andere delen van
Jutphaas is een opvallende concentratie
van veldnamen waarin ‘Blok’ en ‘Eijland’
voorkomen (zie afb.7). Dit blijken in Rijnenburg de achterste delen (‘kampjes’)
van grotere percelen die min of meer aan
de rand van de ontginning gelegen zijn,
op komgrond, tussen stroomrug en wetering. Er is een naamkundige relatie met
de naastgelegen ‘IJlandsche wetering’. De
betekenis van ‘Eijlant’ zelf blijft echter onopgehelderd. In de 17e en 18e eeuw komt
met name de schrijfwijze ‘Eyland’ voor.
Zo is in 1760 sprake van ‘het Eijland of
laatste camp’. Kenmerkend zijn de namen
met verwijzingen naar de hoogteligging,
zoals ‘het hoge stuk’, ‘de heuvels’, ‘de hoge
akkers’ en ‘de plattekamp’. ‘Het oude bos’
en ‘Kooigat’ verwijzen naar respectievelijk griendbos en eendenkooi, voormalig gebruik van de betreffende percelen.
Namen als ‘de vier morgen’ en ‘de zeven
morgen’ verwijzen naar de oude oppervlaktemaat. Het veldnamenoverzicht zal
niet compleet zijn. Verder onderzoek is
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Afb 6 - Luchtfoto van de boerderij
Eendenvreugd aan de Nedereindse
weg, gezien naar het noorden, ca 1950.
De tuinen ten oosten van de boerderij
liggen ingeklemd tussen in het noorden
de Achterdijk en in het zuiden de
Nedereindsewetering en -weg. Foto:
Collectie familie Mandersloot

noodzakelijk, aanvullingen zijn daarom
meer dan welkom!
Het prachtige kenmerkende boerderijenlint is van grote cultuurhistorische
waarde en bevat 7 rijksmonumenten en
23 beeldbepalende gebouwen. De boerderijen zijn meestal van het zogenaamde
Hallehuistype, in de specifieke verschijningsvormen langhuis en dwarshuis. De
18e eeuwse boerderij ‘Nooit Gedacht’
(Nedereindseweg 512) bevat aan de voorzijde een 17e eeuwse ‘stenen kamer’, een
stenen uitbouw aan een oorspronkelijk
houten boerderij. Een statussymbool en
relict uit de periode na 1500 waarin in
etappes ‘verstening’ plaatsvond van de
houten boerderijen. De boerderij ‘Eendenvreugd’ (Nedereindseweg 570, zie
afb.6) is een mooi voorbeeld van een
dwarshuisboerderij, waarbij het woonhuis ‘dwars’ op de schuur is gebouwd.
Aan de westzijde werd in de jaren ‘50 van
de vorige eeuw een woning aangebouwd.
De ligging van enkele grote boerderijen
aan de Achterdijk levert eveneens een
aantrekkelijk beeld op.

Annexatie en recente
ontwikkelingen
Tot in de jaren ‘30 van de vorige eeuw
zijn er geen wezenlijke landschappelijke
veranderingen in het gebied. Vanaf 1932
ontstaat de Nedereindse Plas als gevolg
van zandwinning voor de aanleg van de
A2. De put of plas staat vanaf de jaren
’70 vooral bekend als de ‘Put van Weber’,
als de plassen hun huidige omvang krijgen. Als gevolg van deze zandwinning
verdween het zuidelijke tracé van de
Rijnesteinseweg, dat in IJsselstein aanNummer 4 - oktober 2020 

Afb 7 - Het gebied Rijnenburg, met projectie veldnamen en naamgeving wegen en
waterwegen (kaartbewerking HKN/auteur). Zie voor de relatie met de stroomrug afb1.
Legenda: groen vlak = veldnaam; groene driehoek = veldnaam, locatie bij benadering;
ster = veldnaam, gebiedsaanduiding, omvat meer (delen van) percelen; vierkant = naam
boerderij, locatie bekend (maar niet altijd meer aanwezig); gele driehoek: naam boerderij,
locatie bij benadering.

sluiting had op de Poortdijk. De aanleg
van plas en snelweg zorgen voor een ander aanzien van het gebied. In de tweede wereldoorlog worden veel graslanden
‘gescheurd’ en in gebruik genomen als
bouwland om te voorzien in de voedselschaarste. Na de tweede wereldoorlog
wordt steeds meer land benut voor de
verbouw van mais; de meeste boerenbedrijven zijn inmiddels een gemengd bedrijf. Er is sprake van saamhorigheid en
goede onderlinge verhoudingen in ‘De
Buurt’. Tekenend hiervoor is de actieve
Buurtvereniging.
Rijnenburg behoort samen met het noordelijk daarvan gelegen gebied Heicop
sinds de gemeentelijke herindeling in
2001 tot de gemeente Utrecht. Als buurt
behoort Rijnenburg tot de Utrechtse
wijk Vleuten-De Meern. De provinciale plannen voor ingrijpende herindeling
in de provincie krijgen concreet vorm
in 1996. De focus van de plannen ligt op
woningbouw en andere gebiedsontwikkeling. Ontwikkelmaatschappijen hebben hierop vooruitlopend al sinds jaren
een grote grondpositie opgebouwd. Een
nieuwe aanzet tot concrete plannen volgt
in 2008, wanneer de dienst StadsOntwikkeling van de gemeente Utrecht het

‘Startdocument Rijnenburg. Wonen in
het landschap’ publiceert. In 2010 stelt de
gemeenteraad het document ‘Wonen in
het landschap. Structuurvisie Rijnenburg’
vast. De huidige focus voor het gebied ligt
op de ontwikkeling van duurzame energiewinning via zonnepanelen en windmolens. Zowel plannen met betrekking
tot woningbouw als tot ontwikkeling van
energiepark zorgen voor weerstand bij
een deel van de bewoners en in omliggende gemeenten.
Kijkend vanaf de Ringkade naar het zuiden is het ‘microreliëf ’ van de stroomrug
nog goed te herkennen in het landschap.
Dit is het vormende element voor het
middeleeuwse cultuurlandschap. Het
cultuurlandschap met al haar individuele
elementen is het waard om te behouden!
Het dient op een zodanig goede manier
onderdeel uit te maken van toekomstige
planvorming dat landschap en elementen en hun uitstraling tot hun recht blijven komen. Dit is onlosmakelijk ook van
toepassing op een wellicht minder zichtbaar element, namelijk het rijke bodemarchief van Rijnenburg. Daarom vraag
ik nadrukkelijk aandacht en zorg voor
de archeologische locaties in het gebied
Rijnenburg!
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De Historische Kring Nieuwegein (HKN) ruim
40 jaar actief in bijna 50 jaar oude stad
Hoeveel Nieuwegeiners kennen hun stad echt. Weten ze hoe Nieuwegein is ontstaan? Kennen ze de achtergronden
en verhalen van de gebouwen die we zien? Waarom hebben we zoveel vaarten en kanalen binnen onze
gemeentegrenzen? Weten we van het bestaan van ’t Geyn? De gemiddelde passant kent Nieuwegein als
moderne groeistad en rijdt er met een snelheid van 100 km per uur langs, of rijdt er met 50 km per uur
doorheen. Zij vormen zich een beeld en dan ook snel een oordeel dat Nieuwegein vaak geen recht doet.
Wanneer mensen op de fiets of wandelend door Nieuwegein trekken dan gaat
er een wereld voor ze open! Een groene- en fietsvriendelijk stad met mooie
parken en veel groen in de wijken. En
een stad waar veel van onze rijke historie
nog steeds is terug te vinden. Natuurlijk
kan niet alles uit het verleden worden
bewaard, maar soms zijn we wel te lang
doorgegaan met het slopen van panden,
waarvan we nu zeggen “zonde dat dat gesloopt is …!”.
Aan het woord is Hidde van der Kluit,
voorzitter van de Historische Kring Nieuwegein. Hidde is ervan overtuigd dat je
de plaats waar je woont meer waardeert
wanneer je je verdiept in de ontstaansgeschiedenis van die plaats. De beste
manier om Nieuwegein dan ook te leren
kennen is volgens hem natuurlijk door
lid te worden van de Historische Kring
Nieuwegein. De publicaties, de exposities, de lezingen en excursies bieden
een schat aan informatie over onze stad
Nieuwegein.

Hidde bij het restant van de gracht rond
huize De Battau.
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De Doorslagsluis is één van Hidde’s favoriete plekken in Nieuwegein.

“De historie van Nieuwegein is bijzonder
te noemen”, vertelt Hidde. “De plaatsen
Vreeswijk en Jutphaas die bijna 50 jaar
geleden in 1971 fuseerden tot Nieuwegein,
kennen beiden een prachtige geschiedenis, die terecht veel aandacht verdient.
Denk aan de spectaculaire vondsten op
Het Klooster, waar sporen van bewoning
ons terugbrengen naar meer dan 6000
jaar geleden. Het bijzondere verhaal over
het stadje ’t Geyn, dat 725 jaar geleden al
stadsrechten kreeg en eigenlijk de naamgever is van onze stad. Het is prachtig
om stil te staan bij de 18 kastelen die op
het grondgebied van Nieuwegein hebben
gestaan. Ook de omvangrijke delen van
Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn onze
aandacht waard. De zeer oude waterwegen, kanalen en sluizen, zoals die Nieuwegein nog steeds kenmerken, waaronder
de Doorslagsluis uit de 17e eeuw aan de
Herenstraat, zijn nog altijd van grote economische waarde voor Nederland”.
Nu de stad in 2021 haar 50-ste verjaardag
viert, hebben we als Nieuwegeiners ook
een gedeelde nieuwe geschiedenis, die
eveneens onze aandacht verdient.
De monumentale Prinses Beatrixsluis
werd vorig jaar uitgebreid met een derde

sluiskolk waarmee we nieuwe geschiedenis schrijven. En natuurlijk de uitvinding
van Wi-Fi is een zeer belangrijk stukje
van de Nieuwegeinse moderne geschiedenis. De wereldwijde en niet meer weg
te denken standaard werd in 1987 in
Nieuwegein uitgevonden in het pand van
NCR aan de Zadelstede (dat binnenkort
helaas ook weer zal worden gesloopt).
Dit betekenisvolle stukje Nieuwegeinse geschiedenis heeft Jacques Lemmink
aangezet tot de publicatie van het boek
“De Wieg van WI-FI (1987) stond in…
Nieuwegein”. En Nieuwegein wordt in
Nederland gezien als een voorbeeldstad
die de leegstand van veel kantoren uit de
jaren ‘70 en ’80 van de vorige eeuw met
succes weet om te bouwen tot gewilde appartementen. Ook deze ontwikkelingen
‘kleuren’ de stad.”

40 Jaar oude doelstellingen
nog steeds actueel
“Het was Piet Daalhuizen, de eerste voorzitter van onze vereniging, die in 1978,
het initiatief heeft genomen om de Historische Kring Nieuwegein op te richten. In
het Periodiek van januari 1980 (de officiële naam Cronyck de Geyn verscheen in
het voorjaar van 1981) schreef Piet DaalNummer 4 - oktober 2020

Nieuwbouw nabij kasteel Rijnhuizen.

huizen in het voorwoord : “We hebben
ons ten doel gesteld om de historie van
het grondgebied van Nieuwegein vast te
leggen in vele opzichten en om onbekende facetten van die historie proberen uit
te zoeken. En verder om als het ware te
waken over het behoud van wat ons van
die historie nog rest. Als een rode draad
bij die doelstelling kan worden ingewogen, dat we hier niet te maken hebben
met twee dorpen, die weinig veranderen.
Nieuwegein is een explosief groeiende
gemeente en naast de zorg voor de historie en het geven van bekendheid daaraan
rust op ons de taak om de nieuwe inwoners van deze gemeente te informeren
over het belangwekkende historische van
het grondgebied en de gemeente waarin
zij wonen”.
OPROEP: Op zoek naar voorwerpen
en foto’s van onze nieuwe 50-jarige
geschiedenis.
“Voor de Historische Kring is het 50-jarig bestaan van onze stad een prachtige aanleiding om op zoek te gaan naar
nieuwe verhalen over het ontstaan en
de bouw van onze jubilerende stad.
Wij vinden de oude beelden van Jutphaas en Vreeswijk prachtig, maar onze
collectie vraagt ook om voorwerpen en
afbeeldingen die verslag doen van het
ontstaan van de wijken van Nieuwegein vanaf 1971. Wij roepen u op uw
foto’s van de bouw van Nieuwegein met
ons te delen.”
De doelstellingen van weleer zijn nog
steeds terug te vinden in de ambities
van de historische kring. Destijds werd
al kritiek geuit op de sloop van de Anna
van Rijn-huisjes op het Kerkveld en de
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Wat overbleef van Dorpsstraat 22 in Vreeswijk.

hekwachterswoning bij Huis de Wiers.
Nu ergeren wij ons aan het plaatsen van
een appartementencomplex bij de Herenstraat op de “Route Napoleon” en aan
de sloop van één van de oudste panden
van Nieuwegein, een pand dat onderdeel
uitmaakt van het beschermd Dorpsgezicht in Vreeswijk. Ook de moderne architectuur van onze stad verdwijnt met
enige regelmaat onder de gretige tangen
van de sloopbedrijven. Vanuit de Historische Kring vragen wij daarom aandacht
voor de moderne en vaak bijzondere
architectuur die onze stad binnen haar
grenzen heeft. Wij vragen de gemeente
om ook deze toekomstige monumenten
op te nemen in de Waardenkaart van
Nieuwegein.
De gemeente heeft een Erfgoedregister
opgesteld waarin inmiddels 101 objecten vermeld staan. Het besef dat we als
stad zorgvuldiger moeten omgaan met
ons erfgoed krijgt ook in het College
en de Raad steeds meer aandacht. De
gemeenteraad zal dit najaar de nieuwe
erfgoedverordening vaststellen, waarin
de procedures voor het beschermen van
erfgoed worden vastgelegd. Het bestuur
van de HKN is blij met deze ontwikkeling
en het blijft onze taak aandacht te vragen
voor het kenmerkende erfgoed in onze
stad, net zoals Piet Daalhuizen dat ruim
40 jaar geleden al deed.”

Vrijwilligers dragen de
vereniging
“Al het werk binnen de HKN wordt uitgevoerd door ongeveer 50 vrijwilligers.
In de loop der jaren is de kennis over de
geschiedenis van Nieuwegein binnen de
HKN enorm toegenomen. Er is veel informatie beschikbaar en er wordt nog

steeds onderzoek gedaan en de ambitie
is dat we die kennis delen door lezingen,
publicaties, rondleidingen, excursies en
exposities in ons Museum Warsenhoeck.
Er wordt steeds meer samengewerkt,
met De Museumwerf en het Vreeswijks
Museum, De tweede verdieping, Het
Landschap Erfgoed Utrecht, het Utrechts
Archief maar zeker ook met de scholen
in Nieuwegein, waarvan we jaarlijks veel
leerlingen in ons museum ontvangen.
De Cronyck de Geyn is al meer dan 40
jaar het kwartaalblad van de Historische
Kring en is sinds 2005 een gezamenlijke
uitgave van de 3 musea in Nieuwegein.
Het tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar.
De redactie onder leiding van Renée
Blom weet altijd weer mensen te vinden
die hun opgedane kennis door middel
van publicaties in de Cronyck willen delen met een breed publiek.”

U bent welkom of nog
mooier, u kunt meedoen!
Het 50 jarig bestaan zal onze vrijwilligers weer de nodige uitdagingen
bezorgen en daarom zijn we altijd op
zoek naar nieuwe vrijwilligers, die de
gelederen van onze vereniging komen
versterken. Er is altijd wat te doen
op het gebied van ICT, collectie- en
gebouwbeheer, financiën of communicatie maar ook in het team van Cultuurhistorie dat veel onderzoek doet
bent u welkom.
Kom langs in ons museum Warsenhoeck (www.museumwarsenhoeck.
nl) of neem contact met ons op via
secretaris@museumwarsenhoeck.nl.
Foto’s: Collectie HKN
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Frederik Willem Conrad (1800 – 1870)
Siety Meijer
In Vreeswijk, tussen Huis de Wiers en de Prinsessenweg, ligt de Ingenieur F.W. Conradstraat. De straat is vernoemd naar
Frederik Willem Conrad, een vooraanstaand ingenieur van de Waterstaatsdienst. Van 1854 tot 1878 was het landgoed De
Wiers in het bezit van de familie Conrad. Maar wie was Frederik Willem Conrad en wat was zijn relatie met Vreeswijk?

Frederik Willem Conrad wordt op 15 januari 1800 geboren te Spaarndam. Zijn
vader, Frederik Willem Conrad senior,
wordt in februari 1807 door koning Lodewijk Napoleon benoemd tot inspecteur-generaal van de Waterstaat. Een jaar
later sterft hij, slechts negenendertig jaar
oud. Zijn vrouw Wilhelmina blijft achter
met drie jonge kinderen: Jan Willem (12),
Martinus Hendrik (9) en Frederik Willem (7).
Het is koning Lodewijk Napoleon zelf
die bepaalt dat de zoons van Conrad
op kosten van de staat opgeleid moeten
worden voor het vak van de waterstaat
(een besluit dat in 1811 per decreet wordt
overgenomen door keizer Napoleon). De
verantwoordelijkheid voor de jongens
komt te liggen bij Adriaan Twent van
Raaphorst, directeur van de Waterstaat en
minister van binnenlandse zaken.

Ingenieur van de Waterstaat
Op 8 september 1817 wordt Frederik
Willem benoemd tot aspirant-ingenieur
Cronyck de Geyn | 12

van de waterstaat. Hij is dan 17 jaar. Voor
zijn eerste betrekking komt hij onder de
hoede van de inspecteur-generaal van de
Waterstaat, Jan Blanken. Deze heeft zijn
kantoor gevestigd op huize Vijverlust te
Vianen.
Als inspecteur-generaal heeft Blanken
belangrijke waterstaatswerken onder
zijn verantwoordelijkheid. Conrad bevindt zich dus van het begin af aan in een
uitdagende en leerzame omgeving. Hij
wordt betrokken bij de aanleg van sluizen
en kanalen en bij de werken aan de nieuwe haven bij Den Helder. In 1822 wordt
hij belast met de directie over de bouw
van het achterdok te Hellevoetsluis.
In deze periode leert hij Jacqueline Marie
Braber kennen. Zij is de dochter van Adrianus Braber, burgermeester van Vreeswijk
tussen 1813-1815, en Wibbina Wichers.
Conrad en Jacqueline trouwen op 5 oktober 1825 op Huis de Wiers, wat in het
bezit is van de ouders van Jacqueline.

Aquarel van Huis de Wiers in de achttiende
eeuw.

Het jonge stel gaat wonen in ’s Hertogenbosch, waar Conrad als ingenieur van de
2e klasse is benoemd bij de provinciale
dienst van Noord-Brabant. In 1829 wordt
Conrad naar de provincie Zuid-Holland overgeplaatst. Op 28 januari 1834
wordt hij benoemd tot ingenieur van
de eerste klasse. Hij blijft in dienst van
de Zuid-Holland en werkt mee aan de
droogmaking van de Haarlemmermeer.
Naast zijn werk vindt Conrad tijd om
verzen te schrijven, die gepubliceerd zijn
in tijdschriften als Atlas en Vaderland-

Bron: Vaderlandsche Letteroefeningen
(april 1832)

sche Letteroefeningen. Soms gebruikt hij
hierbij het pseudoniem Hydraulicus.
De ouders van Jacqueline overlijden
kort na elkaar in het voorjaar van 1834.
De kinderen besluiten Huis de Wiers te
verkopen. De nieuwe eigenaar is Cornelis Cornel. Hij is rentmeester geweest van
de familie Braber op Huis de Wiers. Het
is overigens niet ondenkbaar dat Cornel
familie is van de Brabers. Genealogische
gegevens van de familie Braber laten zien
dat een voorouder in 1738 trouwt met ene
Cornelis Cornel.

De eerste spoorweg
In 1838 wordt begonnen met de aanleg
van de eerste Nederlandse spoorweg van
Amsterdam naar Haarlem. Als er problemen ontstaan tussen de directie en ingenieur-directeur Brade, wordt Conrad in
zijn plaats aangesteld. In 1840 wordt hij
er voltijds ingenieur-directeur, waarvoor
hem onbepaald verlof uit ’s Rijks dienst
wordt verleend. In 1842 wordt Conrad
benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn verdiensten bij
de aanleg van de spoorweg.
Ook internationaal verwerft Conrad aanzien. In 1843 wordt hij benoemd tot lid
van het Institution of Civil Engineers te
Londen. Dit leidt ertoe dat hij in 1847,
samen met collega’s Van der Kun en Simons, het Nederlandsch Instituut van
Ingenieurs opricht. Conrad zelf wordt gekozen tot president.
In 1853 wordt Conrad in de gelegenheid
gesteld lid te worden van de provinciale
staten. Hij neemt ontslag bij de spoorwegmaatschappij en is weer beschikbaar
voor de waterstaatsdienst. Wel vraagt hij
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Inwijding van de eerste spoorweg.

om nog enige tijd zonder betrekking te
blijven. Naar verluidt is hij overspannen.
Bovendien zijn er persoonlijke tegenslagen: zijn oudere broers overlijden kort na
elkaar. Mede door het overlijden van zijn
broer wordt Conrad in 1853 benoemd tot
hoofdingenieur van de waterstaat der 1e
klasse.

Haarlemmermeer
Ondertussen is Conrad het dichten nog
niet verleerd. In 1951 schrijft auteur en
dichter Nicolaas Beets het gedicht Haarlemmermeer. Het eerste vers luidt:
Nu wordt de slokop opgeslokt,
Nu raakt zijn rijk ten ende,
Nu ligt de grove waterreus,
Zieltoogend op zijn breeden neus,
En jammert van ellende.
In reactie op het gedicht schrijft Conrad
(eerste en derde vers):
Roept niet zo gaauw triomf, hoezee!
Als waar’mijn rijk ten ende,
Al lig ik als een Goliath
Verslagen op mijn natte g.t,
Ik juich nog in ellende.
’t Is waar mijn buik slinkt ieder dag
En mager zijn mijn wangen
Maar ‘k ben nog niet zoo erg in ’t
naauw
Neen! De oude wolf heeft nog één
klaauw
Hij is nog niet gevangen.

Huis de Wiers
In 1854 overlijdt Cornelius Cornel, eigenaar van Huis de Wiers. Hij heeft zelf
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geen kinderen en
laat het landgoed
na aan Jacqueline Marie Braber.
Conrad is samen
met notaris Cambier van Nooten
uit Lopik Executeur Testamentair.
De nalatenschap
roept vragen op.
Was Cornel inderdaad familie van de
Brabers? En waarom werd De Wiers
nagelaten aan de
tweede dochter en
niet aan de eerste? Een omschrijving uit
1834 geeft een beeld van wat de erfenis
inhoudt:
De zeer aangenaam gelegen buitenplaats,
genaamd De Wiers, met uitgestrekte Jagt
en Visscherij, gelegen onder de gemeente
Vreeswijk, 1 ¾ ure van Utrecht, een zeer
fraai uitzigt hebbende in den Tuin, op de
rivier den Vaartschen Rijn, den Straatweg
en daarover gelegenen landerijen. Behorende bij dit geheel: een bank in de Gereformeerde Kerk in Vreeswijk.
Het huis is zeer solide gebouwd, geheel
modern aangelegd, extra droog van binnen en bijzonder geschikt voor Zomeren Winterverblijf. Met:
- Kelderkeuken en vijf wijn-, kolen-, turf-,
melk-, provisie-, mangel- en andere
kelders.
- Vestibule, zaal, drie kamers met stookplaats, ruime keuken met fournuizen
- Zeven bovenkamers, zes behangen, twee
geplafonneerd, drie met stookplaatsen
- Twee magnifieke zolders over het geheele
huis, twee domestique kamers, een
provisiekamer
- Koetshuis en stalling voor zes paarden.
Koetsierswoning.
- Koestal, schuur, werk- en timmerhuis.
- Tuinmanswoning en oranjerie.
- Moestuinen, broeijerij met bloemenkast
(voorzien van stookplaatsen en warmtegeleider), muren voor druiven, perzikken
en andere vruchtbomen.
- Grachten, vijvers en vischrijke kommen.
Duiventil.
- Boomgaarden met vruchtbomen en
hakhout (8400 bomen)
- Hofstede, genaamd De nieuwe Wiers
- Hofstede, genaamd De oude Wiers

- Hofstede, genaamd Den Eikenboom
- Hofstede, genaamd Het Pannenhuis
- Huis, genaamd de Rademakerswinkel
- Uiterwaard de Pontwaard, met
Ponthuisje
De erfenis komt de Conrads goed uit. Het
verhaal wil dat Conrad vaak geldzorgen
had. Die zijn nu in één klap voorbij. Al
in april worden er verschillende goederen
geveild en enige landerijen verkocht.
De Wiers is voor het gezin Conrad aanvankelijk hun zomerverblijf, maar later
wordt het hun vaste verblijfplaats. Vast
staat dat ze daarnaast in ieder geval een
huis in ’s Gravenhage hadden. Verschillende dochters van Conrad trouwen op
Huis de Wiers. Hun enige zoon, Frederik
Willem, blijft ongetrouwd.

Een nieuwe uitdaging
Conrad staat bekend als een beminnelijk
man. In zijn werk is hij snel van begrip en
voortvarend. Ramaer (1912) stelt dat hij
van zeer veel commissies deel heeft uitgemaakt en dat hij met name geschikt was
voor de functie van voorzitter. In 1855
wordt Conrad uitgenodigd om deel te nemen aan de internationale commissie tot
het doorgraven van de landengte tussen
Egypte en de Sinaï woestijn. Initiatiefnemer van dit kanaal is een voormalig Franse Consul te Caïro, Ferdinand de Lesseps.

In de winter van 1855-1856 reist Conrad
naar Suez, waar de commissie haar onderzoekswerkzaamheden aanvangt en
Conrad wordt verkozen tot president
van de commissie. Een tweede reis naar
Egypte volgt in de winter van 1856-1857.
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Conrad legt de ervaringen van deze twee
reizen vast in het boek Reizen naar de
Landengte van Suez, Egypte, het Heilige
Land (1859). In het boek combineert hij
reisverslagen met werkbeschrijvingen. De
illustraties zijn gebaseerd op tekeningen
van Conrad zelf. Het fragment uit het
boek (zie pag. 13) verwijst naar zijn verblijf op Huis de Wiers.

Andere ontwikkelingen
In de huiselijke sfeer volgen twee sterfgevallen elkaar op. Willem Frederik, de
enige zoon van het echtpaar Conrad
overlijdt in 1860, ruim een jaar later overlijdt ook Jeanette Gertrude, de tweede
dochter. Beiden wonen op het moment
van overlijden in Nederlands-Indië.
Plaatselijke kranten uit die tijd maken
verder regelmatig melding van het verkoop van hout op Huis de Wiers. Twee
andere berichten betreffen de verhuur
van verschillende hofsteden op het
landgoed.
In 1864 is het feest op Huis de Wiers. In
de krant van 14 juli 1864 verschijnt hierover het volgende bericht:
Eergisteren 12 Julij vierde de inspekteur
van den waterstaat Frederik Willem Conrad, op zijn buitengoed “De Wiers” nabij
Vreeswijk een eigenaardig en voor hem
zeer merkwaardig feest. Het was ter herinnering aan het feit dat hij nu vijftig jaren
geleden als kadet voor den waterstaat in
dienst trad op de militaire school te Delft;
het was zijn vijftigjarige diensttijd bij het
vak van den waterstaat dien hij vierde.
Hij bood bij die gelegenheid aan eenige leden van het korps ingenieurs van den waterstaat en eenige vrienden een dinee aan.
Het feest was gul en hartelijk, en menige
toast werd ingesteld op het welzijn van
den waardigen man en zijne familie. Het
schoone muziekkorps der veldartillerie onCronyck de Geyn | 14

der leiding van zijn
bekwamen directeur, den heer Rudersdorff, luisterde
het feest zeer op....
Van de werken van
d e n t e g e nw o o r digen inspekteur
Conrad zij hier alleen vermeld zijne
medewerking aan
de droo g making
van de Haarlemmermeer, en den
aanleg van den eersten spoorweg in Nederland van Amsterdam over ’s Gravenhage
naar Rotterdam, die onder zijne leiding tot
stand kwam. Het is bekend, welk deel hij
nam, en nog neemt aan het grootsche werk
van de doorgraving van de landengte van
Suez.
Hij, de hollandsche ingenieur, die benoemd
was tot lid van de internationale kommissie tot onderzoek van het ontwerp, genoot
de onderscheiding gekozen te worden tot
president van deze kommissie, bestaande
uit de uitstekendste waterbouwkundigen
uit Europa.

Bron: Schut (1979)

Hoofdinspecteur van de
Waterstaat
In 1864 komt Conrad aan het hoofd van
de algemene dienst van de waterstaat te
staan. Twee jaar later, op 28 maart 1866
wordt hij benoemd tot Hoofdinspecteur
van de Waterstaat, de hoogste betrekking
in het korps. Voor zijn werk krijgt hij verschillende onderscheidingen, waaronder
het franse Légion d’Honneur.
Conrad schreef veel over zijn vak. Veel
daarvan is door hemzelf in 1849 verzameld en uitgegeven bij de gebroeders van
Cleef te ’s Gravenhage en Amsterdam,
onder de titel Verspreide bijdragen.

Het werk voltooid
In 1869 reist Conrad, ondanks een slechte gezondheid, samen met zijn vrouw
en dochter naar Egypte om de opening
van het voltooide Suez kanaal en de bijbehorende festiviteiten bij te wonen. Na
afloop van deze feesten reist hij met zijn
vrouw, dochter en andere genodigden
door Egypte.
“Hij heeft in brieven, in Egypte geschreven,
de indruk geschetst van wat hij in 1857 had
achtergelaten. Waar niets dan een woestijn

Portret van Jacqueline Marie Braber,
vervaardigd 1874-1878, De Lavieter en Co.

was, een kanaal. Waar ettelijke schuren
en hutten aanwezig waren, Port-Saïd, Ismailia en Suez.
En dan het genot, dat hem het wederzien
schonk van de medearbeiders aan de onderneming. … Men kan zien, dat hij zich
opgeruimd en gelukkig heeft gevoeld, maar
… ook hoe hij haakte naar rust…”

Bron: Fijnje (1869/70), 210

Vlak voor de jaarwisseling vertrekken de
Conrads naar Italië, waar ze enkele weken verblijven. Via Wenen reizen ze naar
München. Daar overlijdt Conrad op 1 februari 1870. Zijn vrouw blijft op De Wiers
wonen tot haar dood in 1878. In datzelfde
jaar wordt De Wiers verkocht.
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Nieuwegein op de kaart: Oudegein
Bart Jan Damstra
In deze nieuwe terugkerende rubriek ‘Nieuwegein op de kaart’ zal aan de hand van oude kaarten telkens een gebied of
thema worden belicht. Van (delen van) het huidige grondgebied van Nieuwegein zijn in de loop van de eeuwen diverse
kaarten gemaakt. Deze kaarten werden met een bepaald doel en een bepaalde mate van detail gemaakt, waardoor we
nu beschikken over allerlei soorten kaarten. Vaak zijn kaarten onderdeel van een thema of onderwerp. In deze rubriek
staan de kaarten echter centraal. Bekende of minder bekende, vaak fraaie of informatieve kaarten zullen aan bod komen.
Wat maakt oude kaarten zo interessant?
Het is een weergave van de toenmalige
situatie en ze zijn op meerdere vlakken
informatief, omdat ze een beeld geven
van het toenmalige landschap, (bodem)
gebruik en bijvoorbeeld ook van de eigenaren of gebruikers. Zo ook voor het
gebied van het voormalige landgoed
Oudegein, grofweg gelegen tussen De
Doorslag in het westen, de Vaartse Rijn/
Merwedekanaal in het noord-oosten en
de Wiersdijk in het zuiden. Hier liggen
nu de wijken Merwestein, Fokkesteeg en
Park Oudegein.

‘Caerte van den Wierschen
Tient’
Deze kaart uit 1685 is van de hand van
landmeter en tekenaar Jan Eyckmeyer.
Het is afkomstig uit het archief van de

familie Heereman van Zuydtwijck (Nationaal Archief, Den Haag). Deze (katholieke) familie verwierf in de 18e eeuw
onder meer de ridderhofstad Vronestein
en Huis Oudegein en de heerlijkheid
’t Gein. De kaart zal bedoeld zijn om de
bezittingen nauwkeurig in beeld te hebben ten behoeve van een goede exploitatie van de goederen. Op de voorzijde
lezen we “Dese twee afgebeelde Blocken
Thiende, gelegen inde Wiersche polder,[…], syn door myn…gecopieert”. Op
de achterzijde is later geschreven: “Caerte
van den Wierschen Tient gekoft van Jan
Kool, ao l706”. De percelen A t/m L behoren tot het “cleyne block”, de percelen
M t/m R tot “t groote block. Tiendblokken zijn clusters van naast elkaar gelegen
percelen, waarover oorspronkelijk een
tiende (of elfde) deel van de oogst moest

[Foto1] Kaart van de Wiersetiend, gelegen in de Oudegeinse polder, 1685. Archief 4.HZF
‘archief van kaarten van de familie Heereman van Zuydtwijck’, inv.11. Het noorden is
onder.
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worden afgedragen aan de eigenaar van
dit tiendrecht. In het begin waren dit de
kerkelijke instellingen, later komen deze
tiendrechten ook in particuliere handen.
De naam “Wierse tiend” voor een gebied
ten westen van de Vaartse Rijn is opvallend, maar verklaarbaar omdat de gebieden De Wiers en de later zo genoemde
Oudegeinse polder tot ca 1289 tot de aanleg van de Nieuwe Vaart nog een eenheid
waren. In hetzelfde archief bevind zich
een kaart van hetzelfde gebied (inv.12)
“Kaerte van de hofsteede gekoomen van
Jan Kool, genaempt Warsenhoeck”, waarop de percelen behorende bij de boerderij
zijn aangegeven. Deze kaart is afgebeeld
in het artikel ‘Park Oudegein. Stadspark
binnen een voormalig landgoed’ (Cronyck de Geyn, juli 2016). Mogelijk heeft een
oudere (inmiddels verloren?) kaart gediend als basis voor deze beide kaarten.
Toch lijkt het de toenmalige actuele situatie van 1685 weer te geven. Er is gekozen
voor een realistische weergave waarop
afstanden, hoeken etc. correct zijn afgebeeld. Herkenbaar zijn Huis Oudegein
(ook wel ‘Het Grote Huis’ genoemd),
dat in 1633 zijn huidige uiterlijk kreeg,
de boerderijen, waaronder Warsenhoeck
en het in 1932 afgebroken Geinoord/‘het
Erckel clooster’ ter plaatse van het voormalige klooster Nazareth, watermolens
en boompartijen. Deze elementen zijn
soms schetsmatig maar wel realistisch
weergegeven. Ook van de grotere structuren is nog altijd veel herkenbaar: In het
oosten (links op de kaart) de “Vaertschen
Rijn” en Rijndijk met halverwege de
zgn. “Wierse molen” (ter plaatse van het
huidige gemaal aan de Leusderschans).
Verder westwaarts de “Oudegeynsche
Steegh” of Fokkesteeg (ook wel Oude,
Kromme of Korte Laan genoemd) en
in het noorden (op de kaart aan de onderzijde), met halverwege de Ringdijk
of Achterdijk, de 17e eeuwse ‘bypass’
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[Foto 2 en 3] Kaart van de ridderhofstad Oudegein, met bijbehorende 2 hoeven land (=32 morgen) gelegen in de Oudegeinse polder,
ca1630. Archief 4.HZF ‘archief van kaarten van de familie Heereman van Zuydtwijck’, inv.13. Het noorden is links. Rechts: uitsnede van het
zuidwestelijke deel met Huis Oudegein en boerderij Warsenhoeck.

of omlegging om de tuinen en het Huis
Oudegein heen. Nabij het Huis zelf zijn
de renaissance tuinen met kenmerkende
vierkante vakverdeling, het koetshuis en
de direct naast het Huis op een eiland
gelegen boerderij (vaak aangeduid als
‘Bouwhuis’ of ‘Bouhofstede’) met bijbehorende hooibergen zichtbaar. Direct
ten oosten daarvan (links dus) sluit de
dan nog nieuwe ‘Lange Laan’ vanuit het
noorden aan op de Fokkesteeg. Deze laan
staat in 1698 nog bekend als “De Nieuwe
steegh”. Deze laan is nog altijd aanwezig
als een noord-zuid lopende groenstrook
met bomenrijen en een fietspad, vanaf
het toegangshek bij het Huis noordwaarts
naar het Merwedekanaal (halverwege onderbroken door Zuidstedeweg en
trambaan). De Fokkesteeg gaat verder
westwaarts onder de naam (Oude)Geinse
steeg en buigt ter hoogte van de boerderij Warsenhoeck af naar het zuid-westen,
waar het nabij de kern van het Gein en
de IJssel (op de kaart “de Cleyne Issell”)
aansluit op de IJsseldijk, genaamd Geindijk of ‘Klaphekse dijk’. De Fokkesteeg en
Geinsteeg markeren bijna twee eeuwen
lang de grens tussen Jutphaas en Vreeswijk. Van de kern en kerk van het Gein
en van het vrouwenklooster Nazareth
is op deze kaart geen aanwijzing of restant meer te bekennen. Aan de Geindijk
en aan de Geinbrug (of ‘Steenenbrug’)
en aan de Doorslag is nog enige bebouwing zichtbaar. In het zuiden (bovenaan
op de kaart) is de Wiersdijk (tot ca 1900
ook vaak als Wierse steeg aangeduid)
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zichtbaar, met daarnaast de Zandveldse
wetering, beiden met een redelijk grillige
tracé. De letters B, D C, I, L en N markeren het tracé van de ‘Veldwetering’. En
tussen de letters F en H is het tracé van de
‘Op-wetering’ of ‘Molenvliet’ zichtbaar. In
Park Oudegein en Fokkesteeg is een deel
van het kavelpatroon nog herkenbaar.
Ten zuiden van Huis Oudegein zijn deze
kavels zelfs nog aanwezig.

Kaart van ‘twe hoeven
Lants[...], mette Ridder hofste
oude Geyn genaemp’
Deze kaart sluit min of meer aan op de
vorige kaart. Hierop wordt de “...twe hoeven Lants...zoe weijlant als boulant, mette Ridder hofste oude Geyn genaempt,
streckende uut monden vanden Rijn aff
tot int zuijden over den Geynse wech...”
afgebeeld. De kaart is gemaakt door Henrick Verstraelen en dateert van ca1630 en
geeft een beeld van de kern van het goed
Oudegein, dat bestaat uit twee hoeven.
Een hoeve is zowel een oppervlaktemaat
als de aanduiding voor het complex dat
wordt gevormd door het gebouw en bijbehorend land en is volgens de middeleeuwse ‘standaardmaat’ 16 morgen groot,
omgerekend ca 13,4 hectare. De exacte
oppervlakte van het complex blijkt ruim
33 morgen en 5 hont te zijn (hont staat
voor 100 roeden, 6 hont = 1 morgen).
Dat deze kaart ouder is dan de eerste
kaart blijkt uit een aantal zaken: de Lange Laan ontbreekt. En huis Oudegein is
op dat moment nog een (geruïneerde)

woontoren. Zoals eerder vermeld heeft
het Huis Oudegein in 1633 min of meer
haar huidige uiterlijk gekregen. Ter hoogte van het Huis heeft de “Oude Geijnsen
steegh ofte wegh” (in het zuiden, op de
kaart rechts) nog een min of meer recht
verloop, de Achterdijk als omleiding rond
Huis en tuinen ontbreekt nog, evenals de
tuinen zelf.
In het westen (op de kaart rechts onderin) is aan De Doorslag een wipwatermolen te zien. Dit is een voorganger van
de huidige wipwatermolen, die in 2003
haar huidige plek in het Natuurkwartier
kreeg. De benaming “Ysel” is opvallend,
omdat het De Doorslag betreft. Mogelijk is dit de oudste afbeelding van de
boerderij Warsenhoeck, rechtsonder op
de kaart, met daar tegenover het begin
van de Randijk. Verder is “Den Ryn” (de
Vaartse Rijn) zichtbaar, met daarlangs de
weg Utrecht-Vreeswijk, met ter hoogte
van de latere Doorslagsluis een brug over
De Doorslag. In het oosten (bovenzijde
kaart) zijn de Houtens wetering, Schalkwijkse wetering, de Bongenaar en de
Wierse molen te zien (niet te verwarren
met de gelijknamige molen op de eerste
kaart). Vrijwel alle hoofdstructuren en
gebouwen zijn nog herkenbaar.
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Kindermeisje bij De Leeuw van Weenen
Jaap Boersema
In het Dorpshuis op Fort Vreeswijk is vrijdag 21 april 2017 de documentaire DRIJVEND VERLEDEN van
documentairemaker Klaas Wijbenga in première gegaan. Op verzoek van het 4 en 5 mei-comité hebben schippers en
hun nabestaanden uit Vreeswijk hun verhalen verteld of op papier gezet. Harmke Mastenbroek (geboren Touwslager) en
Hennie Monrooij (schippersdochter) hebben hun schouders eronder gezet, bijgestaan door amateur-historici uit het dorp.
Wat later kwam er in de schipperspers
een oproep van de Museumwerf met een
vergelijkbare vraag: Wie heeft nog een
verhaal over Vreeswijkse schippers in
oorlogstijd?
En dan op die vrijdagmiddag zijn er een
film en een bundel verhalen in boekvorm
gereed, beiden met de titel DRIJVEND
VERLEDEN.

Niet vermoedend wat dit tot gevolg zou
hebben, schoof ik bij een bekende aan
tafel voor deze filmpresentatie. Janny
Lievestro en haar overleden man kende
ik al jaren via de politiek en de kerk. Bovendien was John, haar zoon met mijn
buurmeisje getrouwd. In een kort praatje vooraf werd duidelijk waarom ik haar
daar aantrof.

Het kindermeisje
“Ik ben een schippersdochter, wist jij dat
niet? Wij lagen op 10 mei 1940 in Arnhem toen mijn vader me wakker maakte
met: “De Rijnbrug is opgeblazen. Het is
oorlog”.
Veel tijd om daar op door te gaan was er
niet. Ik vertelde dat ik uit Arnhem kwam
en nog niet lang geleden en artikel over
deze gebeurtenis had geschreven. Maar
dat vertelde ik haar later allemaal bij mijn
eerste bezoek aan haar, toen mijn allereerste vraag was: “Waar lagen jullie toen
de brug de lucht in ging?”
Janny vertelt dat ze die dag met haar ouders in Arnhem achter de eerste langsdam beneden de brug lag. De brug ging
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in de vroege ochtend van de 10e mei de
lucht in. Over deze gebeurtenis schreef ik
eerder een artikel na een interview met
schipperszoon De Vries, die met zijn vader op de ONDERNEMING voer en die
ochtend op de brug strandde onder een
regen van neerdalend brokstukken.
Aanleiding voor dat artikel was onderstaande foto:

De AMBULANT van Nico
IJkelenstam
Janny haar ouders waren Klaas en Hil
IJkelenstam. Haar grootvader was Pieter
IJkelenstam.
Zoon Klaas had ook op de sleepboot
KEULSCHE VAART 11 gevaren. Oom
Dirk, broer van haar vader voer op de
NIEUWE ZORG, de latere AALTJE, oom
Piet voer op de DE JONGE DIRK en tante Johanna Elisabeth was getrouwd met
Hendrik Stekelenburg.
“Kijk dit was ons schip.” Janny hield me
een fraaie foto voor de neus van de AMBULANT aan het Jaagpad, niet ver van
De Punt in Vreeswijk.

“Wij konden niet voorkomen, dat we tegen
de -voor onze neus opgeblazen- brug aan
voeren”, aldus de schipperszoon.

“De AMBULANT van vader IJkelenstam
lag vaker Onderlangs”, vertelt Janny.
Nog niet zo lang lagen daar de drie langsdammen, waar tegenwoordig woonschepen liggen en waar de kleine binnenvaart
toen dankbaar gebruik van maakte.
“Bij ons lag ook de familie van Angelen
met de hagenaar CHRISTINA JACOBA.
Daar was net een kleine geboren: Rolus.
Mijn vader ging hier altijd naar de beurs
en ik bezocht iets verderop de schippersschool aan het Roermondsplein.”

Afgemeerd Onderlangs met in de verte
de nog nieuwe Rijnbrug. Als eerste een
hagenaar…

Aan het Jaagpad met aan de overzijde de
Noorderstraat.

Na o.a. in Arnhem de Roermondspleinschool te hebben bezocht, ging ze naar
school in Vreeswijk. De Prins Hendrikschool voor schipperskinderen bezocht
ze maar kort, want de Duitsers vorderden
de school en het internaat. Daarna stuurde oom Cor Lenten -waar ze in de kost
beland was- haar naar de openbare lagere school. Oom Cor was een overtuigde
PvdA (toen SDAP)-man met altijd de
VARA op de radio… Haar broer Piet zat
in Zwartsluis op school en voer later nog
bij Jan van der Horst uit Vreeswijk op het
kastje HENDRIKA.
Op de schippersbeurs van Amsterdam
werd in 1946 een schip gevraagd, als drijvend magazijn bij scheepswerf de ADM.
Niet om te varen dus, maar om met een
van de motoren van de ORANJE -tijdens
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haar grote werfbeurt- in het ruim opgeslagen te gaan liggen.
Pa IJkelenstam nam met zijn AMBULANT deze ‘reis’ aan.

De ORANJE…

Vertrek van de ORANJE voor haar
maidentrip in 1939.

Op 4 september 1939 begon het schip
aan haar eerste tocht. Deze werd echter
direct afgebroken. De Tweede Wereldoorlog brak uit, waardoor het gevaar
voor mijnen op de Noordzee groot was.
De koers van de ms ORANJE veranderde daarom naar Sydney. Hier werd
het omgebouwd tot hospitaalschip en
vervoerde het maar liefs 32.461 gewonde soldaten. Na de oorlog bracht
de ORANJE velen ex-gedetineerden en
-geallieerde soldaten terug naar huis.
“Na bijna 7 jaar keerde het schip weer
terug naar haar thuishaven in Amsterdam en waar de ORANJE in oude staat
werd hersteld.”
De familie lag maandenlang in Amsterdam Noord.

Hil en Klaas IJkelenstam op de roef in
Amsterdam-Noord.

Janny: “Mijn zus Wil en ik vonden in
Noord werk als winkelmeisje. Wil bij een
drogist en ik bij een sigarenmagazijn op
het Zonneplein.”
De meisjes konden nu ook op dansles,
vonden de ouders. De dansschool lag
niet zo ver van hen vandaar, aan de PaCronyck de Geyn | 18

paverhoek in Amsterdam-Noord. Daar
trof Janny als danspartner ene Wim van
Koomen.
Nadat de ORANJE haar scheepsmotor terug kreeg, gaat de familie weer varen. De
dochters vertrokken naar elders.
Janny: “In 1947 stapte ik als 15-jarige aan
boord van de AZOLLA van Teunis de
Leeuw van Weenen en zijn vrouw Jo Lenten om een paar jaar voor de kinderen te
gaan zorgen. Zo werd ik kindermeisje.
Mijn broer Piet kwam ook aan boord als
schippersknechtje.”
Weet je trouwens dat de AZOLLA ooit
bij van Zutphen werd verbouwd?” Ja, dat
wist ik door eerder contact met Piet de
Leeuw van Weenen.
Het in 1892 gebouwde lichterschip HANNA werd bij Van Zutphen omgebouwd
tot een zeewaardige zeilklipper. Een
motor kwam er pas in 1927 in. Uit aantekeningen blijkt dat het schip in 1924
al in Deense wateren opduikt. In 1926
liggen de AZOLLA en de AMBULANT
van mijn grootvader ‘ergens’ in het
Oostzeegebied.
Dat blijkt uit een tekstje gedateerd op 18
augustus 1926 en geschreven door twee
dochters van kapitein/eigenaar De Leeuw
van Weenen.
in het poëzie album van mijn moeder.
Naast de naam van de schrijfster en de
datum waarop, werd als plaats: “Oostzee”
vermeld.

De AZOLLA ligt met een lading graan op
Hoogkerk bij de firma Wouthuis.

Op de reünie van de familie duiken
prachtige foto’s op. Zoals die van Hoogkerk, waar mijn roots liggen. Ik herken de
plaats direct, want het geboortehuis van
mijn vader staat er op.
En dan de foto’s van Teun, (tante) Jo en
de kinderen…

Zondag in Breskens, Janny achter de
kinderwagen met de kinderen Nellie, Jan
en Jopie. In de wagen: Marian en meneer
en mevrouw de Leeuw van Weenen.

1948 Mevrouw de Leeuw van Weenen,
tante Jo met de kinderen op de deklast.

“Hoe ik mijn man leerde kennen? Nou,
eigenlijk dankzij de ORANJE. Mijn zus
Wil en ik gingen in 1949 aan het werk in
de Emmakliniek in Utrecht.
Na een bezoek aan de bioscoop in de
Voorstraat liepen we twee militairen tegen het lijf. Eén ervan herkende ik direct:
mijn dansmaatje Wim uit Amsterdam.
De ander vertelde dat hij ook Wim heette
en uit Ruurlo kwam. En zo is het gekomen, dat ik met Wim Lievestro trouwde.”
Eind 2018 nam Piet de Leeuw van Weenen contact op met de Museumwerf voor
een grote familiereünie. Hij vroeg of ik
daar behulpzaam bij wilde zijn, bijvoorbeeld als rondleider; maar ook als gids in
het dorp. We kenden elkaar al, dus mijn
antwoord was niet moeilijk.
Bij het uitwerken van zijn plannen vroeg
ik: “Piet, zou het een idee zijn om het
kindermeisje van de AZOLLA daarbij
uit te nodigen?” “Wat? Ken jij die?” En
zo kwam het dat Janny rond het middaguur zich bij de familie voegde. Wie
zij er al niet sprak… Janny gelukkig… ik
gelukkig.
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Oproep: draag ook bij aan de collectie
over de Utrechtse Corona-periode
De uitbraak van het Coronavirus heeft ook grote gevolgen voor het leven in Nieuwegein: scholen, sportclubs en veel
bedrijven waren gesloten, festivals en herdenkingen gaan niet door en ook hier betreuren we slachtoffers. Tegelijkertijd
proberen veel inwoners van de stad en provincie met veel inzet en creativiteit zoveel mogelijk te maken van deze
lastige periode. Zo wordt er thuis gewerkt en onderwezen en proberen ondernemers hun omzet met nieuwe diensten
op peil te houden. Om de geschiedenis van deze ingrijpende periode goed te kunnen schrijven, roepen we uw hulp in.
Heeft u foto’s, filmpjes, posters, brieven of andere informatie over het leven tijdens de uitbraak van het Coronavirus in
Utrecht, Nieuwegein of in andere steden en dorpen in de provincie Utrecht? Lever deze dan nu in via onze website.
Hoe werkt het?
Stap 1: Ga naar het online inleverformulier. https://hetutrechtsarchief.nl/
vastleggen-van-de-coronacrisis
Stap 2: Geef aanvullende informatie over
uw foto, tekst of andere bijdrage
Stap 3: Verstuur uw materiaal – (maximaal 10 mb per keer)

Over de inzamelactie
Het Utrechts Archief werkt net als andere erfgoedinstellingen aan een (digitale) erfgoedcollectie over de gevolgen
van het Coronavirus. Directeur Chantal
Keijsper legt uit waarom juist bijdragen
van burgers hierbij zo belangrijk zijn:
“We bewaren niet alleen eeuwenoude archiefstukken, maar ook de informatie van
nu, die we in de toekomst nodig hebben
om geschiedenis te kunnen schrijven.
Zo vind je in ons archief informatie over
belangrijke perioden van voor- én tegenspoed in de Utrechtse geschiedenis. Denk
aan het instorten van de Domkerk in de
17e eeuw, grote uitbraken van Cholera in
de 19e eeuw, of Utrecht tijdens de Twee-

de Wereldoorlog. Omdat deze periode
van het Coronavirus juist zo ingrijpend
is voor het persoonlijk leven, hebben we
hierbij dan ook in het bijzonder de hulp
van de inwoners van de provincie Utrecht
nodig.”

Naar welk soort informatie
zoeken we?
Naast de archieven van bijvoorbeeld gemeenten, de GGD en het UMC die we al
binnenkrijgen, zoeken we informatie van
particulieren, van bedrijven en van particuliere instellingen uit alle dorpen en
steden in de provincie Utrecht. Denk aan:
- Foto’s van de eigen straat, maar ook de
huiskamer, tuin of van het het balkon
die iets zeggen over deze periode. Foto’s van informatieborden, spreuken op
straat, solidariteitsacties;
- Flyers en poster met mededelingen over
Corona-maatregelen;

- Opgetekende persoonlijke ervaringen,
filmpjes, briefjes, muziek, aantekeningen en dagboeken met mededelingen
over Corona-maatregelen.
Wat we vooral zoeken is de blik op de
eigen leefomgeving. Wat is voor u belangrijk in deze tijd? Het zou heel mooi
zijn als we kunnen zien hoe alle inwoners
van Nieuwegein, ongeacht nationaliteit
of afkomst, met deze crisis omgaan. Zien
we nog wat drukte op straat, of juist lege
straten, parken en gebedshuizen? Wat gebeurt er in de huiskamer, op het balkon,
op de begraafplaats? Hoe houden we contact met de maatschappij? Welke initiatieven ontstaan er door deze bijzondere tijd,
hoe helpen we elkaar?
De vorm waarin er wordt aangeleverd is
vrij - als het de dagelijkse gang van zaken
in stad en provincie Utrecht maar weergeeft. Let op: het gaat vooral om papier
en digitaal materiaal, niet om spullen.
Ook kopieën van foto’s, documenten of
krantenknipsels zijn niet nodig.

Hamsteren!
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Activiteiten
Historische Kring Nieuwegein
Expositie “Modellbouw”
Zondag 9 februari t/m 10 januari 2021 in Museum
Warsenhoeck

Lunchpauzelezing “De restauratie van de zandaak ‘Door
Gunst Verkregen’ uit 1910’’ door Ko Blok
Donderdag 22 oktober, 12.15 – 13.00 uur in de
Bibliotheek De 2e Verdieping in het stadshuis

Foto-expositie “Monumenten”
Kunst-expositie Fotogein
Zondag 9 februari t/m 10 januari 2021 in Museum
Warsenhoeck
Lezing “725 jaar Stadrechten ’t Geyn” door Bart Jan
Damstra
Donderdag 15 oktober, 20.00 – 22.00 uur in de
Bibliotheek De 2e Verdieping in het stadshuis

Zondag 8 november t/m 10 januari 2021 in Museum
Warsenhoeck
Fotogein is een actieve fotogroep in Nieuwegein, opgericht
in 1979 door en voor enthousiaste vrijetijdsfotografen.
Doelstelling van de club is het verbeteren en bevorderen
van fotografie door elkaars fotowerk te bespreken en door
deel te nemen aan wedstrijden. Fotogein staat midden in
de samenleving en neemt regelmatig deel aan sociale en
kunstzinnige activiteiten in de gemeente Nieuwegein. Vorig
jaar hebben ze het 40-jarig jubileum gevierd.
Met het werk van 5 fotografen exposeren ze in Museum
Warsenhoeck van 8 november 2020 tot 8 januari 2021.

Foto: Kas Maessen
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