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D E JEREMIE E N H E T VAARTSCHE VEERHUIS. 

Toen eenige jaren geleden de plannen om het spoorwegnet in en 
bij Utrecht op hooger peil te brengen verwerkelijkt begonnen te 
worden, vielen daarbij als eerste of tenminste vroegtijdige slacht
offers de spoorbrug over den Vaartschen Rijn, bekend als de 
Jeremie en het vlak daarbij, aan de Westerkade gelegen café-tje, 
dat van ouds het Vaartsche Veerhuis heette. Tijdens de afbraak 
van beide verschenen in het Utr. Dagblad (6 Febr. 1937) deze 
jeugdherinneringen: 

„Een oude bekende, die langzaam maar zeker tot het verleden gaat behooren, 
is de Jeremie-spoorbrug. Hoeveel tremen zijn hier in den loop van den tijd al 
overheen gedaverd, en hoe herinneren wij ons nog uit onze jeugd de geweldige 
sensatie : te staan op het smalle voetbrugje terwijl een paar meter naast ons 
sneltreinen af en aan stormden, zoodat hooren en zien ons verging! Voor de 
jeugd van Utrecht-Zuid was die Jeremiebrug altijd een aantrekkelijk punt, waar 
heel wat vacantiedagen werden zoekgebracht in een tijd, dat de spoorwegen 
bij de jongens dezelfde plaats innamen ais thans de luchtvaart." 

En over het Vaartsche Veerhuis: 
„Het Vaartsche Veerhuis . . . dat roept beelden op uit een grijs verleden, uit 

den tijd, dat de Westerkade nog smal was, en met boomen beplant, dat de 
paardentram tot aan de Tolsteegbasculebrug liep, en dat aan de Zuidzijde van 
de Jeremiebrug het bootje naar Jutphaas, IJsselstein en Vreeswijk meerde. Dat 
Vaartsche bootje, het lijkt in onze herinnering zoo groot en schoon als de 
„Statendam" of de „Queen Mary", maar het zal in werkelijkheid wel van iets 
bescheidener formaat zijn geweest. In elk geval, het bezat een kajuit, en een 
bovendek, en een laag bij het water liggend voordek, en als wij gingen visschen 
in de Kromme IJssel, of in de slootjes bij Benschop, dan bracht het Vaartsche 
bootje ons er heen. In onzen haastigen tijd vond het geen plaats meer, evenmin 
als de paardentram. En thans zal ook de laatste herinnering aan deze tak van 
scheepvaart verdwijnen: het veerhuis staat leeg en de volgende week is het 
misschien al historie geworden . . .". 

Heette de spoorbrug over den Vaartschen Rijn werkelijk de 
Jeremie(spoor)brug? Wel spraken we van de halte ,,bij de Jeremie", 
in een tijd, dat treinen, zoo juist van het Centraal-Station vertrok
ken, daar stilhielden tot opneming of uitlating van een enkele rei
ziger. Toch was niet een brug over den Rijn, maar een andere 
brug eigenlijk de Jeremiebrug. Wan t ook vóór den tijd van de 
spoorwegen bestond reeds een „brug bij de Jeremie". 
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Toen 6 October 1811 Napoleon en zijn gemalin hun intocht in 
Utrecht zouden doen, stonden detachementen soldaten opgesteld 
„langs de Vaartschen Rhijn van Jeremie af tot aan de Vaar t 
( = Vreeswijk)" en „om 10 uuren reeden de Maire, Adjuncten en 
Municipale Raden en corps . . . na buiten de Tolsteeg tot over de 
brug van Jeremie, en bleven aldaar omtrent de hofstede het Blauw-
hek, H. H. M. M. afwachten", i ) 

Hier blijkt duidelijk, dat onder de brug van Jeremie of bij Jeremie 
verstaan moet worden de ophaalbrug over de Kruisvaart, anders 
gezegd de brug die Westerkade en Jutfaasscheweg verbindt. En 
toen omstreeks 1813 de route imperiale de le classe no. 2 van 
Amsterdam naar Parijs werd aangelegd, werd daarin een draaibrug 
ontworpen à la place du pont actuel le Jeremie. 2) 

Plechtige lieden als de Commissaris-generaal van het Departe
ment van de Zuiderzee spraken van het gedeelte van den v/eg, „van 
Amsterdam tot aan de Jeremia" en van de „Jeremiabrug" 3) welke 
laatste term ook in het Kon. Besluit van 4 Juli 1814 no. 1, dat 
over de tollen op den weg Utrecht—Jutfaas handelt, voorkomt. 

Deze brug kan niet ouder zijn dan van het jaar 1664, toen vol
gens het uitbreidingsplan van burgemeester Moreelse de drie 
Moesgrachten begonnen aangelegd en in verbinding met den 
Vaartschen Rijn gebracht te worden. W a a r deze verbinding den 
weg naar Jutfaas doorsneed, moest een brug komen. 

In verband met den aanleg van den Staatsspoorweg naar Culem-
borg, werd in 1866 de Ie Moesgracht gedempt en de uitmonding 
van de Kruisvaart in den Vaartschen Rijn iets naar het Zuiden 
verlegd met de draaibrug. Deze heeft het uitgehouden tot 1911, 
toen zij werd gesloopt en door een ophaalbrug vervangen. In het 
bestek heette zij de „ophaalbrug over de Kruisvaart aan de Jeremie." 

De zonderlinge plaatsbepaling vraagt verklaring. 
W a t of wie was „Jeremie"? Een venetiaansche Brug der Zuch

ten? W a s het de groote profeet, die zijn naam aan plaats of brug 
gaf? Er zullen niet veel stadgenooten zijn, die een bevredigend 
antwoord kunnen geven. Toch was er in het midden van de vorige 
eeuw nog een herinnering aan den oorsprong van den naam blijven 
hangen. In 1858 las de utrechtsche jeugd in een leer- en leesboekje: 

Jeremiebrug. „Korten tijd nadat deze brug gelegd was, dat is in de laatste 
helft der 17e eeuw, woonde hier een Fransche vlugteling, die J e r e m i e heette, 
en eene herberg hield. Deze man kreeg om zijn aardige wijze van praten, zoo
veel bezoek, dat men hem le bon père J e r e m i e noemde, en dezen zijnen 
naam ook aan de bijgelegen brug gaf" 4 ) . 

Daar staat de schuldige en doet vanzelf naar eenige bijzonder
heden vragen. 

Hij duikt op uit het duister. Een naam met buitenlandschen klank: 
Jeremias du Chemin (Duchemin). Een vluchteling? Een Fransch-
man in de Nederlanden wordt gemakkelijk voor een réfugié gehou-
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den. Ik weet alleen, dat hij 1 Maart 1706 het burgerrecht van de 
stad Utrecht verkreeg en toen „schipper op de Vaart" was. Dat 
wil dus zeggen, dat hij personen en goederen vervoerde van Utrecht 
naar Vreeswijk en vice versa. Maar de dagelijks-eendere vaart, 
het afgebakend traject hebben Jeremias niet blijvend kunnen boeien 
en op een avond heeft hij zijn beurtschip voor het laatst gemeerd 
bij het Vaartsche Veerhuis, dat hij voortaan als eigenaar zou bewo
nen. Op 5 Maart 1708 immers verkocht de Vroedschap van Utrecht 
hem dat, aan de stad behoorende, Veerhuis voor 2400 gld. en op 
21 Juni werd het hem voor het Gerecht van Tolsteeg getransporteerd, 
behoudens een paar maanden huur, die Otto van der Schroeff daar 
nog aan had. Nog denzelfden dag nam de nieuwe eigenaar een 
hypotheek van 1400 gld. op huis en hof en den stal, die hij in Mei 
al daar achter had doen. bouwen. Geen zucht naar avontuur had 
Jeremias de beurtvaart er aan doen geven — laten we gerust aan
nemen, dat het bestaan als waard van het Vaartsche Veerhuis hem 
lucratiever toescheen dan het schippersbedrijf . . . en het hem niet 
euvel duiden. Hij mocht tevreden zijn en met genoegen het aardige 
gebouwtje met zijn trapgeveltje en het zachtjes bewegende uithang
bord, waarop een veerschuit stond geschilderd, bekijken, zooals 
ook wij doen met een potloodteekening er van, door J. Versteegh 
(1757), in de prentverzameling van het gemeente-archief. 

Er was daar vertier genoeg van komende en gaande passagiers 
van en voor Jutfaas en Vreeswijk. Men kan zich dat wel voorstel
len: het is koud, het regent, de schuit laat op zich wachten, het is 
zomer, de schuit laat op zich wachten. Een warme dronk, een koele 
dronk. Jeremias schenkt warm en koel. Het paard van den schipper 
moet nachtverblijf hebben en de schipper zelf een brandewijntje, 
iederen dag opnieuw. W a t de veerschuit aan goederen te vervoe
ren heeft, het is bij Jeremias bezorgd. Bestelhuis en herberg. Een 
aardige kroeg aan het water, niet te ver voor den kleinen burger 
van Utrecht, om er met vrouw en kroost eens heen te wandelen, 
misschien was ook de deftigheid wel eens onder zijn klanten. Neen, 
Jeremias behoefde niet te klagen. Hij klaagde ook niet. Hij be
diende, voorkomend, onderhoudend. Geleidelijk aan had hij de 
landstaal leeren spreken, maar altijd met dien vreemden tongval, 
die een grappige kleur aan zijn praten gaf. Neen, geen klagen. Men 
wist het Vaartsche Veerhuis te vinden. Zelfs de jongens en 
meisjes, die uit het Burgerweeshuis, moe van het toezicht en het 
weinig gevarieerde gestichtsleven, wel eens weg liepen, wisten den 
weg naar ,,de herberg van Jeremias du Chemin, buiten de Tolsteeg
poort aan het Vaartsche Veerhuis". Dat gaf natuurlijk booze ge
zichten van den binnenvader en den huismeester en later klachten 
in de Regenten-vergadering 5 ) . Maar ja, daar had hij niets mee te 
maken. W i e kwam was welkom, als hij maar betaalde. Contant. 
Pas d'argent, pas de Suisse. Misschien schreef hij het voor een 
vasten klant wel eens aan den balk of sneed een streep in zijn kerf-
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stok. Maar overigens, nee hoor, als je crediet geeft, gaan ze bij 
een ander. 

Jeremias kwam er warmpjes bij te zitten. W a s ongetrouwd geble
ven. Hij maakte er een grapje over, als hij daarmee geplaagd werd. 
Ging niemand iets aan. Femme et melon, a peine les cognoist-on, 
zooals ze in Frankrijk zeggen. 

Wij laten Jeremie nu verder maar tappen en praten, ongehuwd 
blijven, dertig, veertig, vijf en veertig jaren lang, grijs, oud en wit 
worden (hij hàd natuurlijk een witten baard) — en dan is het 
13 April 1753 en is zijn laatste uur geslagen. Hij liet na, zegt het 
overlijdensregister, „geen vrouw of kinderen, maar 2 mondige 
zusters". Met 8 dragers werd hij in de Geertekerk begraven, de 
kerk kreeg ƒ 2. — , veertien ellen laken werden gescheurd, welk 
utrechtsch ceremonieel ten bate van de armen tevens den welstand 
van den overledene deed uitkomen. 

De man was heen, de plaats waar hij geleefd had, bleef naar 
hem heeten. Iedereen bleef spreken van ,,de herberg jeremie", de 
brug van Jeremie, bij Jeremie, men woonde ,,aan de Jeremie"; de 
latere spoorbrug werd naar hem genoemd, een naburige steeg heette 
reeds 70 jaren geleden de Jeremiesteeg, en nóg is „de Jeremie" een 
plaatsbepaling, die iederen Utrechter duidelijk is. 

En het Vaartsche Veerhuis? In 1764 verhuurde Madeleine 
Colombier, wed. van Pierre Abram le Marchand, erfgename en 
vermoedelijk een nichtje van Jeremias, huis en herberg met stalling 
en kolf baan aan Jan de With 6 ) , na wien nog vele eigenaars en 
huurders gevolgd zijn, wier namen in de vergetelheid mogen blij
ven rusten. 

Het Veerhuis zal, evenals zijn lotgenooten het Wijksche Veer
huis, het Leidsche Veerhuis, de herberg „de Amsterdamsche Vragt-
schuit" buiten de Weerdpoort in aanzien en klandizie achteruit zijn 
gegaan, toen in de 19e eeuw snellere vervoermiddelen trekschuit 
en jaagpaard in discrediet kwamen brengen. Vermoedelijk dateert 
uit die periode ook de vervanging van het vriendelijke gebouwtje 
door het nuchtere gevalletje7), dat als café-billard met rijwiel
stalling tot 1937 is blijven bestaan. v. C. 
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