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DONDERDAG 25 JANUARI A.S. LEDENVERGADERING 

EN LEZING IN CONCORDIA (hoek Havenstraat -

Kerkplein) TE WOERDEN. AANVANG 20.00 UUR. 

AGENDA: 

7 Opening. 

2 Ingekomen stukken en bestuursmededelingen. 

3 Verkiezing van twee bestuursleden. 
De heer A. de Kok is aftredend (herkiesbaar). 
Voor de vacature ontstaan door het vertrek 
van de heer E.E. van der Voo wordt aandidaat 
gesteld de heer P.C. Beunder te Bodegraven. 
Tegen-oandidaten kunnen uiteraard naar voren 
worden gebracht. 

4 Verslag kascommissie. 

5 Voorstel tot verhoging van minimum-contri-
butie van ƒ 53— tot ƒ 7,50 per jaar. 
Een schriftelijke reactie hierop word t gaar
ne ingewacht van leden, die verhinderd zullen 
zijn de vergadering bij te wonen. 

6 Oprichting werkgroep archiefonderzoek. 
Belangstellenden hiervoor kunnen zich ook 
schriftelijk opgeven. 

7 Rondvraag. 

8 Causerie van de heer P.C. Beunder te Bodegra
ven over zijn ervaringen als amateur-archeoloog 
alsmede over zijn gedane vondsten te Bodegraven 
en omgeving. 
Op de onlangs te Bodegraven gehouden histori
sche tentoonstelling VAN ROMEINS HUISRAAD TOT 
NIEUW RAADHUIS bestond voor zijn collectie 
grote belangstelling. 
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DE PENNINGMEESTER AAN HET WOORD MET AFGERONDE BEDRAGEN: 

In 1967 ontvangen aan contributies ƒ 1500,— 

In 1967 uitgegeven aan: 

Kosten briefport o.a. ƒ 450,— 
Abonnementen ƒ 25,— 
Kosten ledenvergaderingen ƒ 55, — 
Drukkosten Oranje en Montfoort f 460,— 

Heemtydinghen ƒ 740,— 

ƒ 1730,— 

Aangesproken reserve-middelen f 230,— 

Ü.B. In verband met het bovenstaande zie punt 5 van de 
agenda voor de ledenvergadering van 25 januari 1968. 

RAMINGEN VOOR HET JAAR 1 9 6 8 : 

Inkomsten aan contributies ƒ 2095, • 

Te verwachten_ uitgaven: 

Portokosten cpnvooaties, Heemtydinghen 
en administratie ƒ 450, — 
Drukkosten Eeemtydinghen, bere
kend naar het gewenste aantal 
afleveringen . f 1800,— 
Kosten ledenvergaderingen, 
sprekers, excursie ƒ 200, — 
Kosten secretariaat ƒ 75,— 
Onvoorzien ƒ 25,— 

ƒ 2550,— 

Vermindering van activiteiten ad ƒ 455,— 



TIEN JAAR HISTORISCHE VERENIGING, dóór N. Plomp 

DE VOORGESCHIEDENIS. 

Aan de intense belangstelling die de heer E.E. van der 
Voo heeft voor het landschap, dankt Woerden het ontstaan van 
zowel de "Natuurwacht" als de Historische Vereniging. 

In december 1954- werd de "Commissie Natuurvrienden Woer
den gevormd. In 1955 werd gestart met het houden van excur
sies. Wat hebben wij als kinderen daarvan genoten! De heer 
Van der Voo leerde ons niet alleen planten en dieren opmerken 
en herkennen, maar vertelde ons ook over het ontstaan van 
oude rivierloopjes, bossen en polders. De excursieterreinen 
lagen dikwijls op historische b odem: Linschoterbos, Schans-
bos, Boschlust, landgoed Bredius, Kamerikse nessen enz. 

Geen wonder dat tijdens een van deze excursies - 3 no
vember 1956 - in het Linschoterbos bij enkelen van ons het 
plan rijpte om samen wat dieper te graven in de historie van 
onze streek. 

Het aldus ontstane groepje kreeg de wijdse naam "Woer-
dense Historische en Genealogische Vereniging", en maakte op 
10 november 1956 de eerste excursie naar het kasteel en het 
klooster. Negen jongens tussen de 12 en 15 jaar. 
Daarna volgden tochtjes naar andere objecten: kerken, kaste
len en molens, alsmede verwoede pogingen om iets daarover te 
weten te komen uit bibliotheken en archieven, aanvankelijk 
ter plaatse, later ook in Utrecht. Pater D. Koot, gardiaan 
van het klooster, de heer G. den Boer, ambtenaar ten stad-
huize te Woerden, en de heer J .G.M. Boon, ambtenaar bij het 
Rijksarchief in Utrecht, verleenden daarbij "eerste hulp". 
De verzamelde aantekeningen en knipsels begonnen in lees
mappen te circuleren onder geïnteresseerden. 



DE OPRICHTING. 

Het is te d anken aan de bestuursleden van de Commis
sie Natuurvrienden - de heren Van der Voo, Schippers en 
Luijnenburg - dat deze "wilde actie" in goede banen in 
goede banen werd geleid. In het najaar van 1957 werd op 
hun initiatief een bijeenkomst gehouden om de mogelijkhe
den te overwegen tot het oprichten van een Historische 
Vereniging. Uit de twaalf aanwezigen werd een commissie 
van drie personen benoemd, welke op 27 december 1957 met 
voorstellen kwam. De vereniging werd opgericht, het concept
reglement goedgekeurd en een voorlopig bestuur gevormd 
(zie overzicht bestuursleden). De naam werd "Historische 
Vereniging voor Woerden en Omgeving". Aantal leden: 12. 

EERSTE LEVENSTEKENEN. 

In juli 1958 verscheen het eerste Mededelingenblad, 
direct gevolgd door een excursie naar de Woerdense koren
molen. De tweede excursie, in september, ging naar het 
Oude Miland (Zegveld). In november verscheen weer een me— 
dedelingenblad en werd een dia-avond gehouden over het oud-
Woerdense stadsbeeld. Het aantal leden steeg tot + 40. 

In januari 1959 werd onder grote belang stelling een 
protestvergadering tegen de Rijndemping gehouden, begeleid 
door een speciaal nummer van de Mededelingen. Aan diverse 
instanties werden adressen gezonden. Het mocht allemaal 
niet meer baten, doch de publiciteit kwam de groei van de 
vereniging wel ten goede. 

VERDERE ACTIVITEITEN. 

Jaarlijks werden enige lezingen en excursies gehouden, 
en van tijd tot tijd verscheen een nummer van het Medede
lingenblad. 

Een gehouden actie bracht het aantal leden op ca 105 
per 31 december 1962..Op 5 juni 1962 werd Koninklijke goed
keuring op de statuten verkregen. 
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Het Mededelingenblad, dat steeds een zorgenkind van 
het bestuur was, onderging een gedaanteverwisseling toen 
de heer Boon in 1964- de redactie overnam. Het blad kreeg 
een verbeterde uitvoering en een nieuwe naam: Heemtydin-
ghen. Ook het verspreidingsgebied werd groter, omdat be
sloten werd het werkterrein van de vereniging uit te brei
den tot een groot deel van het Stichts-Hollandse grensge
bied. 

Het regelmatig verschijnen van het b lad werd echter 
steeds belemmerd door de beperkte geldmiddelen van de ver
eniging. Wel breidde het ledental zich gestaag uit, doch 
bij de geringe contributie (in 1957 gesteld op ƒ 2,50, in 
1964- op ƒ 4,-- en in 1966 op ƒ 5,-- minimaal) en de toene
mende druk- en portokosten is de situatie zorgelijk geble
ven. 

Een andere bron van zorgen voor de vereniging vormen 
de weinig overgebleven monumenten in Woerden en omgeving. 
Ook in de afgelopen tien jaren is er weer veel verloren 
gegaan. 

Sinds 1961 staat b.v. de Willemshoeve aan de Utrecht
se weg (Woerden) op de agenda van het bestuur, en wordt 
bij de betrokken instanties aangedrongen op behoud. De 
boerderij is het waard, want zowel het interieur als het 
exterieur hebben de oorspronkelijke vorm behouden. De 
vrees blijft evenwel bestaan dat deze hoeve toch zal moe— 
ten wijken voor een weg, zoals die is geprojecteerd in het 
uitbreidingsplan. 

Verder heeft b.v. de restauratiemogelijkheid van de 
17e eeuwse inrijhekken van boerderijen in Vlooswijk (Krom-
wijkerdijk, Linschoten) alle aandacht gekregen. 

STICHTS-HOLLANDSE BIJDRAGEN. 

In 1967 is de vereniging gestart met een nieuwe reeks 
historische studies van plaatselijke en regionale aard, die 
voor de leden tegen gereduceerde prijs verkrijgbaar worden 
gesteld. De inmiddels verschenen drie deeltjes vonden gre
tig aftrek. 
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DE TOEKOMST. 

Bij de oprichting werd de vereniging gezien als een 
contactorgaan tussen amateurhistorici, die merendeels zelf 
actief de plaatselijke geschiedenis beoefenden. Het karak
ter van de vereniging heeft zich in de afgelopen jaren ech
ter sterk gewijzigd. Behalve deze kleine groep zijn er 
thans meer dan tweehonderd leden die daaraan niet toekomen. 
De publicaties van de vereniging vervullen daarom een be
langrijke functie. Het succes van de Stichts-Hollandse Bij
dragen onderstreept dit. 

Daarnaast blijkt behoefte te bestaan aan informatie 
over plaatselijke situaties die men nog kent uit eigen 
jeugdherinnering of van "horen zeggen". De vertoning van 
dia's met oude stadsgezichten door de heer Joh. Jansen 
werd b.v. een groot succes. Mede door dergelijke activi
teiten ontstaat een wisselwerking tussen beoefenaars en 
belangstellenden, welke voor beide partijen animerend 
werkt. De eerste groep krijgt ruime mogelijkheden de ver— 
worven kennis over te dragen, de tweede groep krijgt op ge
makkelijke wijze voor haar interessante informatie. Wil de 
voortgang van deze ontwikkeling echter niet al te zeer af
hankelijk worden van enkele leden, dan zullen meerderen 
aan het aandragen van gegevens moeten deelnemen. Hulp van 
deskundige zijde hierbij is zeer gewenst en het is daarom 
verheugend dat de streekarchivaris van Zuid-West Utrecht, 
de heer Boon, een begin wil maken met het stichten van 
werkgroepen op het gebied van archiefonderzoek. Wanneer 
dit plan slaagt, zal weer een oude wens van het bestuur 
in vervulling zijn gegaan. In hoeverre onze vereniging ook 
bronnenpublicaties t.b.v. de actieve beoefenaars van de re
gionale geschiedenis moet gaan verzorgen, is thans nog een 
theoretische vraag. 

Een zaak die veel aandacht van ons zal vragen is het 
600-jarig bestaan van Woerden als stad in 1972. De veer
tiende eeuw was voor Woerden een dynamische periode, zoals 
wij die ook thans beleven. Het behoort zeker tot onze taak 



de plaatselijke bevolking zodanige informatie te geven dat 
mede daardoor dergelijke herdenkingen een zinvol gebeuren 
worden. 

HET WERKGEBIED. 

Van de ruim 250 leden die de vereniging thans telt, 
woont ongeveer 60% in de gemeente Woerden, De voortgaande 
uitbreiding van de regionale activiteiten zal, naar wij 
hopen, tot gevolg hebben dat in ons werkgebied meerdere 
kernen tot ontwikkeling zullen komen die, b.v. met behuxp 
van onze verenigingspublicaties, de plaatselijke historie 
tot verdere ontplooiing zullen kunnen brengen. 

Een dergelijke ontwikkeling is het waard om in ruime 
mate gesteund te worden. 

BESTUURSLEDEN 1957 

E. E. VAN DER VOO 

H. SCHIPPERS 

W.A. LUIJNENBURG 

N. PLOILP 

A. DE KOK 

A.A.J. PUTMAN 

DR. C.J. VAN DOORN 

J.H.T. TIJDHOF 

J.G.M. BOON 

L.C.M. PETERS 

heden. 

voorzitter 1957 • - 1960 
lid 1960 -- 1965 
vice-voorzitter 1965 -- 1967 

secretaris 1957 -

redacteur 1957 -- 1960 

bibliothecaris 1957 -- 1960 
1964 -

redacteur 1960 -- 1964 

penningmeester 1958 -" 

bibliothecaris 1960 -- 1964 

voorzitter 1960 -

vice-voorzitter 1960 -- 1961 

redacteur 1964 -

2e secretaris 1965 -



-8-

DE NIEUWE VAART VAN MONTFOORT NAAR LINSCHOTEN 
door J. G.M. Boon 

Na de afdamming van de Hollandse IJssel bij Klaphek of 
Hoppenesse (ten Westen van Vreeswijk) in 1285 maakte deze ri
vier niet langer deel uit van de eertijds vrij omvangrijke 
open Rijnstroom. Als gevolg van deze ingreep, die de machtige 
graaf Floris V had bewerkstelligd mede op verlangen van land
eigenaren in verband met veelvuldige overstromingen in de 
streek langs de IJssel, ontstond in de IJsselstroom een ver-
landingsproces van zo ernstige omvang, dat scheepvaart eeuwen
lang geheel onmogelijk was en eerst na veelvuldige reconstruc
ties weer op gang kon worden gebracht. De bewoners van het 
IJsselgebied werden hierdoor zwaar getroffen omdat de aan- en 
afvoer van goederen slechts mogelijk was via moeilijke omwegen. 
Dit blijkt b.v. uit een brief van de IJsselsteinse Drossaard 
Aelbrecht van Egmond aan de kapittelen te Utrecht, gedateerd 
25 mei 1486 1), waarin wordt gezegd dat de rivier tussen IJs-
selstein en Oudewater reeds gedurende vele jaren 's winters 
noch 's zomers bevaarbaar is tengevolge van verlanding, zodat 
de kleine vrachtschuiten met volk en allerhande voorraad en 
levensmiddelen uit Gouda, Schoonhoven en omgeving hun weg naar 
Utrecht moeten kiezen via Polsbroek, Benschop en IJsselstein. 
Hoe men toen vanuit Montfoort aansluiting met bevaarbare water
wegen kon krijgen, is niet duidelijk bij gebrek aan voldoende 
kennis omtrent de toentertijd aanwezige watergangen. Een goede 
oplossing zonder ingrijpende voorzieningen schijnt echter niet 
mogelijk te zijn geweest. Uit een beknopt verslag van de lang
durige voorbereidingen tot het graven van een vaart van Mont
foort naar Linschoten, opgenomen in de lijvige financiële ver
antwoording wegens het graven van aeze watergang in de jaren 
1617/18 ), blijkt dat het stadsbestuur al omstreeks 1500 een 
nieuwe verbinding vanuit de IJssel in de richting van Woerden 
tot stand wilde brengen in samenwerking met de stad Woerden: 
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Alsoo die voorouderen der Steden Wourden ende Montfoort 
over hondert ende meer gaeren getracht hebben om te moe
gen beoomen een vaerte} die uute revier e van der Ysele 
beginnen ende voorts strecken soude tot in de reviere 
van de Lintscootj 
om deur d'selve te oomen in den Rijn alsoo dat die nae-
burige steden met mdloanderen soude mogen handelen van 
alsulcke comansohappen ende waeren als in deselve ende 
ten platten landen van dyen sign vallende " 

De uitvoering van het plan heeft echter bijzonder 
lang op zich laten wachten: eensdeels deur misverstandt 
(overmits men nyet en eonde accorderen ter wat plaetse 
men deselve soude leggen) ende eensdeels deur gebreck. 
Van penningen, ondanks alle pogingen van Mr. Dirk Zas, 
Dijckgraeff van den Lopicker weerdt 3) ende doen ter 
tijt directeur van de heerlickheyt van Montfoort en van 
Mr. Gerrit Zas in latere jaren. 

In 1598 nam Berendt Zas de vaart-plannen weer ter 
hand en toog met enige Montfoortse stadsbestuurders 
naar Woerden. Aan de hand van de door hem vervaardigde 
situatietekening werden de plannen met de Woerdense 
autoriteiten besproken, bij welke gelegenheid het stads
bestuur van Woerden financiële medewerking toezegde ter 
grootte van 1500 gulden. Dit aanbod werd later weer in
getrokken en vervangen door een subsidie van 300 gulden, 
welk bedrag de Regierders van Montfoort nyet en hebben 
begeer en te accepteren. 

Maar ook de oorlogshandelingen stonden verwezenlij
king van de plannen in de weg', althans tot in het jaar 
1603. Toen wist Zas van de Burggraaf van Montfoort ge
daan te krijgen dat hij b ij de Staten van Utrecht zijn 
invloed ging aanwenden, hetgeen tot gevolg had dat op 1 
december 1603 door de Staten 3 gecommitteerden werden 
benoemd voor het uitbrengen van advies over deze zaak. 
Met enige afgevaardigden van het kapittel van Oudmunster 
bezochten zij het gebied waar de vaart zou worden gemaakt. 
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Bij dit bezoek, waarbij ook de Burggraaf tegenwoordig was, 
liep er iets volkomen mis want (also men altijt bevyndt 
contramineurs), sijn d'heeren deur eenige quaetgunst-ige 
jegens d'opinie ende sonder hennisse der Magistraten mis-
ley't nae den Hogendyck, sijnde een andere onbequame plaetse 
al waer men (soo sij seyden) d'voorschreven vaerte soude 
mogen leggen. 
De misleide heren verklaarden echter de nyeuwe aengewesen 
plaetse voor onbequaem in tegenstelling tot de op de oor
spronkelijke kaart aangegeven richting door het laagland. 
Aldus werd gerapporteerd, waarbij tevens melding werd ge
maakt van het te Montfoort heersende "misverstand". 

De gepleegde valse voorlichting zal er wellicht mede 
de oorzaak van zijn geweest, dat de zaak bij de statenleden 
in de ijskast terecht kwam, zeer tot ongenoegen van het 
stadsbestuur uiteraard. Eerst in 1613, wederom door bemid
deling van de Burggraaf, reisde een soortgelijke deputatie 
als in 160 3 naar Montfoort, alwaar de situatie nogmaals 
werd bekeken in tegenwoordigheid van stadsbestuurders en 
Zas. De conclusie was duidelijki Montfoort zou van de Sta
ten nimmer toestemming en nog minder steun krijgen voor het 
graven van de vaart, indien deze een andere plaats zou 
krijgen als eertijds op de kaart was aangegeven. 

Overmits het tegenstandt van eenige quaetgunstige die 
de vaert op andere plaets seer gaerne hadden gesien geleyt 
te worden, bleef de zaak tot 1616 hangende. In genoemd jaar 
ondernam Zas een nieuwe poging door - met instemming van 
het stadsbestuur - de Burggraaf op zijn goed Westerlo in 
Brabant te bezoeken om van hem voleomen consent ende bij— 
slaoh van penningen te verkrijgen omme d'voors. vaerte te 
beginnen ende d'selve met assistentie ende octroyé van de 
Ed. Mog. Heeren Staten te volbrengen, waertoe hij, Zas, 
Sijne Genadige met veel redenen heeft beweecht . . . . omme 
d'voors. vaerte te leggen volgens d'overgeleverde caerte. 

Zeer belangrijk was ook de medewerking van het kapit
tel van Oudmunster te-Utrecht, dat als bezitter van het 
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gebied onder Linschoten, waar de vaart'voor een belangrijk 
deel was geprojecteerd, geen bezwaren naar voren bracht. 
Over deze aangelegenheden waren de ingezetenen gehoord, ook 
de opposanten. Op 21 november 1616 ^) sloot het kapittel 
met het stadsbestuur van Montfoort een overeenkomst, waar
bij vier morgen land werden overgedragen. In dit stuk vindt 
men de loop van de nieuwe watergang alsvolgt omschreven: 

beginnende uuyt de revier e van de lint schoot aen de Noort-
sijde van de kercke van Lintschoten tussehen de hoffsteden 
ende saheysloot van Jasper Baltussen ende Eenviok Janssen, 
ten beyde sijde toebehorende d'heere borehgvaeff van Mont-
foort, d'voorseide saheysloot vecht op tot aen de Catten-
bvoucker digck toe, voorts langes d'Cattenbroucker dijck 
tot aen de Lyndeboom ende soe vervolgens tot aen de IJs-
selpoort der stede Mont f oort toe (langs de Doeldijk). 

De Staten van Utrecht keurden het plan goed bij reso
luties van 28 maart en 3 april 1617, terwijl het Hoogheem
raadschap Rijnland en het Grootwaterschap Woerden op 8 
augustus 1617 tot een gunstig besluit kwamen 5), 

Met de heren van Rijnland was moeizaam onderhandeld, 
zoals uit de navolgende rekeningposten al duidelijk blijkt: 

.... Drossart Sas, Joris Sebas tiaens. ende Jacob Mathigs-
sen van Bambergen, burgemeesteren, omme te maecken accoord 
mette heere van Rignlandt ende Wourden voors. hetwelck nae 
groote moeten ende veel woerden door tussehen spreecken 
van de secretarissen Egmondt ende Meynevelt in't leste is 
gemaeckt, wesende tselve in date den 8en augusti 1617 ende 
sign d'voors. Egmondt voor signe gedaene moeten ende andere 
voorgaende oude beloften geschoncken' ses Rosenobelen  
(gouden munten, toen 9 gulden per stuk waard). 

Item behantreyekt aen den secretaris Meynevelt tot een ver-
eeringe voor sekere diensten ende oude toegeseyde, danck-
baerheyt ter ordonnantie van de magistraten vier rosenobels. 

Ook de beide Dijkgraven kregen een "vergoeding", 
groot 87,50 gulden elk. 
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Gedeelte van de kaart waarop aangetekend de loop xx. 
berustende Rijksarchief Utrecht, Topografische Atlc 
De stippellijn in de weg naar Linschoten zal zeer i 
de vaartj zoals die door een aantal lieden werd voi 
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ie te graven vaart van Montfoort naar Linsohoten3 
no. 199. 
^schijnlijk betrekking hebben op de richting van 
zstaan (zie artikel). 
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Allerlei bijzonderheden omtrent de uitvoering van de 
vaartplannen kan men aan de weet komen uit de - ongedateer
de - posten in de eerder genoemde rekening. Ter vermijding 
van een al te grote uitvoerigheid krijgen slechts enkele 
posten nadere aandacht, zoals die b.v. betreffende de 
grondaankopen. 

Van het kapittel van Oudmunster kocht- men 4 morgen 
land, gelegen aan de Schapenbanck, voor 14oo gulden. 
Van Jor. Marius van Cats, die optrad namens zijn broer, 
een stuk boomgaard voor 100 gulden. 
Van de stad Montfoort werd de stadsashoop voor de aanleg 
van de sluis verkregen; de burggraaf stelde de Pruymstraat 
beschikbaar. 
Van Ant. Vurens weduwe, Cornells Schrevels sen van Sermont, 
Ghijsbert Loduwijcxsz. Munter, Hermen van HoHandt, Jan 
Claess. van Meerden, Adriaen Janssen Timmerman, Cornells 
van Dolre en Jacob Janssen Tibbe kreeg men perceeltjes 
boomgaard in eigendom tegen een vergoeding van 4 gulden 
en 5 stuivers per roede. 

Nadat was besloten dat men deselve grifte soude doen 
gvaeven uut der Ysele hiß de Iselpoort deser stede noort-
wews op ne f f ens den Doeldijck ende Cattenbrouokerdijok 
westwert op tot in de Lintschoet3 ging het stadsbestuur 
tot de aanbesteding over waarvoor diversche meesters van 
grifftweraken als van Utrecht3 Oudewatev, uuyt Selandt3 

Vrieslandtj ïhjmwegen, Euesden ende andere plaetsen waren 
uitgenodigd. Jan Pietersz. c.s. kreeg het werk - in vakken 
verdeeld - als volgt toegewezen. 

Vanaf de 'IJssel, lang 120 roeden, a 20 gulden. 
Later kreeg hij opdracht dit vak twee voet breder te maken. 
Vanaf de Lyndeboom tot en met het Hoochlandt, lang 172 
roeden, ä 14 gulden. 
Vanaf het Hoogeland! tot aan de Bordebrugge, lang 154 roe
den , ä 2 gulden. 
Vanaf de Borrenbrugge tot aan de overtocht, lang 352 roe
den, ä 1 gulden 5 stuiver. 
Vanaf de overtocht tot in de Lintschoeten, lang 353 roeden, 
à 2 gulden. 
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^ Met de bestekken van de sluis, de drie bruggen en de 
duiker was burgemeester Bamberg en naar Utrecht en andere 
plaatsen gereisd om metselaars in de gelegenheid te stel
len op deze werken in te schrijven. De Oudewaterse metse
laar Dirck Dircxsz. van Sijck kreeg, als laagste inschrij
ver, het werk toebedeeld. Met het maken van de sluis was 
1700 gulden gemoeid en met het bouwen van de brug bij de 
Hoogenweert (een jaar na de andere werkzaamheden) 350 gul
den, met de brug door de IJsseldijk bij de Lyndenboom 600 
gulden en met de brug door de Linschoterdijk 375 gulden. 

Drossaard Sas legde onder de eerste steen van de 
sluis 5 gulden en 1 stuiver ten behoeve van de arbeiders, 
terwijl Jan Sas onder de eerste steen van de brug bij de 
Lyndenboom 5 gulden 3 stuiver deponeerde. 

Voor het leveren van een steen met drye waepens daer 
in gehouden staen voor de oolok als de wapenen van de Ed. 
Mog. Heeren Staten, des Welgebooren Beere Borehgrave van 
Montfoort kreeg Dirck Dircxssen 14 gulden vergoed en Phi
lips Dominicus voor het vergulden en verven 4- gulden. 

Toen water uit de sluis gepompt moest worden maakte 
Drossaard Sas en enige lieden een vergeefse reis naar 
Utrecht om aldaar een pomp te bemachtigen. Bij Hendrick 
Pauw van der Gouw (uit Gouda dus) kon er echter een ge
huurd worden voor 6 gulden. 

De benodigde steen voor bovengenoemde werken en de 
duiker te Linschoten - voor laatstgenoemd werk werden 
minstens 39.000 stuks clinókert gebruikt - betrok men 
van de Vaart (Vreeswijk) en Haastrecht. Het vervoer ge
schiedde per wagen wegens de droogte van de IJssel. 

De uitvoering van het vaartplan vergde een bedrag 
van ongeveer 20.000 g uiden. Slechts 3/5 daarvan blijkt. 
nodig geweest te zijn voor de eigenlijke werkzaamheden, 
zoals graaf- en metselwerk, en grondaankoop. Het restant 
was nodig voor bijkomende kosten, waarvan vooral reis
en niet minder teerkosten een belangrijk onderdeel uit
maakten, b.v. 
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Betaelt Jaoob Janss. Tibbe, weert onder den Lindeboom,, van 
teeroosten gevallen in den gare 16° 163 17 en 183 over het 
bestaeden van de weroken. 170 gulden 1 stuiver. 

Den 1ben October anno 1617 sign tot Montfoort eer schenen 
den Dijckgraven ende Gecommitteerden Heemraeden van Rijn-
landt ende Wourden met haerluyder Advocaten_, boden ende 
dienaers, die de regierders van Montfoort al te samen heb
ben gedefroyeerty welche oosten vermogens diversche speci-
ficatien bedragende sijn ter somme 130 gulden 3 stuiver. 

In 1619 was echter nog maar een som van ongeveer 
13.000 gulden voorhanden, t.w. van de Staten van Utrecht 
9000, van de burggraaf van Montfoort 1200 en van de inwo
ners van Montfoort 2800 gulden. 
Alsoo de wercken van de vaert overmits de bequaemheyt des 
tints veel eerder worde begonnen als men wel hadde vermeent 
ende de stede Montfoort oversulcx groetelicx geit van doen 
hadde ende dat seékere twee duysent guldens bij den Ed. 
Mog. heeven Staten tot subsidium van de grifte toegevoecht} 

eerst Jacobi daeraen volgende soude verschijnen. Is den 
Burgemeester op den 24en Juny tot Utrecht gereyst ende 
heeft van een goet vrunt de voors. twee duysent gulden ge
licht mits daer voor betaelende voor den interest twee ende 
twyntich gulden 
Het bovengenoemde bedrag van 2000 gulden hadden de Staten 
van Utrecht bij besluit van 15 september 1619 toegezegd, 
bij welk besluit het de stad tevens was toegestaan om het 
overblijvende tekort van 5000 gulden te verkrijgen door 
een omslag over de landerijen in het land van Montfoort en 
Linschoten op basis van jaarlijk 5 stuivers per morgen ge
durende 4 jaren, half om half te betalen door de eigenaar 
en de gebruiker. 

Op welke datum de nieuwe vaart voor het scheepvaart
verkeer werd opengesteld, is niet bekend. Uit de navolgende 
rekeningpost blijkt echter wie voor de eerste maal de nieuwe 
watergang heeft' bevaren. 
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ßetaelt Jan Schilthouwer, seylmaecker zot Wourden, over t 
maecken van seekere vlage die Arien Florissen, schipper, 
vereert is overmits hij met sijn schip d'eerste waeren 
deur de nyeuwe gegraven vaert tot Montfoort brochte, de 
somme van 6 gulden 10 stuiver. 

Betaelt Guert Schilthouwev van de Staatswapen in de vlagg^ 
te setten 1 gulden 10 stuiver. 

Verder zullen tal van medewerkers de op last van het 
stadsbestuur geslagen penning hebben ontvangen, waarover 
het volgende bekend is: 6) 
Ter gedachtenis van dit begonnen werk is de volgende gedenk
penning gemaakt, waarmede die genen, welke opzigt over het 
graaven dier vaarte gehad, en dat werk zoo gelukkiglyk 
voortgezet hebben, van wege de stad Montfoort in dankbaare 
erkentenis zyn beschonken. 
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Het wapenschild der stad Montfoort, zynde een roode burg 
op eenen zilveren grond en tusschen twee molenyzers, staat 
op de voorzydej binnen dit randschrift: 
CIVITAS MONTFORTIA 1617 DE STAD MONTFOORT 1617 
De rugzyde heeft geene verbeelding, maar voert alleen dit 
opschrift: 
DEUS SECUNDET FLUMEN DUCTUM MONTFORTIA PER LINISCHOTwn AD 
RHENUM, EJUSQue FAUTORES. 
DAT GOD DE VAART, VAN MONTFOORT DOOR LYNSCHOOTE TOT AAN 
DEN RYN GELEYD, EN DER ZEEVER BEGUNSTIGERS ZEGENE. 



•18-

In de schouwbrief voor de nieuwe vaart, vastgesteld 
op 25 maart 1620 ^), werd met de onderhoudsplicht belast 
alle landeigenaren es. in de talrijke schoutampten van het 
burggraafschap. Hiertegen rees groot verzet, zodat uiteinde
lijk werd bepaald, bij nadere overeenkomsten van 16 juli en 
30 april 1621 8 ) , dat de onderhoudsplicht bij de stad Mont-
foort zou komen te berusten. 

Schouten , Camelaers en Croos-Heemraden van Cattenbroeck, 
Rapijnen en IJsseZvelt sloten echter op 29 juni 1682 met het 
stadsbestuur een contract ;, waarin zij vrijwillig op zich 
namen voor het onderhoud van de vaart en de kaden zorg te 
dragen, althans vanaf de Lindeboomsbrug. Bepalingen omtrent 
het onderhoud werden vastgelegd in een schouwbrief van 17 
maart 1683 '"-'). De reden van de overname van de onderhouds
plicht is mij niet gebleken. 

Toen enige jaren geleden plannen werden beraamd om de 
nieuwe vaart te dempen, rezen hiertegen bezwaren omdat deze 
watergang tot de boezemwateren van het Grootwaterschap 
Woerden was gaan behoren. Voor de doorgaande scheepvaart is 
zij van geen enkel belang meer sinds het sluisje te Montfoort 
in een slechte staat is komen te verkeren alsmede vanwege de 
geringe diepte op een aantal plaatsen. 

1) Bijdr. Gesch. en Oudh. Utrecht, door J.J. de Geer, p. 372. 
2) Archief der gemeente Montfoort, inv. no. 
3) Hoogheemraadschap Lekdijk Benedendams en IJsseldam. 
4) Zie resoluties van het stadsbestuur Montfoort over de 

betr. jaren. Hierin komen tal van aantekeningen over 
de vaartplannen voor. (Gemeente-archief Montfoort). 

5) Zie: Rechtsbronnen der vier hoofdwaterschappen van het 
' vasteland van Zuid-Holland (Oud-Vad. Rechtsbr., Ze reeks 

XV), p. 397-398). 
6) Beschr. Ned. Historiepenningen, Mr. G. van Loon, deel II, 

(1726), p. 100-101. 
7) Zie verwijzingen bij het onder noot 5 vermelde werk. 
8) Idem. 
9) Register, berustende in het archief van het betreffende 

waterschap, waarin opgenomen afschriften van schouwbrie-
ven enz. (Gedeponeerd gemeentehuis Linschoten). 

10) Idem. 
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P.C. FRANSSEN EN ZIJN VERGEEFSE- POGINGEN TOT STICHTING VAN 
EEN EIGEN, cq. BIJZONDERE SCHOOL TE IJSSELSTEIN, door J.G.M. Boon 
en H.P.M. Engelvaart 

In october 1836 maakte zekere Paul Charles (Dupuy) 
Franssen zijn opwachting bij Joh. Franco Beyen, burgemeester 
van IJsselstein, om mededeling te doen van zijn voornemen de 
IJsselsteinse jeugd te gaan onderwijzen in Grieks, Latijn en 
Wiskunde. Waarom hij na zijn ontslag als praeceptor (leraar 
in Oude Talen) te Ravestein, onder het genot van een toelage 
uit 's Rijks kas van 300 gulden gedurende drie jaren, de 
stad IJsselstein als nieuw arbeidsterrein had uitgekozen, is 
niet duidelijk. Bestaande vacatures bij de onderwijsinstel
lingen aldaar kunnen niet de red en zijn geweest, want het 
is niet gebleken dat daarvan sprake was tijdens zijn over
komst . 

Wat Franssen er ook toe moge hebben gebracht naar IJssel
stein te komen, vast staat dat hij er zich spoedig ontpopte 
als een man die in zijn strijd om een nieuw bestaan op een 
bijzonder eigenzinnige wijze te werk ging en niet schroomde 
het gezag veelvuldig te tarten. De ongelukkige afloop van 
's mans pogingen om een nieuwe carrière op te bouwen, heeft 
hij dan ook zelf bewerkstelligd. 

Het drama nam een aanvang in 1839, toen de plaatselijke 
schoolcommissie van toezicht aan burgemeesters en wethouders 
berichtte dat een zekere heer Franssen zonder toestemming van 
het gemeentebestuur in zijn woning lager onderwijs gaf. In 
een persoonlijk onderhoud had hij te kennen gegeven hiermee 
niet te willen ophouden omdat hij een bevoegd onderwijzer was 
en het lager onderwijs volgens zijn eigen bewoordingen "niet 
verder uitstrekte dan tot zodanige jongelingen die bij hem 
Latijn en Grieks moeten leren en met de andere talen nog niet 
bekend zijn, noch kunnen schrijven". Hij beriep zich op een 
wet van 1824 en een K.B. van mei 1825 en daarom adviseerde de 
schoolopziener het gemeentebestuur om Franssen eerst de bepa
lingen van de lager onderwijswet van 1806 onder de aandacht 
te brengen alvorens proces-verbaal op te maken. De goede wil 
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ontbrak echter bij Franssen,en in november 1839 volgde een 
proces-verbaal wegens onbevoegd les geven aan zes jongens. Een 
inmiddels ingediend verzoekschrift aan het gemeentebestuur om 
les te mogen geven, kon niet verhinderen dat hij op 18 december 
1839 door de kantonrechter te IJsselstein werd veroordeeld tot 
50 gulden boete. In het een, noch in het ander wenste hij zich 
te schikken. Op 21 januari boog de gemeenteraad van IJsselstein 
zich over een nieuw request van Franssen, waarin hij verzocht 
les te mogen geven in Frans, Duits en andere talen. De gemeente
raad was evenwel van oordeel dat aan een dergelijke leerkracht 
te IJsselstein geen behoefte bestond, gezien de daar reeds ge
vestigde scholen. 

Verder ging de heer Franssen niet accoord met het vonnis 
van de kantonrechter. Door de Hoge Raad werd hij uiteindelijk 
veroordeeld tot 10 gulden boete (uitspraak 20 October 1840), 
niet omdat hij in strijd met de lager onderwijswet van 1806 had 
gehandeld - hij had immers Grieks, Latijn en Stelkunst gedoceerd 
en dat zijn geen lager onderwijsvakken -, maar gezien het onbe
voegd geven van middelbaar onderwijs. De opgelegde boete van 10 
gulden voldeed hij eerst geruime tijd later na vele aanmaningen. 

Ond anks alle tegenslagen ging Franssen door: De Gouverneur 
der provincie werd bij requeste verzocht een schoollokaal in 
IJsselstein beschikbaar te doen stellen, welk verzoekschrift op 
13 juli 1841 werd besproken in de vergadering van B en W ter 
advies aan het provinciaal bestuur. De stadsbestuurders bleven 
bij hun standpunt en dreigden zelfs de heer Franssen uit de stad 
te zullen zetten als hij bleef doorgaan met het onbevoegd geven 
van onderwijs. 

Nog had Franssen zijn kruit niet verschoten: 
Op 29 augustus 184-2 richtte hij weer een verzoekschrift aan het 
gemeentebestuur, waarin hij verzocht "bij eventuele beroeping 
van een R.K. medeonderwijzer wegens het grote getal Rooms-Katho
lieken in IJsselstein, wier vertrouwen hij meent te genieten, 
hem als zodanig bij de minister van binnenlandse zaken voor te 
dragen met omissie van vergelijkend examen" en anders hoopte hij 
op "zodanige admissie dat hij op een met de bestaande wetten en 
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verordeningen in alles overeenst emmende wijze in het onder-
Jhoud van zijn gezin kon voorzien". 

Enkele dagen later, op 31 augustus 1842, verzocht hij 
bovengenoemd request uit te leggen als een verzoek tot oprich
ting en voortzetting van een school voor lager onderwijs binnen 
IJsselstein overeenkomstig de wet. 30 september d.a.v. beschik
te de gemeenteraad wederom afwijzend: de bestaande school vol
deed in alle opzichten aan de behoeften, zo redeneerde men. 

Dankzij het ongelukkige request van 29 augustus is het 
duidelijk dat hier twee belangen in het spel waren: 
1e een persoonlijk belang van de heer Franssen en ten 
2e het belang van R.K. ingezetenen die een bijzondere school 
wensten. 

Voor de verwezenlijking van het laatstgenoemde doel was de tijd 
echter allerminst rijp; de overheid had het monopolie op onder
wijsgebied vast in handen en wenste niets anders dan een open
bare school, toegankelijk voor kinderen van alle gezindten. 

De^kwestie Franssen liep (toevalligerwijs?) samen met de 
landelijke klachten van R.K. zijde over het godsdienstloos on
derwijs op de openbare school. Koning Willem II gaf hieraan 
gehoor door een commissie van onderzoek in te stellen, die in 
1841 rapporteerde dat de klachten over het algemeen overdreven 
waren. Groen van Prinsterer, lid van deze commissie, diende 
echter een nota in, waarin hij het tegenovergestelde beweerde. 
Hoewel bij K.B. van 2 januari 1842 de toestand voor de voor
standers van bijzondere scholen iets gunstiger werd, zou het 
nog tientallen jaren duren eer er iets wezenlijks in de onder
wijswereld zou gaan veranderen, tenslotte uitlopend op de ge
lijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs in 1920. 

Vreemd genoeg heeft de heer Franssen het K.B. van 1842, 
dat de mogelijkheid bood tegen een afwijzende beschikking van 
het gemeentebestuur in beroep te gaan bij Gedeputeerde Staten, 
niet gehanteerd: Hij ging eenvoudig door met het geven van 
onderwijs! 

Het gemeentebestuur, het zekere voor het onzekere nemend, ging 
toen bij Gedeputeerde Staten te rade om zekerheid te hebben of 
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aan Franssen, op grond van het K.B. van 1842, alsnog toestem
ming tot het geven van onderwijs was verleend. Op 30 december 
1842 werd hierop ontkennend gereageerd, als gevolg waarvan op 
4 januari 1843 voor de tweede maal proces-verbaal werd opge
maakt, hetgeen er toe leidde dat Franssen wederom tot 50 gulden 
boete veroordeeld werd. Deze keer had hij met een bij de Hoge 
Raad ingesteld cassatie-beroep geen succes. 

Wie zou denken dat het verhaal nu ten einde loopt, vergist 
zich: 
De IJsselsteinse pastoor Bor richtte een request aan de Koning 
met het verzoek "dat een R.K. onderwijzer, P.C. Franssen, zou 
mogen doorgaan in IJsselstein school te houden". Onder verwij
zing naar de bestaande mogelijkheden op het gebied der onder-
wijswetgeving wees de Koning het verzoek af. 
Een verzoek van A. van Schaaik en C. van Kippersluis, in febru
ari 1844 aan de gemeenteraad gericht met het doel een R.K. school 
te mogen oprichten, uiteraard buiten bezwaar van de gemeentekas, 
trof hetzelfde lot van alle soortgelijke verzoeken eerder. 
De requestranten hadden hun wens krachtig ondersteund door erop 
te wijzen dat de lager onderwijswet niet van toepassing was op 
bijzondere scholen die reeds voor 1806 hadden bestaan »-,-zoals 
b.v. de vroegere R.K. school te IJsselstein. Naar hun mening 
was deze slechts gesloten omdat er eertijds geen geschikte R.K. 
onderwijzer beschikbaar was geweest, maar nu dat wel het geval 
was, zeer waarschijnlijk doelde men op Franssen, zou er slechts 
van heropening sprake zijn. 

Op 18 october 1844 besliste de raad wederom afwijzend op 
een door Pastoor Bor en enige parochianen ingediend request met 
betrekking tot het oprichten van een R.K. school. 

Op 21 october 1844 greep Franssen weer naar de pen om een 
request aan het gemeentebestuur te richten; hij wilde graag aan 
huis les geven in Frans, Duits en de voorbereidende studiën tot 
de universiteit en de militaire academie. Ook dit verzoek werd 
afgewezen (11 december) omdat hieraan te IJsselstein geen be
hoefte bestond en bovendien schade zou berokkenen aan de plaatse
lijke scholen en Onderwijzers. Wel kreeg hij toestemming voor 
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het geven van huisonderwijs aan 18-jarigen en ouderen. 

10 november 1845: dagtekening van een nieuw verzoekschrift 
van de heer Franssen. Hierin gaf hij te kennen de hoop te hebben 
te worden benoemd bij één van de plaatselijke onderwijsinstel
lingen, b.v. bij de Franse kostschool voor jongens voor het 
geven van Grieks en Latijn. Anders zou hij gaarne toestemming 
krijgen tot het geven van onderwijs aan 18-jarigen en ouderen 
"met lezen en schrijven onbekend, die door zijn toepassing der 
klankmethode en eugraphie bij middelmatigen aanleg en goeden 
wil in weinige maanden kunnen lezen". Hij dacht dit te kunnen 
doen na de dagtaak van de leerlingen gedurende 6 uren per week. 
Bewijzen van zijn succesvolle methode had hij voorhanden. 

Maar wat bepaalde de gemeenteraad? Over de benoeming van 
personeel bij de kostschool beslist de directeur; vacatures 
waren er echter niet, zodat zijn benoeming de leerkrachten in 
functie zou benadelen. Tegen huisonderwijs aan 18-jarigen en 
ouderen had de raad geen bezwaar. 

Deze beslissing werd door de burgemeester mondeling over
gebracht , bij welk onderhoud bleek dat Franssen niets voelde 
voor beperkt huisonderwijs omdat daaruit slechts weinig inkom
sten voortvloeiden. En aangezien hij er niet in wilde berusten 
dat hij en zijn vrouw door̂  honger zouden omkomen - de minis
ter van binnenlandse zaken had hem evenmin een functie kunnen 
bezorgen -, zou hij toch maar op de oude voet doorgaan. 

De Officier van Justitie werd wederom ingelicht over het 
onbevoegd les geven (aan 5 a 6 IJsselsteinse en 3 Benschopse 
kinderen), met gevolg dat op 2 november 184-5 nogmaals proces
verbaal werd opgemaakt. Franssen kon geen recht meer laten 
gelden op clementie; bij vonnis van de rechtbank werd hem bevo
len de stad IJsselstein te verlaten, hetgeen in de maand juni 
1846 geschiedde. Toen hij echter op de 19e juni in gezelschap 
van pastoor Bor per rijtuig in IJsselstein terugkeerde en ook 
op de middag van de volgende dag nog werd gesignaleerd, gaande 
van zijn woning aan de Havenstraat naar de pastorie, was er 
weer onrust bij het stadsbestuur. 



-24-

Het laatste bericht over deze zaak is triest. Op 2 mei 
184-8 kreeg de burgemmester een request van de heer Franssen 
om advies, in welk verzoekschrift werd gevraagd om een bij
drage uit 's Rijks kas. Het was een noodkreet van een zeer 
eenzame, die op 2 april van dat jaar zijn vriend en hulp 
pastoor Bor en kort daarna zijn vrouw had verloren. In zijn 
advies meende de burgemeester de gevraagde uitkering ten 
zeerste te moeten aanbevelen! 

N.B. De gegevens voor dit artikel zijn ontleend aan de 
notulen en correspondentie van het stadsbestuur, berustende 
'•'n het gemeente-archief van IJsselstein. 
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