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AANTEKENINGEN OVER DE HISTORIE VAN IJSSELSTEIN, 

***••:•****•:•**««*•:••:•**«•>•:••:••**•:•••:••>••:•*•:••>•>**•:••:••* door J.G.M. Boon. 

EITEREN. 

De plaatsen in de IJsselstreek, waar in de vroegste tijden - b.v. in 
de Romeinse tijd - enige bewoning is geweest, zullen in de regel slechts 
aan de hand van bodemvondsten achterhaald kunnen worden. Beter ingelicht 
zijn we over de situatie nä de totale ontginning van onze landstreek in de 
11e en 12e eeuw. 

Aanvankelijk trof men in het gebied van het huidige IJsselstein buurt
schappen aan als OBBUREN, MEERLO-, ACHTERSLOOT, BRALANT en EITEREN, waarmede 
tevens gezegd wil zijn dat IJsselstein in later tijd is "gesticht". In de 
vroegste periode was Eiteren het centrum, ook al omdat daar de parochiekerk 
ten dienste van de wijde omtrek was verrezen. 

Eiteren is echter niet toegekomen aan een belangrijke ontwikkeling. 
In 1310 werd de parochiekerk verplaatst naar een plek nabij het slot 
IJsselstein, alwaar het nieuwe dorp IJsselstein al spoedig het aanzien 
van een stad verwierf. De kerk te Eiteren bleef als kapel in gebruik tot 
aan de afbraak in 1579. Vanwege de jaarlijkse processie op St. Jansdag en 
de verering van het miraculeuse beeldje van Onze Lieve Vrouw van Eiteren, 
bleef dit bedehuis zelfs in een bijzondere belangstelling. 

Eeuwenlang is Eiteren van groot belang geweest voor de lijders aan de 
vreselijke lepra-ziekte of melaatsheid. In het aldaar gestichte Leprozen-
of Lazarushuis werden de zieken "gekeurd" ter verwerving van een z.g. Laza
rusbrief, welk document nodig was om opgenomen te kunnen worden in een le-
prozenhuis of om toestemming te krijgen met de witte band om het hoofd en 
met een lazarusklepper in de hand te mogen rondgaan. 

In het midden van de 15e eeuw verenigden zij zich in een gilde ter 
ere van Maria van Eiteren. Ook weldoeners konden zich aansluiten, zoals 
b.v. Jacoba van Beieren en Frank van Borselen hebben gedaan. Dit gilde 
was altijd op bijzondere wijze vertegenwoordigd bij de processie. 
Het Lazarushuis is in IßSU afgebroken. 

KASTEEL en ANDERE VERDEDIGINGSWERKEN. 

Over de bouwgeschiedenis van het slot IJsselstein is tot op heden 
weinig bekend. In de 13e eeuw was echter reeds een versterkt huis nabij 
de IJsselstroom verrezen, dat tot aan 14-17 bestand bleef tegen belegerin
gen en andere oorlogshandelingen. In genoemd jaar ging het echter ten on
der met alle niet-kerkelijke gebouwen van IJsselstein. De toen nog jeugdi
ge Jacoba van Beleren had Utrechtse lieden gemachtigd deze onbarmhartige 
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1) achterz i jde 2) oud muurwerk 3) zijgevel 4) torentrap 
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daad uit te voeren, welk bevel 
echter een levenslange wroeging 
bij haar heeft veroorzaakt. 
Het in dezelfde eeuw herbouwde 
kasteel is bezweken aan de ge
volgen van "de tand des tijde" 
en uiteindelijk ook aan de ge
ringe lust of onmogelijkheid 
tot behoud aan het eind van de 
vorige eeuw. Wat een eeuw gele
den nog over was van het eer
tijds hechte bouwwerk, was niet 
meer dan de helft van het vroe
gere slot. Het met woekerplan-
ten rijk begroeide huis, ge
deeltelijk voorzien van een 
gele pleisterlaag, ging na 
mislukte pogingen van o.a. het 
gemeentebestuur om de oude ge
bouwen te sparen, op 27 decem
ber 18 87 in andere handen over, 
waarna slopershanden weldra de 
opgedragen taak ten uitvoer 
brachten. Dankzij een geslaagde 
actie van b ouwkundigen bleef 
een oude traptoren voor het na
geslacht behouden. Het Centraal 
Museum te Utrecht kwam in het 
bezit van een fraaie brandkast-
deur uit het voormalige kasteel. 
Tot aan 1795 is het slot meesten
tijds bewoond geweest door de 
drossaard, de plaatsvervanger 
van de heer van IJsselstein. 

Na de omwenteling in 1795 werd het nationaal eigendom en werd toen beurte
lings gebruikt als kazerne en hospitaal. Toen de rust weer was teruggekeerd, 
kozen de weduwe van Van der Capellen en haar familielid Van der Duyn van 
Maasdam het kapitale pand als woonoord. Na hun dood dreigde reeds afbraak, 
doch deze plannen werden bemoeilijkt omdat inmiddels Jhr. Nicolaas Strick 
van Linschoten de nieuwe huurder was geworden, later eigenaar. Met de dood 
van zijn enige, ongehuwd gebleven dochter Louise op 7 augustus 1886 was af
braak echter niet meer te verhinderen. 

Zoals op de plattegrond duidelijk is te zien, bezat IJsselstein om
streeks 1600 omvangrijke verdedigingswerken, zoals het slot, 7 bolwerken 
met torens (de namen van een aantal ervan zijn bekend), 10 rondelen (half
ronde buitenwerken aan de wal) en uiteraard de omwalling en de grachten. 



De stad kon worden afgegrendeld bij de beide poorten, de Benschopper- en 
IJsselpoort. 

Het onderhoud van al deze werken was niet gering, vaak meer dan men 
in normale tijden kon opbrengen. Sedert de 16e eeuw werd er meer en meer 
gesloopt, welk proces eindigde in de vorige eeuw. Toen was nog slechts 
over wat op de een of andere manier een nuttige bestemming had gekregen. 
De poorten kwamen in het midden van de vorige eeuw te vervallen. 

Zowel over de opbouw van de verdedigingswerken als over de ontmante
ling van de stad dient nog eens een nadere studie gemaakt te worden. 

HET KLOOSTER. 

Johan van Egmond, gehuwd met de laatste telg van de IJsselsteinse tak 
van het geslacht Van Amstel Guyotte, heeft zich nogal beijverd om van het 
stadje aan de IJssel een goed en welbevolkt oord te maken. Misschien heeft 
hij in het kader van dit streven de stichting van een monnikenklooster der 
Cisterciënser orde -Onze Lieve Vrouwenberg genaamd- bewerkstelligd, dat in 
1394- op de Nieuwpoort verrees. Bijna een eeuw later werd dit klooster door 
de belegeraars van de stad misbruikt (1482), zodat de IJsselsteinse burgers 
niet schroomden de kloostergebouwen in brand te steken ter bescherming van 
hun have en goed tegen nieuwe vijandelijkheden. Het klooster herrees daarna 
binnen de muren van de stad, op de plaats waar thans nog een pover restant 
-Mariënberg- van het vroegere klooster staande is gebleven. Maar ook hier 
bleken de kloostergebouwen niet veilig, want in de vroege morgenuren van 
de 18e mei 1537 brak een hevige brand uit in de Kloosterkerk, waarbij o.a. 
een deel van de hoogstbelangrijke bibliotheek verloren ging. Na enige jaren 
vond herbouw plaats, maar na ^\ eeuw ging het grootste deel van het kloos
tercomplex tegen de grond. Toen waren de gebouwen echter al lang buiten 
"stichtelijk" gebruik, althans grotendeels. Een gedeelte was namelijk in 
gebruik genomen door het Ewoudsgasthuis, alwaar arme en eenzame lieden 
enige barmhartigheid aantroffen. Inmiddels heeft ook het Ewoudsrusthuis 
een beter onderkomen gevonden, zodat het weinig hechte maar toch sterk 
historische bouwwerk weinig glorie meer zal kunnen uitstralen, tenzij een 
gelukkige restauratie in aantocht is.' 

Toen de eerste reformatorische dienst in de Kloosterkerk werd gehouden, 
stond het klooster waarschijnlijk reeds enige jaren leeg. Genoemde kerk 
kwam daarna niet meer aan een eervolle bestemming toe, maar werd vernederd 
doordat haar ruimte werd gebruikt als kazerne, stal en opslagplaats. Hieraan 
kwam een einde in 1697, in welk jaar toestemming werd gegeven haar af te 
breken. Op de vrij gekomen ruimte (in de Kloosterstraat, zie plattegrond 
van de stad) verrezen een paar huizen. 

DE MIDDELEEUWSE ST. NICOLAASKERK en HERVORMING. 

De middeleeuwse St. Nicolaaskerk, ingewijd door de bisschop van 
Utrecht in 1310, is gebouwd op last van de toenmalige heren van IJssel-
stein: de Heren van Amstel, welk geslacht ook de bouw van de Oude Kerk 



te Amsterdam -eveneens gewijd aan St. Nicolaas- heeft bevorderd. Moge
lijk hadden beide kerken eertijds dezelfde bouwtrant, maar het Amster
damse bedehuis verloor zijn oorspronkelijke vorm na een aantal eeuwen. 
De huidige Hervormde kerk en de toren hebben in de loop der eeuwen ook 
enige verbouwingen moeten doorstaan, doch die waren voornamelijk het ge
volg van rampen. 

Juist 4-00 jaar geleden 
-op Vrijdag 10 september 

«•y 1568 des middags tussen 
5 en 6 uur- werden kerk 

• ^ en toren zwaar geteisterd 
door een felle brand ten
gevolge van b liksemin-
slag. Het verwoestend vuur 
-nu veroorzaakt door von
ken uit de schoorsteen van 
een nabij staande meubelfa
briek- greep op 10 augustus 
1911 wederom zó fel om zich 
heen, dat na het blussings-
werk nog slechts geblakerde 
muren over waren van de 
eeuwenoude kerk. 
Maar ook de storm heeft 
kerk en toren niet altijd 
gespaard: "tempeesten" in 
1613 en 1660 b.v. verniel
den vooral dak en "glazen". 
Een ander vernielend ele
ment door alle tijden heen 
was het "uitgesteld onder
houd", vrijwel altijd een 
kwade vrucht van geldnood. 
Omstreeks 1700 was de op
brengst van een plaatselij
ke extra-belasting op tabak 
jarenlang bestemd voor de 
kerkreparatiesl 

Niet verwonderlijk is het dus, dat het interieur van de kerk arm is aan 
kunstvoorwerpen, althans wat aantal betreft. Want de beide bewaard ge
bleven eeuwenoude grafmonumenten zijn unieke voorbeelden van vroege 
beeldhouwkunst. In het midden van de vorige eeuw was de waardering voor 
de toen deerlijk gehavende praalgraven echter :zo gedaald, dat ze ter
nauwernood door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen van de ondergang konden worden gered. Beeldhouwer E.F. 
Georges te Utrecht volbracht in 1859 een omvangrijke restauratie, bij 
welke gelegenheid werd vastgesteld dat de op het grote praalgraf liggende 

De toren omstreeks 1750 naar een tekening van D. van der Burg. 



levensgrote figuren moesten voorstellen: 
Ie Gijsbert van Amstel, overleden 1344, en Berta van Heukelom, en 
2e hun zoon Arnoud, gestorven 1363, en Maria van Henegouwen. 
Aangenomen mag worden, dat dit monument ongeveer 600 jaar oud is. 
Het tweede praalgraf zal eertijds als opschrift hebben gehad: 
HIER LEGT BEGRAVEN DIE AELIT, DOCHTER VAN CULENBORCH, VROU VAN 
YSSELSTEYN, DIE STERF ANNO 1471, DE 21 DACE JULY. 
Dit beeldhouwwerk wordt gedateerd op omstreeks 1530. 

Een enkele opmerking nog over de toren, die bekend staat als een 
uniek bouwwerk in Nederland. Vermoed wordt dat de ontwerper ervan in 
ieder geval een buitenlandse bouwmeester is geweest, die sterk heeft 
bloot gestaan aan Italiaanse invloeden. Te denken valt aan Mr. Alexander 
de Pasquelin (Pasqualini), die dan voor 1535 gereed gekomen moet zijn. 

Na de brand in 1568 is de toren lange tijd een ruïne gelijk geweest 
en eerst in 1635 kon tot herbouw worden overgegaan. Het plan van Hendrik 
de Keyzer's zoon Peter werd niet aanvaard, wel dat van architect Spie-
rincxhoeck uit Delft. De brand in 1911 had eveneens een ingrijpende 
restauratie noodzakelijk gemaakt, die eerst in 1933 kon worden verwezen
lijkt naar het plan van architect M. de Klerk. 

Dat de klokken van recente datum zijn, is mede het gevolg van de 
vroegere onheilen. 

Aan de scheuring in het kerkelijk leven te IJsselstein is een lange 
periode van onrust en activiteiten contra de toen heersende religie voor
afgegaan. Sedert 1534 reeds waren hier regelmatig hagepreken en geheime 
bijeenkomsten gehouden, die door lieden uit allerlei windstreken bezocht 
zijn. Ook vonden de wederdopers bijzonder veel aangang in het land van 
IJsselstein. 

Op 26 october 1577 namen de reformatoren de Kloosterkerk in bezit met 
behulp van een aantal gewapende lieden uit Haarlem, waarna de Gorkumse 
predikant Roelof van Welt een predikatie hield. Prins Willem van Oranje 
deed -als heer van IJsselstein- een beroep op de aanhangers van de nieuwe 
leer om geduld te hebben met de overname van de grote kerk, doch het ge
duld bleef beperkt tot de vierdag van St. Nicolaas, aan wie deze kerk was 
gewijd. Op die dag werd de kerk ontdaan van het altaar, de beelden enz. en 
in gebruik genomen door de Gereformeerden. Tot aan het begin van 1578 bleef 
Ds (of Mr zoals vermeld staat) .Van Welt hier als predikant werkzaam, waarna 
hij werd opgevolgd door een eigen predikant Clemens Rosaeus. De Rooms-Katho
lieken vonden uiteindelijk een blijvende plaats van samenkomst nabij de op 
de wal staande molen. 

HUIS 's HEERENDIJK. 

Dat Graaf von Zinzendorf kans kreeg een uit Holstein verdreven Hern
hutterkolonie in 1736 te IJsselstein onder te brengen, was voornamelijk te 
danken aan de achting die Maria Louisa van Hessen-Kassel, Vrouwe van IJssel
stein, koesterde voor deze gemeenschap. 
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Schepen Jan Franco Beyen verkocht 4 morgen land, waarop in 1738 het 
onderkomen 's Heerendijk gereed kwam ter vervanging van de tijdelijk in ge
bruik geweest zijnde boerderij op Eiteren. 

Deze pleisterplaats voor de broeders, die veel deden aan zendingswerk 
in alle delen van de wereld, was een kort leven beschoren in IJsselstein. 
De plaatselijke predikanten hadden hun aanvankelijke sympathie voor deze 
groep spoedig omgezet in een felle strijd tegen hun theologische opvattingen, 
terwijl in de nederzetting zelf een scheuring tot stand kwam. In 174-7 werd 
het nieuw gestichte onderkomen te Zeist betrokken, 's Heerendijk in gebruik 
latend als kostschool voor meisjes tot 1752. 

De teleurgestelde Zinzendorf, die in 1760 overleed, verbleef een jaar 
voor zijn dood nog een tijdje op zijn geliefd huis te IJsselstein. In 1770 
werd 's Heerendijk voor afbraak verkocht. 

HET STADHUIS. 

Het stadhuis is het jongste bouwwerk van de drie oude en meest opval
lende monumentale gebouwen in deze stad. Hoogstwaarschijnlijk werd het in 
de periode 1560-1570 gebouwd, op de plaats van het toen wegens bouwvallig
heid afgebroken vroegere raadhuis. Deze zetel van het stadsbestuur heeft in 
de loop der eeuwen een aantal minder gelukkige verbouwingen ondergaan, waar
door de oorspronkelijke architectonische waarde van het bouwwerk sterk is 
aangetast. Bij de in 1838 uitgevoerde "verbeteringen" werden het inwendige 
en het uitwendige zo ingrijpend veranderd, dat men enige tientallen jaren 
daarna al geen loffelijke woorden meer over had voor deze verbouwing. Aan 
de hand van een oude afbeelding is duidelijk waar te nemen, welke gedaante
verandering de voorgevel heeft ondergaan. 

Sinds enkele jaren is het uurwerk in het torentje tot stilstand geko
men en daarmede, helaas, ook het vriendelijke geluid van de klokjes -op het 
hele en halve uur lieten zij zich horen- na eeuwen verstomde. 

Op de Plaats was tot voor enige jaren een pomp aanwezig. In de tweede 
helft van de 17e eeuw was de stadspomp aldaar geplaatst -omringd door vier 
lindebomen- na sedert 161"+ bij de westkant van de stadhuistrap te hebben 
gestaan. Tevoren moest men het met een waterput stellen. 







Van Schoonhoven naar 
IJsselstein via Lopïk 

Eenige beschouwingen 
ova den door de provincie voor
genomen wegaanleg te Lopïk 

MAANDAGAVOND las ik in de kranten, dat Ged. Staten van 
Utrecht een verkeersweg willen doen aanleggen van Schoon

hoven naar IJsselstein. Een kruinbreedte van 14 meter maar liefst 
De bestaande weg heeft naar mijn schatting een kruinbreedte van 
31/£ meter, voorwaar dus een forsche voortuitgang voor het verkeer. 
En passant wordt medegedeeld, dat de Lopiker Voorwetering voor 
een gedeelte zal moeten worden gedempt, maar wacht even, er is 
ook nog een ander plan gemaakt, doch dat is duurder, waarbij de 
voorwetering kan gespaard blijven- Waarom nu dat tweede plan? 
Dat staat in het courantenbericht een beetje verward te lezen. 
Ged. Staten geven aan het dempingsplan de voorkeur omdat: 

„het andere plan technische bezwaarlijker uitvoerbaar en aan
zienlijk duurder zou zijn, doch ook, omdat het thans aangebo
den plan het natuurschoon naar de meening van Ged, Staten 
„niet in beteekenende mate zal schaden, waarbij nog opmerking 
„verdient, dat het andere plan het natuurschoon ook niet onge
rept zal laten'' 

Is een andere 
oplossing 

mogelijk ? 

O VER zoo'n zin moet lang nagedacht 
worden. En wat mij betreft is dan 
de conclusie: dit is vriendelijke la

riekoek. De Lopiksche buurt onder Ca-
bauw ie inderdaad naar mijn bevinding 
een zeer. schoon buurtschap van echt 
Hollandsen karakter. De schoonheid 
van deze buurt is gelegen in de edele 
verhouding tust'chen weg, water en 
land. Wie aan deze proporties gaat ruk
ken, verstoort gegarandeerd de voorna-

10 



me schoonheid. Vooral in dezen tijd, die 
blijkbaar gespeend is van het gevoel 
voor 'proporties. De Lopiksehe Voorwe
tering met haar hoog niveau, haar 
fraai« omzooming, grillige bochten, zal 
gedempt worden tot voorbij Cabairw, 
dus daar waar de Lopiksehe Damweg 
aanvangt. En nu wil de memorie van 
Ged. Staten ons doen gelooven, dat deze 
demping „het natuurschoon niet in be-
teekenende mate zal *.chaden." Ik neem 
best aan, dat hij die dit neersohreef dat 
ook vast meent, ben evenwel zoo vrij 
hem op te merken: de stille pracht van 
de Lopiksehe buurt zal inderdaad niet 

door 

Herman de Man 
gedeeltelijk geschaad worden, doch al
geheel. 

Het subsidiaire plan ken ik niet, ik 
kan er dus geen oordeel over uitspre
ken. Maar uit het zinsverloop der pu
blicatie durf ik af te leiden, dat bedoeld 
wordt een breeden weg naast de Lopik-
eohe Voorwetering, dus een ophooging 
in het weiland naast den bestaanden 
dijk. En inderdaad, ik moet toegeven, 
ook dan blijft het natuurschoon niet on
gerept, hoewel deze oplossing dan toch 
nog voorkeur, zou verdienen. Temeer, 
als de tegenwoordige loop van de Voor
wetering zooveel mogelijk werd ge
volgd. Maar dat verwacht ik niet. 

Er is een auto-strada-phobie in 
sommige besturen gevaren. Wegen, 
de slechts ««cundair of tertiair be
lang hebben, worden aangelegd als
of het internationale hoofdverkeers-
aders waren. Gaat men in ons land 
zoo nog twintig jaren door, dan zijn 
alle automobilisten en motorrijders, 
ik ook, gedegradeerd tot lieden, die 
alleen nog maar de richting van 
hun reisdoel hoeven te kennen. Dan 
is het reispleizier voorbij, dan res
teert nog riecht« de satisfactie van 
't arriveeren. 

En omdat men meestentijds 6lechts 
arriveeren wil in een stadecentrum, is 

alsdan geheel het land ondergeschikt 
gesteld aan deze centra. Dit is een booze 
toekomstdroom. Ik hoop de verwerkelij
king ervan niet mee te maken, doch alt-' 
ik het tempo zie, waarin deze liniaal-
wegen-en-vaarten-politiek zich voltrekt, 
ben ik bang dat ik er niet tijdig genoeg 
zal kunnen uitpiepen. 

Nederland zal een in blokken verka
veld territoir worden, waarin het niet 
meer aangenaam zal zijn te leven, waar
in men alleen nog maar snel, met de 
oogen dicht, zal kunnen voortdaveren. 

TkM AAR ik mag niet à priori tegen een 
lY£ dergelijk plan zijn. Als de belangen 

grooter zijn dan de bezwaren, dan 
moeten de bezwaren wijken. En daarom 
poogde ik de belangen te onderkennen. 
Allereerst zij voorop gesteld, dat Schoon
hoven, het vriendelijk gelegen industrie
stadje aan de Lek, het alleszins verdient, 
dat er een goedberijdbare weg naar toe 
wordt gelegd. Anders zou het, bij de ken
tering van het vervoerswezen van water 
naar weg, tusschen nu en over tien laar 
iedere beteekenis gaan verliezen en een 
ville morte worden. 

Schoonhoven heeft uitgang noodig, 
zoowel naar Gouda al6 naar IJsselstein, 
dus om bereikt te kunnen worden uit 
de richtingen Rotterdam—Den Haag 
zoowel als van Utrecht—Den Bpsch'. 
Voor de laatste richting, te weten naar 
Utrecht—Den Bosch, is de geprojecteer
de weg inderdaad van groote beteekenis. 
Desondanks ware een kruinbreedte van 
14 M. zeer overdadig bemeten geweest, 
ware het niet dat natuurlijk de gedach
te tevens voorzit, een verkorting tot 
stand te brengen van het traject Den 
Bosch naar Den Haag. Ook als straks 
de snelverkeersweg van Utrecht naar 
Den Haag gereed is, beteekent het rij
den over Utrecht een omweg van onge
veer 20 K.M. voor het verkeer komende 
uit Den Bo6ch en gaande naar Den 
Haag. Op dit oogenblik wordt al gebruik 
gemaakt van de onvoldoende verbinding 
Vianensche brug—IJtselstein—Achter-
sloot—Montfoort, maar als de Benschop-
sche Buurt een ßoort snelverkeersbaan 
wordt, dan stuiven de auto's natuurlijk 
over Benschop naar Oudewater en van
daar, verder den nieuwen weg op. 
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Dus is- er voor de totstandkoming 
van dezen weg door Benschop en 
Lopik wel iets meer te zeggen, dan 
uitsluitend uit het belang voor 
Schoonhoven zou lijken. En wat 
voor Schoonhoven opgaat, is — 
doch in minder mate — ook voor 
IJssetetein het geval. In minder 
mate, omdat IJ6selstein alreeds 
goed bereikbaar it' van Utrecht en 
Den Bosch uit. De nieuwe weg door 
Benschop brengt IJsselstein echter 
ook weer dichter bij Den Haag en 
tevens dichter bij Botterdam. 

Nu geloof ik, dat hef in dezen tijd, 
waarin het vrachtverkeer over de we
gen sterk toenemende is, onverantwoord 
ware een omweg van 20 K.M. te besten
digen. Vooral in een landje waarvan 
de langstdenkbare afstand over den weg 
nog maai; gering is . ' In verhouding tot 
dien langet denkbaren afstand is 20 
K.M. omweg altoos te veel. Er is dus 
allee te zeggen voor een degelijke ver
binding tusschen IJsselstein en Oudewa-
ter. Maar dit is een landsbelang, niet 
uitsluitend een provinciaal belang en 
daarom lijkt het mij verkeerd, deze aan
gelegenheid regionaal op te lossen. 
Want dan wordt het toch maar lapwerk. 

Spoedig zal men dan ook inzien, dat 
deze oplossing onjuißt was. En omdat 
voorkomen beter is dan genezen, wijs ik 
op een betere oplossing. 

Deze zou zijn, een snelverkeersweg van 
de Vianensche brug naar Schoonhoven, 
waarbij als hoofdzakelijke route de Tien
deweg tusschen Benschop en Lopik zou 
kunnen worden gekozen. Daar waar deze 
weg den Damweg kruist, zou van dezen 
Damweg een dwarsverbinding gemaakt 
kunnen worden, achter Oudewater om, 
naar den nieuwen weg Utrecht—Rotter
dam en den Haag, dus met een brug over 
den Hollandschcn IJssel. Ik heb het nage
meten op de stafkaart en de route over 
den Tiendeweg naar Schoonhoven is ook 
nog iets korter dan die door Benschop 
en verder langs Cabauw.. Deze weg zou 
het snelverkeer dienen. Schoonhoven en 
IJsselstein betere verbindingen geven, den 
afstand den Bosch—den Haag belangrijk 
verminderen en wel met 20 K.M. en... het 
natuurschoon van de Lopiksche buurt 
vooral, zou ongerept blijven. De bewoners 
van de buurten tusschen IJsselstein en 
Schoonhoven zouden met twee of drie 
toepaden naar den weg tevens gebaat zijn. 
Het rijks- zoowel als het provinciale be
lang zou dan gediend zijn, terwijl boven
dien het snelle contact tusschen al de ge
noemde gebieden en de Krimpenerwaard 
ware tot stand gebracht. 

E B is namelijk een groot verschil, 
in wegenpolitiek tusschen rijk en 
provincie. Het rijkswegenplan 

houdt voornamelijk rekening met het 
groote interprovinciale verkeer, de pro
vincies beoogen uiteraard meer den 
aanleg van wegen, die provinciale be
langen dienen. Daarom worden de rijks
wegen doorgaans gesitueerd als steriele 
snelverkeerswegen, terwijl de provinci
ale wegen de dorpen en stadjes aan
doen. De rijksweg heeft geen uitpad voor 
Iangswonendenr de provinciale weg 
heeft juist de bedoeling de langswonen-
den iiït hun isolement te halen en hun 
gelegenheid te bieden mee te doen aan 
het verkeer over den weg. 

Zie ik het goed, dan heeft de gepro
jecteerde weg, die legio uitpaden heb
ben zal, een specifiek regionaal doel, 
terwijl hij desondanks gebruikt zal gaan 
worden als snelverkeersweg, omdat hij 
straks den afstand den Bosch—Den 
Haag met 20 K.M. verkort. Daar vallen 
dooden bij. 
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Verkeer is geen doel 
doch alleen middel 

Het is niet noodig 
de boerenbedrijven ah industrieën 
op te nemen in het snelverkeer 

\.._ 

I 

V ELE jaren geleden heeft Dr Ritter in dit blad eens geschreven, 
dat de stad als een poliep uitgroeit over het land. Ik heb hem 

er toen op gewezen, dat de oppervlakte van het land nog altoos zóó 
groot was. dat hij er niet bevreesd voor hoefde te zijn, dat Neder 
land tenleste één steenmassa worden zou, een monstrueuze beton
plaat van Roodeschool tot Sluis. Toch heeft er in zijn waarschuwing 
grond van waarheid gelegen. De stad laat zich namelijk niet alleen 
gelden in baar compacte huizenmassa's. ook in haar toegangswegen, 
de witte linten die naar haar heen wijzen, honderden kilometer* 
tevoren alreeds. 

En wie, als ik, er een evident belang voor ons land in ziet, dat 
niet alleen de stad de gelegenheid krijgt een perfecte stad te worden, 
doch tevens dat de landman de mogelijkheid behoudt, zijn landelijk 
karakter te bewaren, moet dit verschijnsel zorg baren 

Na ons komen 
anderen! 

W ANT als on«« boeren gedegra
deerd worden tot peripheristen 
van de steden, dan blijft er ter 

•lotte weinig meer over. van hun krach
tig landelijk karakter. De ervaring leen Jen 2]tT~Te'veef kinderen der boeren 
ons dat. En ik meen dan ook. dat het ^ U e n den snellen weg boven den tra-
binnendringen van »tedelijke sfeer or> g^ , akker gaan prefereeren. Over enkele 
bet land een ramp ware De bewoners decennia lullen we dan stedelingen moe 
van Benschop noch die van Popik heb- t e r , R a a n opkweeken tot landbouwers, 
ben behoefte aan een weg van 14 M o m ( j a t het land ontvolkt is. 
Kruinbreedte. 

Inderdaad, de boer motoriseert zijn ver
voermiddel ook al. En ik ben geen sen
timenteel mannetje, ik heb er vrede 
»ee , al vind ik een tentwagen mooier 
dan een auto. Maar als de boer na 2 
K.M, landweg gereden te hebben, op de 
hoofdbaan kan komen, is dat rijkelijk 
voldoende. Mij komt deze oplossing be
ter voor, dan de boerenbedrijven al« 
waren het Industrien, op te nemen in 
het snelverkeer, door snelverkeerewegcn 
langs boerenbuurten te leggen. Ik ee 
loof pamelijk. dat de gevolgen van deze 
laatste methode op den duur funest zou-
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Laa t F rank r i j k ons een afschrik
wekkend voorbeeld zijn. Het is na 
melijk n ie t w a a r . dat het alleen 
de geboor tebeperk ing zou zijn. die 
veroorzaakt heeft, da t de F r a n s c h e 
akke r geen ploegers m e e r vindt. De 
andere oorzaak (en die is vèèl om
va t tender ) is, da t de F r a n s c h e hoo-

. ren jongens n a a r de stad zijn getrok
ken, omda t er in de stad mnoie 
lichtjes b r anden , veel pleizier valt 
te m a k e n . 

Het is de t aak van een behoedzaam 
Provinciaal Bes tuu r , de ongereptheid 
van de landel i jke bevolking als een 
kostbaar goed te beschermen. Als dus 
de weg a c h t e r Benschop en achter Lo-
pik om gelijk ik c ie zie, nog wat duur
der u i tkomt dan het subs id ia i re p lan 
dat voorligt, d e sondanks moest de aan
leg ervan overwogen worden. W a n t een 
provincie Utrecht zonder boaren om 
h a a r deels zoo v ruch tba ren bodem te 
bewerken, zou ve ra rmen , al was die 
provincie voorbeeldig doorkru is t door 
een net wan auto-s t rada 's , w a a r t i enne 
wereldrecords op kon k raken . H<n ver
keer is, zie ik het eoed. geen doe! doch 
een middel. Een middel tot verhooeine 
van de volkswelvaart. Maar het volks 
belang, het moreele zoowel als het stof 
felijke, primeert. 

A 7 ATUURLIJK zullen sommigen, na 1e-
2 \ 'ing van dit artikel, veronderstellen. 

dat ik tot de lieden behoor die 
kortzichtig meenen. dat zij den dwingen-
ien loop van den tijd denken te kunnen 
tegenhouden Zij vergissen zich. Ik voel 
niets voor docllons conservatisme. Wat 
niet waard is bewaard te worden, mac 
miineniwege verdwijnen. Wat nutteloos 
geworden is. hoè fraai en aandoenlijk liet 
was in ziin tijd. ruime men op. tenzii het 
als specimen een plaats waard is in een 
museum of folkloristisch esterritoir. Dat 
is miin standpunt ook geweest, toen de 
molenbeschcrming der stedelingen gro
teske vormen aannam. 

Ik vind het bovendien mal . dat In 
sommige bladen het rooien v,m wat 
boomen huilert«: vermeld wordt onder.... 
kunst en let teren. Dat is weeke koek ik 
doe er niet aan mee. Als oen boom er 

gens in den weg s taat , rooi dan dien 
boom en plant een eindje verd.-.r •"•en 
andere; die is dan over dertijr iaren 
wéér een mooie boom geworden. Zeur 
daar niet over. 

Maar me t de verniel ing van de 
landelijke ongerepthe id v a n speci
fiek Hol landsche boerenbuur t schap-
pen geschiedt iets van i m p o r t a n t e 
beteekenis. Dat wede rom. wa t na
tuurschoon verdwijnt , ik vind het 
j ammer , m a a r dat is nog overkome
lijk. Persoonlijk ertjpt mij dat in dit 
speciale «reval nog wat meer aan 
dan anderen, omdai het hier de 
buur tschappen betreft, waar ik se
dert twintig jaren mijn vertellingen 
uit puurde . Tk voel een diepe ge 
negenheid voor dit landsdeel. Dat ik 
dit gebied zeer schoon vind is na 
tuurlijk een subjectief vevoelen. 
want de aangedaanheid strengelt 
zich mijnerzijds met de schoonheids
ontroering. 

Maar laten we over dat verdwijnend 
natuurschoon niet te veel t ranen laten. 
Ik bezoek deze buurten nog regelmatig 
en kreeg daarbij de gelegenheid om te 
constateeren, dat ik ongeveer de eenige 
ben, die me aan dat natuurschoon k w a m 
laven. Daar rouw ik- niet om; ik ben 
wel graag alleen met mijn goede vrien
den daar. Doch als het vast staat , dat 
de Nederlanders zich aan dit typisch 
Hollandsche landschap toch niets laten 
aelegen liggen, moesten Ged Staten /.ich 
maar niet veel aantrekken van de 
huilpartijen, die de vrienden van het 
polderland — die er echter nooit ver 
schijnen — straks zullen aanhpffen F.n 
nm één man. om Herman de Man hoe
ven zii 't zeker niet te laten. De Lo 
niksche wefprina kan dus diehieesme 
ten worden. 

M AAR . . en ik hoop en verwacht 
dat dit mntipf krachtieor zal eel 
d e n . . . na Herman rie Min en 

na dit geslacht komen anderen Het 
Provinciaal Bestmir zal zich hebben te 
beraden, in welken staat het de provin
cie en haa r bewoners aan die a,,deren 
achterlaat 
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En dan denk ik 't allerzeersl aan het 
behoud van de landelijke levenssfeer eerst 
daarna aan het behoud van natuurschoon 
De boeren hoeven er niemand dank voor 
te weten, dat hun karren brikkrn tent-
waeens ei\ tilbury's mooi bevonden war 
den door stedelingen de boerinnen niet 
dat hun lltrcchtsrhe muts zoo fraai en 
typisch heet te ziin. Als een auto nracti-
seher is en een coanet hoedie prettiger 
dracht, dan hebben de betrokkenen dat 
zelf uit te maken 

Maar de boeren mogen dankbaar zijn 
aan het Provinciaal Bestuur, zoo het 
voorkpmen heeft, dat hun stille voor
n a m e buurten geïnfecteerd werden met 
datgene, waar de stad onbewoonbaar 
door dreigt te worden: ik meen de jacht 
naa r steeds grooter snelheid, het zenuw-
sloopende geraas, de ongedurigheid, den 
on^ebreidelden drang naar oppervlakkig 
genot en vertier. 

W a n t niemand vergeté ooit. dat de 
stadsdrift, overgeplant op den bodem
bewerker, hem ongeschikt maakt tot 
zijn sereen bestaan. Ook in de verlan
gens naar vertier is er (en zal er steeds 
moeten blijven) verschil tusschen land
man en stedeling. De starisman denkt 
in dubbeltjes, de boer in halve centen. 
Deed de boer dat niet, dan kon hij zijn 
bedrijf wel sluiten, kon hij geen produc
ten meer voortbrengen met kans om er 
van te bestaan. 

De scheiding tusschen stad en land 
heeft dus in menig opzicht zin. Wie die 
scheiding moedwillig verstoort, laadt 
groote verantwoordelijkheid op zich. Ik 
hoop, dat het Provinciaal Bestuur van 
Utrecht daa r wel aan zal willen den
ken. Het is geenszins schande, te ver
klaren door het betoog van een ander 
overtuigd te zijn. En het is dit bestuur 
wellicht nog mogelijk, dit mij benarren-
de voorstel terug te nemen ter nadere 
overweging. 

Hier zou een weg van 14 M breedte, na demping van het water, niet veel 
natuurschoon vernielen 

Bovenstaand artikel doet de vraag rijzen, of Herman de Man 
regelmatig pennevruchten van zijn hand in kranten heeft 
doen plaatsen. Is hieromtrent iets bekend bij de lezers??? 
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De geschiedenis rond het 

carillon van 

Oudeivater 
OUDEWATBR. Oudewater is (en voor een klein deel was) in 
het bezit van een merkwaardig samenspel van klokken ; het lijkt 
welhaast een klokkenmuseum in het klein. Allereerst bezit het 
9 klokjes van gieter Gerrit Both, gegoten in de jaren 1599—1609 
(de meesten zijn van 1601) ; 4 klokken van Eijsbouts, gegoten in 
1923, (deze klokken zijn nu in de smeltkroes verdwenen omdat 
ze geen historische waarde hadden) ; 6 klokken van Claes Noor
den en Jan Albert de Grave van het gietjaar 1711 en één klok 
van Claude Fremy, gegoten in 1684. Al deze klokken zyn, met 
uitzondering van die van 1923, als carillonklokken niet meer 
bruikbaar omdat hun huidige klankkleur zeer afwijkt van hun 
oorspronkelijke stemming. 

Te stemmen zijn deze klokken bijna 
niet meer. De allerkleinste klokjes van 
1711 zouden nog bruikbaar gemaakt 
kunnen worden, maar omdat ze zo klein 
zijn zouden ze nimmer het karakter van 
het carillon kunnen bepalen. De gieter 
Gerrit Both staat bekend als onbe
kwaam vanwege de kwaliteit van zijn 
gietwerk. Dat trachtte hij dan te verbe
teren door het tinpercentage in zijn 
klokken uitzonderlijk hoog te maken, 
n.l. ongeveer 23%. Ook Claude Fremy 
was een slecht gieter, het was een op
volger van Pieter Hemony. Met uitzon
dering van de klokken van 1923 zijn alle 
klokken hiervoor genoemd van grote 
historische waarde. De Both-klokken die 
het eigendom van Oudewater zijn, zijn 
ook de enige werkstukken die van deze 
Both bewaard gebleven zijn. Ook van 
C. Fremy en J. A. de Grave bestaan 
nog slechts weinig exemplaren. 

Luidklokken 

Oudewater bezit vier oude luidklokken. 
Een klok van 722 kg van Joris Waghe-
vens in 1511 door hem te.Mechelen ge
goten. De klok was gebarsten, werd in 
de twintiger jaren gelast en barstte 
toen weer. Nu is deze klok In Denemar
ken opnieuw gelast en weer in de toren 
geïnstalleerd. Verder is er een klok van 
gieter Johannes Gobelinusz Moer gego
ten in 1500 en met een gewicht van 
1844 kg. Van deze gieter bestaan er 
slechts twee exemplaren in Nederland. 
Ook een klok van Willem van Wou is 
in de toren opgehangen, ook deze klok 
dateert uit hef begin van de 16e eeuw
en weegt 977 kg. Deze klok is ook vrij 
zeldzaam want van gieter van Wou zijn 
er in Nederland slechts zes goede exem
plaren bekend. Van de gieter Joris Wag-
hevens zijn er 5 bekend. 
Een heel bijzonder klokje Is het z.g. 
„Vrouwenklokje", een klokje van 89 kg 
en daterend uit de 14e eeuw. Op het 
klokje komen geen ornamenten of tek
sten voor en het is gegoten zonder 
sjoblone. Het is wat schril van geluid 
en het werd gebruikt bij begrafenissen 
van vrouwen. Het luidde het laatst, on
der het motto: „de vrouw heeft altijd 
het laatste woord". Misschien zou het 
zinvol zijn dit luiden in ere te herstel
len. 

Nieuw carillon 1950 

In 1950 werd een nieuw klokkenspel 
aangeschaft dat in de toren een plaats
je kreeg, dus niet in de voor de beiaard 
bestemde klokkenkapel boven aan de 
stadzijde van dp toren. Immers er wa
ren nog steeds plannen om de oude 
Both-klokken daarin op te hangen. Door 
de slechte kwaliteit van de Both-voor-
slag waren deze klokken zelfs niet meer 
bruikbaar om er wijsjes op te laten ho
ren bij het hele en halve uur. 
Al in 1956 begon men met besprekingen 
om het in 1950 aangeschafte 35-klokken 
tellende klokkenspel met 7 uit te brei
den en de klokkenstoel te verbeteren 
omdat het carillon zo slecht uitklonk. 
In de jaren dat de N.H. Kerk en de 
toren in restauratie waren werden die 
besprekingen met de regelmaat van de 
klok voortgezet. Van 1962 t/m 1966 wer
den alle mogelijke oplossingen bekeken 
om een goede beiaard in de toren te 
krijgen en de klokkenkapel weer in zijn 
oorspronkelijke funktie te herstellen. 
Er werden akties overwogen zoals in 
1964 toen overleg werd gepleegd met de 
makers van de toenmalige serie Stad
huis op stelten om in het kader van 
het 700-jarig bestaan van Oudewater gel
den in te zamelen voor een beter caril
lon. In die Jaren overwoog ook het Pa
ter Jansen genootschap (opgericht door 
Sies Numann van Philips) dat in Oude
water haar zetel heeft, gelden bijeen 
te brengen voor een elektronische speel
tafel. Vooral bij deze laatste poging 
bleef het aan de kant van het genoot
schap bij ' „overwegen". Gedacht werd 
uok aan de verkoop van de oude Botn-
voorslag aan het Beiaardmuseum, enz., 
enz. Uiteindelijk kwam Prof. mr. C. H. 
Schouten met zijn plannen, om, het be
staande carillon van de omvang van 35 
klokken, uit te breiden met 14 klokken 
(4 zware en 10 iichte) uit particuliere 
gelden, waardoor een voluit 4-oktaafs 
beiaard zou worden verkregen. 48 Klok
ken zouden in de klokkenkapel worden 
opgehangen, de 49e (extra) klok in de 
toren om hem tevens als luidkiok bruik
baar te doen zijn, en wegens plaatsge
brek in de kapel. 

Klokkenspel 

Het nu in de toren opgehangen klokken

spel bestaat gedeeltelijk uit de klokken 
(35) van het carillon van 1950, waarvan 
een oktaaf geheel overgegoten is (12 
klokjes). Verder zijn door de aktie van 
Frof. Schouten de volgende klokken ver
kregen: 1 een klok van 535 kg van ds 
Ned. Herv. Gemeente met als tekst. 
„O land, land, land, hoor des Heeren 
woord", 2 een klok van 375 van de na
volgende Oudewaterse bedrijven: VAGTj. 
Brinkers' , Gebr. de Korte, De Holl 
IJssel, N V . Hage, Fabriek van Melk 
Produkten der Ver, Zuivelbereider en 
de Coöp. Raiffeisenbank, 3 een klok van 
225 kg van de Ver. v. Chr. Belangen 
Rehoboth met als tekst Het woord des 
Heren blijft in der eeuwigheid, 4 een 
klok van de Stichting waaggebouw van 
165 kg. De kleine klokjes dragen de na
men van de navolgende schenkers: Dr. 
C. H. Schouten, Alg. Bank Ned., Amro-
bank en Ned. Middenstandsspaarbank, 
gezamenlijk een klok, de Stichting het 
Weesbestuur der Herv., de plaatselijke 
afd. van de VVD (met de tekst: „Klink 
vrij u voegend in 't geheel", H. C. Ver 
loop, Notaris J.de Bruijn, tandar ts Jan 
sen, Geref. Kerk, Gemeente Hoenkoop 
Gemeente Willeskop, en Gemeente Snel 
rewaard. 

De kosten 

De kosten aan het wederophangen en 
het uitbreiden van het carillon bedragen 
ongeveer ƒ61.850 (met de voorzieningen 
aan de luidklokken komt men boven 
ƒ 70.000) waarvan ongeveer de helft 
voor rekening van de gemeente is. Voor 
het hierboven genoemde bedrag werden 
geleverd: een klokkenstoel, ophangwer-
ken, een kompleet stokkenklavier, een 
automatisch speelwerk (voor 25 klok
ken), muziekband, slagwerk en luidmo-
toren, alsook natuurlijk alle verdere bij
komende kleinere dingen. Het is te ho
pen dat deze beiaard tot vreugde van 
Oudewaters inwoners en van hen dia 
de stad bezoeken, nog ja ren zal klinken. 

Overgenomen uit de 
SCHOONHOVENSE KRANT 
van 10 juni 1968 



EEN BEWOGEN SEPTEMBERAVOND IN WOERDEN, 

* * « * * * * * « • * * & * * * « « * « * * * * * * * * * * « * * * * * * « * door N ico P lomp. 

In 1572 koos Woerden de zijde van de Prins van- Oranje. 

Het stadsbestuur stelde daarbij de voorwaarde dat de stad ten 

eeuwigen dage bij de Augsburgse Confessie (dus Luthers) zou 

blijven. Als predikant werd Johannes Saliger aangetrokken. 

Tijdens het beleg van de stad door de Spanjaarden (8 september 

1575 tot 24 augustus 1576) was hij een krachtige steun voor de 

bevolking. In 1577 werd een tweede predikant beroepen: Hendrik 

Vredeland. 

In 1579 echter greep de Prins van Oranje in en nam enige Gere

formeerden op in het stadsbestuur. Tegen deze maatregel, die 

in strijd was met de'overeenkomst van 1572, heeft Saliger zich 

hevig verzet. Hij werd uit zijn ambt ontzet, doch zette de 

diensten voort in een schuur buiten de stad. De Staten van 

Holland besloten daarom op 4- oktober 1580 dat hij en Vredeland 

het land moesten verlaten. Zij werden vervangen door de gema

tigde Calvinistische predikant Nicolaes Simonsz. uit Jacobswoude. 

Sommige Luthersen in Woerden waren hierover zeer verbolgen. Dat 

blijkt wel uit onderstaand gesprek, dat wordt weergegeven in 

een verklaring, afgelegd voor notaris (tevens stadssecretaris) 

Otto Dircksz. van Seyst, op 26 september 1580. 

Bet gebeurde op 10 september van dat jaar. 's Avonds, om eer, uur of acht, 
zagen de Woerdenaren plotseling een "grouweliak teeaken aen den hemel als 
bloetstralen ende vuervlammen". Toen het voorbij was, groepten de mensen 
samen om het luohtver schijnsel te bespreken. 
De zestigjarige metselaar Di-rck Corneliszoon sprak aan de deur met zijn 
broer Jan Corneliszoon (55 jaar), Leen Bermanszoon (63 jaar), Claes Jans
zoon en Niesken, de weduwe van Jacob Janszoon. 
Claes Janszoon had direct een verklaring voor het gebeurde: 
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' Het betekent anders niet dan gruwelijke straffen, die nog volgen zullen 
' om de gruwelijke zonden die in het land geschieden. En bijzonder de 
' zonden die in onze stad geschieden, en geschied zijn, aan zulke trouwe 
' dienaars die men hier te Voerden vervolgd heeft en verjaagd, en weer 
' een valse leraar en wolf ingehaald. En men mag wel vrij gedenken, dat 
' die aardbeving ook niet te vergeefs geschied is, op die dag toen Heer 
' Johan Saliger en Heer Heynrick Vreedtlandt vervolgt werden. Dat'bete-
' kent niet anders dan dat er een gruwelijke straf over het land en deze 
' stad volgen zal_ want men heeft de genadestraf die onze Heere God ons 
' door Zijn Woord en trouwe dienaars heeft laten verkondigen, .niet wil-
' len aannemen. Daarom dreigt onze Heere God daar nu aan de hemel dat hij 
' met zijn toorn zal komen, als men zieh nog niet wil bekeren. " 

Verder zei hij dat hij Heer Heynrick (Vredeland) had horen prediken: 
' Als er geen boete wordt gedaan dan is het te voorzien dat er nog zo'n 
' straf komen zal dat het land met bloed vol zal staan zodat men er tot 
' de hals toe door zdl gaan". "En", zo voegde Claes Jansz. hieraan toe, 
' het schijnt wel aan dat gruwelijke teken dat men daar ziet, dat het te 

voorzien is dat het waar zal worden". 
Nieske zag het niet zo somber in. "Alle ding staat te verbidden", zei ze, 
"wij zullen bidden en ons wat beteren". 
Maar Claes Jansz. verzuchtte: "Konden wij maar zo ver komen, dat men recht 
leerde bidden, dat men nog boete deed en de valse wolf er weder uit jaagae, 
en weder reine dienaars er in haalde. Dan was het te hopen dat God Zijn 
toorn zou afwenden". 
Maar Nieske twijfelde. "Gij zegt zoveel van Saliger, hij is wel op meer 
plaatsen verjaagd". 
Dat was waar. Saliger was om afwijkende leerstellingen afgezet in Antwer
pen (1567), Lübeck (1568) en Rostock(1569). Doch Claes Jansz. vond dat 
geen bezwaar: "Paulus is ook wel uit meer dan één stad verjaagd. Zij heb
ben Saligers en Heer Heynrick vervolgd, maar zij hebben nog nooit een goede 
reden opgegeven waarom zij hem vervolgd hebben. Maar hij heeft de zonden 
gestraft en dat hebben zij niet willen horen. Daarom hebben zij hem ver
volgd". 
Ilieske geloofde niet dat daar de oorzaak lag. "Heer Claes (de Gereformeer
de predikant Nicolaes Simonsz.) straft ook genoeg, net zo goed als Saliger". 
"Dat is niet waar!" riep Claes Jansz. "Heer Claes preekt een en al vrede, 
vrede en genade, maar wat dat Voor een vrede is dat zult gij in het einde 
wel gewaar worden. Dat is gewis, dat Heer Claes een vals leraar is. en een 
dief en een moordenaar, die de mensen aan de zielen vermoordt !" 
Hier stokte het gesprek. Claes Jansz. had gesproken met de felheid van 
Saliger zelf. Zijn meest krasse uitspraak doet denken aan zijn verbannen 
leraar, die vanaf de kansel had gefulmineerd tegen Gereformeerden en Rooms-
Katholieken, De laatsten had hij zielenmoordenaars en verleiders genoemd. 
Vandaar waarschijnlijk de ondoordachte beschuldigingen aan het adres van 
Heer Claes, op deze septemberavond vol emoties. 
Bronnen: 
Algemeen Rijksarchief, ' s -Gravenhage : Notarieel archief 8496. 
Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek, dl. II en IX. 
C . J .A . van Helvoort: De s tad Woerden, p . 101 e.v. 
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DE WEG TUSSEN DE DOORSLAG EN HET GEIN, door J.G.M. Boon. 

Een keten van plaatselijke wegen en dijken tussen Utrecht en Schoon
hoven vormde eeuwenlang één van de belangrijke verkeers- of heerwegen in 
het gewest Utrecht, waar-angs reizigers en kooplieden te voet of per wa
gen konden trekken. De heerweg Utrecht-Schoonhoven liep omstreeks 154-0 
langs Jutphaas, over de Geinbrug en vandaar naar de Lekdijk tot aan de 
Breesteeg (thans Radiolaan onder Lopikerkapel), vanwaar zowel Schoonhoven 
als IJsselstein bereikt kon worden via de Lopikervoordijk c.q. de daar
achter gelegen Achterdijk. 

Van welgebaande wegen was'toentertijd geen sprake. Het wegdek werd in de 
regel mét weinig meer dan grond en slijk onderhouden. Het onderhoud liet 
overigens nog al eens te wensen over, zodat in 1536 en later ') ordonnan
ties" werden uitgevaardigd ter instandhouding van de Utrechtse heerwegen, 
dijken, bruggen enz. 
Voor het weggedeelte onder Jutphaas was reeds in 1531 2) e en bijzonder 
ingrijpen nodig geweest: 
" Alsoo overmits die ongeregeltheyt ende quade toesioht, geweest zynde op 
den Rhyndyk, tussahen Tollesteegspoorte buyten Utrecht, ende den Rantdyk, 
die selve dyk byna geheel verdorven ende te niette gegaan is, soo dat in 
den laastleden winter, het water van den Rhyn overvloedelyk, ende tot ver-
saheyde plaatsen over den dyk, in den poire van die Lange Vliet gelopen 
is, tot groote schade, niet alleen van de eygenaars der landen, daar inne 
gelegen, ofte haren pachters, maar ook van onsen allergenadigsten üeere, 
Keyserlyke Majesteyt, Erf-Heere 's Lands van Utrecht, en syne Vasallen 
ende ondersaten . . . . " 
Toen werd bevolen dat de dijk verbreed moest worden tot tenminste twee 
roeden ( 6 a ? meter), waarop een kade gelegd moest worden ter breedte van 
vijf voet (ca 1j meter) en ter hoogte van één voet boven de hoogste water
stand in de vorige winter. Voor deze werkzaamheden moest slijk worden ge
bruikt, gebaggerd uit de naastgelegen (Vaartse) Rijn. De kosten van het 
gehele werk kwamen ten laste van de polder de Lange Vliet. 

IJsselstein heeft altijd een wakend oog gericht gehouden op de verbin
ding met Utrecht. Tot aan 1511 geschiedde dit voornamelijk uit lijfsbehoud 
vanwege de -allerminst vriendelijke relatie tussen beide steden in de mid
deleeuwen. Aan de "eeuwigdurende" vrede tussen de buursteden was een drei
ging van een herhaald bloedig treffen voorafgegaan, want omstreeks Pasen 
waren de Utrechtse burgers tussen 20 en 60 jaar in blinkende harnassen en 
goed gewapend naar de velden rond IJsselstein getogen - de weg was toen 
dagenlang zwart van de wagens met oorlogsmateriaal -, terwijl enige weken 
daarna 300 ruiters, 1600 voetknechten en 2000 Utrechtse burgers IJsselstein 
belegerden. De strijd werd echter voor altijd beslist aan de confèrentieta-
fel met als resultaat een vredesaccoord op 26 augustus 1511. Meer economi
sche belangen zouden voortaan de grondslag zijn van de critische blikken op 
de stad Utrecht. 
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Thans willen wij echter uitsluitend aandacht schenken aan een belang
rijke schakel in de wegverbinding Utrecht-Schoonhoven, t.w. het weggedeelte 
tussen de Doorslag en het Gein (onder Jutphaas). Langs dit tracé is nauwe
lijks enige bebouwing tot stand gekomen en is wellicht daardoor buiten de 
directe zorgen van een gemeentebestuur gebleven, althans sedert de laatste 
eeuw. 

Zoals elders lag ook hier eeuwenlang een kleiweg, die overigens als 
waterkering was aangelegd. Eerst in de 17e eeuw werd naast deze oude dijk 
een zandpad gelegd, zoals blijkt uit een ordonnantie van 1689 3 ) : 
" waar naar de Ed. Mog. Heeren Staten 's Lands van Utrecht sullen doen hef-
" f en ende ont fangen de Gabellen ofte Tol over het nieuw-gemaakte Sandpad, 
" gelegen tusschen den Doorslag ende de Geynbrugge " 
Volgens de toltarieven was het zandpad ook toegankelijk voor wagens, maar 
menigeen bleef de oude kleiweg gebruiken om aan de betaling van de vrij 
hoge tolgelden te ontkomen. 

Op 12 October 1694 richtte het IJsselsteinse stadsbestuur een klacht 
over de slechte en gevaarlijke toestand van de dijk tussen het Gein en de 
Doorslag aan het gewestelijk bestuur van Utrecht 4 ), zulks naar aanleiding 
van het voorval 
" dat seker huysman onlangs aldaar passerende met sign wagen omgeslagen is, 
" vallende sign vrouw in de modder, dewelke bijna soude versmoord sign, en 
"mitsdien een groot ongeluk voor ogen stond " 

Driekwart eeuw later voelde IJsselstein zich wederom geroepen om op 
wegverbetering aan te dringen. In de vergadering van Gedeputeerde Staten 
op 30 October 1770 kwamen de door de IJsselsteiners herhaalde malen geuite 
klachten en verlangens ter sprake 5 ) . De Gedeputeerden bleken eveneens 
overtuigd te zijn van de noodzaak het zandpad tussen de Doorslag en het 
Gein te verbeteren "op het welke verscheide plaatsen worden gevonden, alwaar 
twee rigtuigen elkander niet zonder eenige zorgeligkheid passeren können". 
In verbreding van het pad van 10 voet (+ 3 meter) tot 15 voet zagen de heren 
uiteindelijk weinig heil. Samenvoeging van dijk en zandpad, die door een 
greppel van elkaar waren gescheiden, achtte men de beste oplossing. Er zou 
dan een weg van 3 5 voeten (_+ 12 meter) worden verkregen, waarop twee hooi
wagens elkaar zonder gevaar zouden kunnen passeren. Men zal toen niet be
seft hebben, dat deze "brede" visie nog na twee eeuwen als bruikb.nr bestem
peld zou worden! In 1774 werd het werk uitgevoerd binnen een tijdsbestek van 
drie maanden. De kosten bedroegen ongeveer 2250 gulden. 

"De huislieden, die zoveel doenlijk altoos den kleiweg gebruiken om den 
tol te ontwigken", dreigden door deze wegverbreding gedupeerd te raken. Door
dat dijk en pad waren verenigd, was het niet langer mogelijk de tolboom te 
ontwijken. De plaatselijke bevolking ondervond begrip hiervoor en kreeg, 
naast een betere weg, vrije doorgang bij de tol gedurende de maanden maart -
October, terwijl in de andere maanden een lager tarief werd toegepast. Ook 
deze maatregel was tot stand gekomen op aandrang van het baroniebestuur var 
IJsselstein. 

20 



De tot stand gekomen wegverbetering paste in het streven van het baro-
niebestuur om het land van IJsselstein (waartoe ook Benschop en Noord-Pols
broek behoorden) te voorzien van goede verbindingswegen met het "buitenland". 
Aan de westkant bewerkstelligde het de verbetering van de Slangenweg tussen 
Polsbroek en Haastrecht - zij het mede op eigen kosten -, waardoor een goede 
verbinding met Gouda tot stand was gekomen. 

In 1832 kwam het weggedeelte tussen de Doorslag en het Gein alsmede 
andere werken in eigendom bij de gemeente IJsselstein . Het Domein had er 
met graagte afstand van gedaan, maar in 1874- nam het Rijk bedoelde weg in 
eigendom over met instemming van het stadsbestuur. Door deze transactie 
kwam een einde aan de tol bij de Doorslag. 

Vanuit IJsselstein is kortgeleden aangedrongen op verbetering van deze 
weg, maar niet terwille van een traditie. Want steeds meer blijkt, dat ook 
het hedendaagse verkeer een wegbreedte nodig heeft van minstens 12 meter, 
min of meer de plaatselijke maatstaf van bijkans 200 jaar geleden. 

1) loh. v.d. Water, Groot P lacaa tboek van Utrecht, II, p . 300-302. 
2) idem P- 238-239. 
3) idem P- 352-355. 
4) Oud-archief I J s s e l s t e i n , inv. no. 256. 
5) R i jksa rch ie l Utrecht. Statenarchief, inv. no . 558. 

D e w e g v a n d e D o o r s l a g n a a r h e t Ge in o m s t r e e k s 1 9 3 5 , g e z i e n v a n u i t J u t p h a a s . 
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EEN GRATIFICATIE VOOR HET GEBRUIK 

VAN 's KONINGS VOORNAMEN, door L.C.M. Peters. 

Op 15 december 1838 werd het gezin van Jan van den Broek en Geertje 
de Boer verrijkt met een nieuwe telg, de zevende zoon. De vader was van 
beroep koekkramer en woonde met vrouw en kinderen in de Poelstraat te 
Woerden. Twee dagen na de geboorte van zijn zevende zoon begaf Van den 
Broek zich naar het stadhuis, vergezeld door de getuigen Jan van der Stoel, 
rijksschatter, en Jacobus van Velsen, gerechtsdienaar. Aan de ambtenaar van 
de burgerlijke stand verklaarde hij dat hij aan het kind de namen WILLEM 
FREDERIK wilde geven, waarna de acte in zijn aanwezigheid werd opgemaakt. 1) 

Enige dagen later richtte Jan van den Broek een request aan de Koning 
-Willem Frederik -, waarin hij onder meer schreef dat zijn vrouw op 15 de
cember 1838 het leven had geschonken aan een zoon, de zevende in zijn ge
zin. Dat hij bij de burgerlijke stand aangifte had gedaan en dat zijn zoon 
de namen Willem Frederik had gekregen. Deze namen had hij gegeven "uit 
achting en eerbied voor Zijne Vorst" en hij verzocht hiervoor alsnog goed
keuring. 

Maar tegelijkertijd stelde hij "dat het Zijne Majesteit mocht behagen 
wegens het bezit van zijn talrijk huisgezin, hem suppliant, zodanig douceur 
toe te kennen als Hoogstderselve zou behagen". De Koning stuurde het ver
zoekschrift ter fine van "berigt, consideratie en advies" naar burgemees
ters en wethouders van Woerden. In de vergadering van dat college op 8 
januari 1839 kwam het stuk in behandeling. Besloten werd tot een gunstig 
advies *0. 

Op 22 april 1839 ontving Van den Broek een brief van de "Referendaris 
belast met de Administratie van 's Rijks Uitgaven", waarin stond vermeld 
dat hem bij besluit van de Koning d.d. 12 april 1839, no. 133, een grati
ficatie was toegekend van 40 gulden voor zijn zevende zoon.' 3) 

1) Gemeente-archief Woerden. Geboor teregis ter .1838, ac t e no. 153. 
2) idem Notulen B en W 1837-1840, K 3, no. 70. 
3) idem Ingekomen stukken 1839-182. K 15, no. 8 3 . 
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"Posthuis des 
Heren" 

in IJsselstein 
Als het over de hernhutters gaat, denken we direct aan Zeist. Dââr 

vinden we de broedergemeente en daar —- allicht — heeft het 

Zeister zendingsgenootschap verleden week zijn 175-jarig bestaan 

herdacht. Toch is Zeist niet altijd het centrum van de hernhutters 

in ons land geweest: meer dan twee eeuwen geleden (om precies 

te zijn: van 1738 tot 1770) bevond zich vlak onder IJsselstein een 

klassieke nederzetting van de broedergemeente, Heerendijk geheten. 
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26—01 12,4cic. j.h. posthis voorga 
Prof. dr. J. M. van der Linde te 

Zeist heeft een boekje geschreven, dat 
binnenkort zal verschijnen en dat de 
titel 'Hernhutterzending in Nederland, 
1738-1793-1968' meekreeg. Daarin ver
telt prof. Van der Linde over de 
IJsselsteinse periode het volgende: 

Heerendijk werd gebouwd als een 
'posthuis des Henen'. Dat hing samen 
met de dynamische visie der Hernhut
ters op aarde, wegen en water. De aar
de met zoveel mensen als bereikbaar 
waren in eerstelingen bij wie de Hei
lige Geest al was geweest, was het 
adres van het Evangelie: water en we
gen waren voor evangelisch reizen be
doeld. Op diverse goed uitgezochte pun
ten moesten posthuizen komen, oorden 

waar de gaande en komende broeders 
en zusters op doorreis naar Noord-
Amerika, het Caribisch gebied, Ceylon 
en Egypte, Groenland en Zuid-Afrika 
konden overnachten. Zulk een tehuis 
zou tegelijk een soort retraite- en vor
mingsinstituut kunnen zijn. Er moest 
ook een school komen, zodat op zulk 
een knooppunt van bezig zijn voor het 
Rijk Gods kinderen hun vorming kon
den ontvangen. 

Verder was zulk een posthuis een 
uitgezochte gelegenheid voor het leg
gen van contacten met andere kerken 
of met leden van andere kerken. De 
leiding op Heerendijk had Frederik de 
Watteville, een Zwitsers edelman, 
jeugdvriend van Zinzendorf. Van de 
schooljaren af hadden zij samen aan 
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Heerendijk; 
Water en wegen voor evangelisch reizen . 
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hun wereld- en kerkomvattende ide
alen gebouwd. Luchtkastelen naar het 
scheen eerst, maar zij kregen in vele 
landen solide bouwwerken van bak
steen en eiken- en grenenhout voor 
elkaar, en geladen met betoon van 
Geest en kracht. De Watteville was her
vormd en had de leiding van de her-
apostolaat in Europa, Amerika, Azië 
De hervormde 'tropos', zoals Zinzen-
dorf dat noemde. 

Ruim dertig jaren is Heerenaijk een 
uniek punt geweest in de geschiedenis 
van kerk en zending in Nederland. 
Mensen uit vele landen en kerken kwa
men §r op bezoek, trekkers in het 
apostolilaat in Europa, Amerika, Azië 
en Afrika troffen elkaar daar. John 
Wesley bijvoorbeeld bezocht Heeren-
dijk in het eerste begin van de bouw 
in juni 1738. Hij was op doorreis naar 
Herrnhut In drie of vier kleine hui
zen vindt hij een aantal Duitse en een 
achttal Engelse broeders en zusters bij
een. Hij bediende er op c"e zaterdag
morgen het Avondmaal. 'De rest van 
de dag brachten we met alle broeders 
en zusters door, luisterend naar het 
grote werk dat God over heel de aar
de is begonnen, wij baden tot God en 
dankten voor ds almacht van zijn ko
ningschap . (The Journal of John 
Wesley, II, p. 5). 

Hoe zendelingen met verlof in Hee-
rendijk er hun tijd gebruikten, mag 
blijken uit het werk van Johannes 
Beck. Hij was in 1736 op Groenland 
in de zending onder de Eskimo's ge
komen en trad er in het huwelijk met 
de dochter van Mattheus Stach, een 
Moraviër die sinds 1728 op Groenland 
was. 

Beck was kennelijk begaafd in ta
len. Hij gaf in 1742 met broeder Bóh-
nisch 26 gezangen in de taal der Es
kimo's uit en werkte met Hans Egede 
samen aan een woordenboek. In 1771 
tot 1773 vertaalde Beek het gehele 
Nieuwe Testament en in Heerendijk 
bewerkte hij een veelgebruikte harmo
nie der evangeliën voor de Groen
landen. Bij Peter Muntendam in 
Utrecht werd dit boekje in twee delen 
in een zeer verzorgde uitgave in 1759 
gedrukt. 

Hij droeg het op aan de pioniers 
onder de Europese en Groenlandse 
werkers, mannen en vrouven als Mat-
theus Stach, Friedrich en Anna Böh-
nisch, zijn eigen vrouw Rosina Beck, 
en aan de Eskimo's Daniel Angustinak, 
Jona Keppero, Julia Tammak en an
deren. 

Een band van Usselstein met Groen
land die twee eeuwen lang wel ver
borgen is gebleven. 

Er is een boekdeel te vullen met de 
velen die in Heereaduk voor kort of 
lang kwamen. Deze plaats had een 
uniek stralingscentrum van missio
naire en ^oecumenische activiteit kun
nen worden. Er waren visies en plan
nen genoeg en ook courage om 't door 
te zetten. Maar overheid en kerk had
den teveel bezwaren tegen het omzet
ten van een hollands weiland in 
zulk een ongewone vormgeving 
van leven, met zoveel vreemdelin
gen, met zoveel talen, andere zeden, 
andere liturgie, andere kerkorde en 
het spannen van het hart op horizon
ten die veel verder weg lagen dan 
IJsselsteins onvolprezen kerktoren in 
het landschap vermocht aan te wijzen. 

En zonder expansie konden de Hern
hutters niet leven. Jammer voor Us
selstein en jammer van de waterweg 
;an de Hollandse IJssel toen en van 
Ie autosnelweg die er later dichtbij zou 
komen. Zij hadden nog bijzonder goed 
kunnen dienen in de maten van het 
Rijk van God. Maar het mocht niet 
wezen. Waar de sacramenten werden 
gevierd en de liturgie, waar zendings-
berichten werden gelezen en voor de 
zending werd gewerkt, op dit kruis
punt van wereldwegen staan nu in 
grootse rust enkele vroeg-rßg<ntiende 
eeuwse hofsteden en er is een moes
tuin. FTot pad langs de IJssel is nog 
bega-i.. >ar. De mensen uit de omge
ving, h. .'ben het nog over 'Hernhut' als 
zij over deze plaats spreken. Maar de 
rest is sinds twee eeuwen stilte. In 
Zeist zou het alles op ruimer maat 
worden voortgezet, 

Overgenomen uit "TROUW" 
van 25 mei 1968. 
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IN DE SERIE 'STICHTS-HOLLANDSE BIJDRAGEN' ZIJN INMIDDELS 

VERSCHENEN: 

l eden niet - leden 

No. 1: Oranje en Montfoort'. 1967. 
door N. Plomp fl 2,50 
(uitverkocht) 

No. 2: Boreft in vroeger tijd,1967. 
Grepen uit de h i s tor i sche ontwikkeling 
van Bodegraven. 
Samengesteld door J.G.M. Boon e.a. fl 2,50 fl 3,50 
(Uitverkocht) 

No. 3: Prentwerk naar 1 8 e eeuwse tekeningen 
van dorpen, kastelen en kerken in Wes
telijk Utrecht. 1967. 
(55 afbeeldingen met teks t op zwaar 
kuns tdrukpapier) 
door J.G.M. Boon fl 5 , - fl 7,50 

No. 4: Schets van het lager onderwijs 
te Harmeien. 1968. 
door J.G.M. Boon fl 2,50 

DE HISTORISCHE VERENIGING WOERDEN EN OMGEVING 

heeft a l s werkterrein het Stichts-Hollandse grensgebied (waaronder dus 
Zuid-West-Utrecht). 

Kosten l idmaatschap: minimaal fl 7,50 per jaar . 

Men ontvangt hiervoor: 
• het orgaan 'Heemtydinghen' (minstens 60 pagina ' s p . jaar) 
• reductie op publ ica t ies in de ser ie 'St ichts-Hollandse Bij

dragen' 
• uitnodigingen voor lezingen en excursies 

A d m i n i s t r a t i e-a d r e s: Lindenlaan 72, Woerden. 




