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8e jaargang no. 4 

TERUGBLIK OP 1972 

Het herdenkingsjaar 1972 is voorbij. Op velerlei manieren is aandacht geschonken aan de uiteenlo
pende gebeurtenissen die in het jaar . . 72 in vorige eeuwen van groot belang zijn geweest voor de ge
schiedenis van onze streek. 
De viering van het feest „Woerden 600 jaar stad" nam hierbij wel een zeer centrale plaats in. Een 
groot deel van de bevolking voorzag zich van een historisch costuum. Kosten noch moeiten zijn ge
spaard om prachtige costuums te vervaardigen. Uit alle perioden vanaf 1372 waren vertegenwoor-
dig(st)ers, waardoor een rijke variatie te bewonderen viel. 
Hoogtepunten waren - zonder aan andere feestelijkheden iets tekort te willen doen - de stijlvolle her
denkingsdienst in de Bonaventurakerk op zondag 12 maart, de stadsreceptie op zaterdag 18 maart 
en het daarna spontaan geboren uitbundige volksfeest, de fondueavonden, de historische kaasmarkt, 
de optocht en het Breugheliaanse feest. Het Arsenaal, centrum der feestelijkheden, werd herondekt.' 
De tentoonstellingen in dit gebouw en de oude ambachten trokken zeer veel belangstelling. Het was 
plezierig dat ook onze vereniging hier actief een bijdrage mocht leveren. De Woerdense burgerij toon
de grote belangstelling voor haar geschiedenis. 
Ook in Heemtijdinghen werd aandacht aan de herdenking geschonken. 
Een hoogtepunt was ook het verschijnen van het boek, Woerden 600 jaar stad, geschreven door Nico 
Plomp. U heeft het ongetwijfeld gelezen en met mij gewaardeerd. 
Ook voor Oudewater en Bodegraven was 1972 een „historisch jaar". De overweldigende belangstel
ling voor de tentoonstelling over Herman de Man, ter gelegenheid van de restauratie van het stadhuis, 
was verrassend. 
De historie van „Bodegraven in 1672" is vastgelegd in een zojuist verschenen studie over Bodegraven 
in het rampjaar 1672 door drs. J.F.A. Modderman. Dit boekwerk verscheen als veertiende deel in de 
reeks Stichts-Hollandse Bijdragen. 
Wij hopen, dat ook in 1973 en daarna de nu bestaande belangstelling voor de regionale geschiedenis 
zal voortduren. 

ROMEINS SCHIP TE ZWAMMERDAM door P.C. Beunder 

interessante informatiebron over 
het leven en werken hier in de tweede 
eeuw na Christus. 

Toen enkele werklieden van de Bataafse Aannemingsmaatschappij te Den Haag, in het voorjaar van 
1972, in hun schaftuurtje eens wat rondneusden langs de wanden van een droge sloot, gelegen in het 
terrein van de Johannes-stichting te Zwammerdam, zagen zij, een vijftigtal meters oostelijk gelegen 
van de vindplaats van het inheems-Romeinse bootje (soort kano), waarvan in Heemtijdinghen van 
juli jJ. (8e jrg. nr. 2) melding werd gemaakt, een aantal zware eiken palen uit het sloottalud naar 
buiten steken. 
Nadat door hen het Instituut voor Prae- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam was ge
waarschuwd en tevens schrijver dezes was ingelicht, rees bij mij na waarneming van het object sterk 
het vermoeden, te doen te hebben met de restanten van een Romeins schip. 
Gezien de dikte en afmeting van het waargenomen hout, moest een en ander wel van forse afmeting 
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zijn. Bovendien pleitte de geografische ligging voor de aanwezigheid van een flinke boot, in de aan-
leghaven ter hoogte van de noordwesthoek van het, door ontgraving reeds bekende castellum. 
Het was dan ook verblijdend, dat bij de ontgraving van de betreffende houtconstructies, door het 
I.P.P. in november 1972, het aanvankelijk vermoeden zonder meer werd omgezet in een vaststaand 
feit, toen een redelijk gaaf Romeins schip te voorschijn kwam. 

Men heeft hier te doen met een zwaar gebouwd binnenvaartschip, vrij grof van vorm en constructie. 
Het behoort tot de platbodemvaartuigen, sluit wat betreft het doelgerichtsheidprincipe aan bij de 
bomschuit, maar is wat betreft de vorm meer vergelijkbaar met een grote schouw. Het is geheel uit 
eikenhout vervaardigd, de bevestiging van de onderdelen bestaat gedeeltelijk uit grote, ijzeren spij
kers en houten pennen. 
De lengte van het vaartuig is niet minder dan 22.70 meter, de grootste breedte ongeveer 3 meter. De 
bodemdikte is circa 10 cm (! ) en de onderlinge afstand tussen de spanten bedraagt exact 2 voet (ca. 
60 cm). 

Tesamen met de restanten van steensplinters van een leisteensoort (Grauacke-Schieffer) die tussen 
de naden van de bodem werden aangetroffen, wijst deze besproken constructie sterk op de functie 
van het schip oudtijds. Het heeft gediend als transportmiddel voor de aanvoer van genoemd materi
aal, dat als bouwstof voor de fundering is aangewend bij het optrekken in steen van de eerste fase 
castellum steenbouw van het Zwammerdamse castellum, circa 180 na Chr., te weten de muur rond
om het gehele complex. 
De nuttige lading die op ca. 30 ton wordt geraamd, vereiste immers een sterke constructie, die be
stand was tegen afmeren op ondiep water en eventueel vastlopen op zandbanken in de rivier e.d. 

De dikte van de bodemplanken maakt het begrijpelijk dat deze koud tegen elkaar liggen en derhalve 
stevig gebreeuwd geweest zijn. De wanden zijn overnaads, terwijl kwetsbare bevestiging van wand 
en bodem extra is benadrukt, door voor de spanten eikentakken uit te zoeken die voorzien zijn van 
een natuurlijk gegroeide gaffel, waardoor een soort kniestuk ontstaat. Omdat een dergelijke gaffel 
nooit tweemaal in een tak aanwezig is, werd een en ander om en om, dan aan stuurboord dan aan 
bakboord aangewend. 
De betrekkelijk geringe breedte ten opzichte van de lengte, geeft ons tezamen met de aanwezigheid 
van een zaathout in het voorste gedeelte van het schip, waarin een vierkante uitholling voor het plaat
sen van een mast in voorkomt, een aanwijzing hoe de voortbeweging van het schip moet zijn ge
weest. Ongetwijfeld moet het door zeilvoering zijn voortbewogen en bij ongelegenheid zijn geduwd. 
Het is in dit opzicht goed te vergelijken met de voor ouderen nog welbekende traditie van turf- en 
grindschepen. 

Al met al is het een schitterende vondst, die ons eindelijk wat meer inzicht en zekerheid geeft, aan
gaande de wijze van transport in de eerste eeuwen van onze jaartelling. 
Door de publicatie rond de gedane vondst, bleek bovendien, dat ook in het buitenland grote belang
stelling voor het onderhavige object bestaat. 
Konservering van het schip in Ketelhaven ligt in het voornemen, terwijl de uiteindelijke opstelling 
van het geheel nog een onderwerp van gesprek uitmaakt. 
Rest mij nog de mededeling, dat op dezelfde wijze van waarneming, enige tijd geleden opnieuw een 
Romeins vaartuig is vastgesteld, onder dezelfde terreinomstandigheden, opnieuw een vijftigtal me
ters oostwaarts. Het is de bedoeling, dat ook deze vondst door het I.P.P. in de naaste toekomst zal 
worden ontgraven. 
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Afb. 1 : Vrij gaaf en verrassend van vorm en uiterlijk ligt hier de onderbouw van het 
Romeins transportschip tegen de zuidelijke oever van de haven van het cas-
tellum. De aanwezigheid van beschoeiingpalen ter weerszijden van het schip, 
doet vermoeden dat, na het buiten gebruik raken, de romp als oververstevi-
ging is aangewend. (foto Pc.B) 

., - : * 

fis ": ' 

w 
Afb. 2: 

De duidelijke uitholling van het zaathout voor het plaatsen 
van een mast geeft ons met de aanwezigheid van kniestuk
ken voor touwbevestiging een fraai inzicht in de wijze van 
voortbeweging van het schip, 
(foto Pc.B) 
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AANGEVALLEN DOOR EEN BEER: 

Men schrijft ons uit IJsselstein: 

30-12-1902, vrijdagavond werd alhier in 't café van mejuffrouw wed. Hoes door den welbekenden 
Rus Chodaschwitz met zijn beer eene voorstelling gegeven. Na afloop daarvan moest het dier over 
de straat geleid worden naar den nabijzijnden stal. 
Door een of ander toeval moet een der toeschouwers - niettegenstaande de herhaaldelijk gedane 
waarschuwingen van den geleider - het dier hebben aangeraakt, waarop het als het ware woest werd, 
zich eensklaps omkeerde en den achter hem loopende gemeente-veldwachter Kamminga in den rug 
greep, op den grond wierp en vermoedelijk met zijn klaauwen hem twee grote wonden aan het hoofd 
toebracht. 
Doornat het dier eehige slagen werd toegebracht liet hij gelukkig zijn prooi weder spoedig los. 
De verwondingen waren van zulk een ernstigen aard dat onmiddelijk geneeskundige hulp moest in
geroepen worden. Dr. Peel verbond de wonden. 
De veldwachter Kamminga die achter het beest liep, met het doel zooveel mogelijk te zorgen dat 
niemand het dier zou aanraken was dus het slachtoffer geworden van eens anders onvoorzichtigheid. 
Daar het op het punt waar een en ander plaats had, vrij donker is, is het niet te zeggen wie de balda
dige geweest is. 
Naar wij vernemen is de toestand van den gemeente-veldwachter bevredigend. 

MATHIJS JOOSTEN VAN EIJCK EN „DE LORREDRAAIER" door Nico Plomp 

In „Heem tij dinghen" nummer 18 (december 1965) schreef de heer Z. van Doorn over „Een verla
ten en vergeten vestiging aan de Greft bij de korenmolen onder Kamerik-Mijzijde". De korenmolen 
die daar stond vond de heer van Doorn voor het eerst vermeld in 1626. Toen in 1921 de molen 
werd afgebroken, stond hij sinds jaar en dag bekend onder de naam „De Lorredraaier". Hoe oud 
die naam was en waarom men de molen zo noemde is onbekend. 
Een van de molenaars die de heer van Doorn noemde was Mathijs Joosten van Eijck. Over hem vond 
ik enkele akten die ik hier wil mededelen, vooral omdat in de eerste daarvan, d.d. 28 december 1690, 
de molen reeds met de naam „De Lorredraaier" voorkomt. De akte, die voor een notaris te Oudewa-
ter werd verleden, bevat een verklaring die op verzoek van de molenaar werd afgelegd: 

„Compareerden voor notaris ende getuijgen ondergenoemt Wouter Ariensz Versluijs ende Pieter Mol, 
scipper ende scippersknegt, beijde van dese Stadt op de stadt Amsterdam, ende verclaerde sij compa
ranten tsamen elckx besonder onder presentatie desnoot van eede solemneel waer ende waeragtig te 
wesen, ten versoecke van Mattheus Joosten van Eijck, molenaer aan de Gregt, dat wel waer is, dat 
hen comparanten tot Amsterdam voorschreven op maendag den 4e december 1690 door een per
soon hen onbekent is bestelt een vaetie ter groote van ontrent vier stoop sonder dat sij egter wisten 
wat daer inne was, met last ende ordre dat sij tselve moste opleggen aen de Camericker molen, in de 
wandelinge genaemt de lordraejer molen, aen een persoon met blont hair, sonder dat de persoon aen 
wie haer genoemt was, dog dat sij egter tselve hadde gedaen ten huijse van de requirant, ende vereh
ren wijders dat de requirant door hem selven nog imant van sijnentwegen haer eehige de minste last 
off ordere gegeven heeft om sodanig een vaetie te coopen off mede te brengen, niet jegenstaende hij 
in de uijtreijse selfs in hare schuijt was, ende verclaren nog dat dickwils gebeurt is dat sij eenige brie
ven ende andere goederen die van de omleggende plaetsen ten sijnen requirants huijse bestelt waren 
omme dat dito huijs aen de vaert staet, van daer mede naer Amsterdam voorschreven vervoert heb
ben. Aldus gedaen ende gepasseert binnen Oudewater voor mij Willem Versluijs openbaer notaris 
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bij den Hove van Holland geadmitteert binnen de stede voorschreven residerende ende voor Jan 
Claesz van Brabeecq ende Jan Gerritsz Sonsbeecq, burgers, als getuijgen op den XXVIII december 
1690 nieuwen stijl". 
(w.g.) Wouter Slus, Pieter Pietersen van Mol, Jan Clasen van Brabeck, Jan Sonsbeck, Mij present W. 
VersluijsNots.Pub. 1690. l) 

Niet lang daarna heeft Mathijs Joosten van Eijck de molen verlaten. In eerste echt was hij gehuwd 
met Rensje Jans Swanicken. Na haar overlijden hertrouwde hij met Neeltje Krijnen Muijs. Zij was 
weduwe van Ary Claesz van der Geer, burgemeester en korenkoper te Haastrecht, afkomstig uit de 
Geerpolder onder Ouderkerk aan de IJssel. Op 12 oktober 1694 werd de akte van huwelijkse voor
waarden verleden voor notaris Adryaen Bisdom te Haastrecht. 
Er zou geen gemeenschap van goederen zijn en Van Eijck aanvaardde de voogdij over de voorkinde
ren van zijn echtgenote. 
Op 25 oktober 1698 compareerde Van Eijck voor dezelfde notaris om zijn molen te Kamerik te ver
huren. Hij was inmiddels korenkoper te Haastrecht, en had dus blijkbaar het bedrijf van de eerste 
echtgenoot van zijn vrouw voortgezet. Aan Joost Elbertsz Korthoeff, molenaar te Gouda, verhuurde 
hij voor zes jaar „sijn verhuurders mooie, met alle de gereetschappen van dien, en tgeene daeraen an-
necx is, alsmede de woonhuijsinge en pakhuijs mette twee boomgaerden daeraen, alle bij den ande
ren staende ende geleegen in den gestigte van Uijttregt onder Camerik Mijsij, aen het vaerwater de 
Grift, strekkende uijt hetselve vaerwater oostop tot aen den eijgen van de heeren van Sint Marie, be
legen ten noorden Gerrit Gijsbertsz Groenevelt en ten zuijden de erfgenamen van Claes Krijnen; (uijt-
gesondert de voorkamer aen de noordsijde der voorsz huijsinge, dewelcke de verhuurder aen sig sel-
ven is houdende)". 
De huurprijs was voor het eerste jaar 500 gulden en voor de volgende vijfjaren 525 gulden. Voor re
kening van de verhuurder kwam het onderhoud van het woonhuis en het pakhuis, en de grotere re
paraties aan de molen. Voor rekening van de huurder kwamen de reparaties onder de zes gulden, 
alsmede zeilen, touwen, lijnen en billen en dergelijke. Ook moest hij de boomgaard achter het huis 
schoonhouden. 2) 

) Rijksarchief Utrecht, Notariële archieven nr. 6577. 

) Algemeen Rijksarchief, Notariële archieven nr. 4648. 

BODEGRAVEN IN 1672 

In de reeks Stichts-Hollandse Bijdragen is als veertiende deel uitgebracht een studie over Bodegraven 
in het rampjaar 1672. 
Dit boekwerk dat bij gelegenheid van de herdenking van het rampjaar 1672 wordt uitgegeven is ge
drukt op houtvrij papier in pracht-linnenband en voorzien van een aantal foto's, tekeningen en kaar
ten. 

Het waren de oorlogsomstandigheden en zijn ligging aan een hoogst belangrijke weg 
naar het hart van Holland, die het vredige „ambacht en dorp van Bodegraven" opeens 
van een rustige en welvarende dorpsgemeenschap maakten tot een middelpunt van be
weging en een brandpunt van velerlei aandacht. 

Er zal in dit boek veel voor U te lezen zijn. Het bestuur van de vereniging is dan ook verheugd dat 
he in de gelegenheid kan stellen dit boek tegen een extra gereduceerde prijs te verkrijgen. Dit 
boek kost voor de leden van de vereniging f 6,— . 
Besteladres: Stichting S.H.B., Postbus 31 te Woerden. Verzendkosten worden in rekening gebracht. 
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WOERDEN OP EEN PENNING VAN DE GEBROEDERS DE WITT 

door Ir. F.A. Nelemans te Wassenaar 

Bij het Koninklijk Penning Kabinet in Den Haag 
berust een penning waarop op de voorzijde de 
gebroeders de Witt staan afgebeeld terwijl op de 
keerzijde een landschap in vogelvlucht is gegra
veerd waarvan het middelpunt wordt gevormd 
door de vestingstad Woerden. Het exemplaar is 
een van de vele penningen welke werden vervaar
digd naar aanleiding van de moord op de de Wit
ten op 20 augustus 1672. ) 
De penning is van zilver gegoten, enigszins ovaal 
van vorm met afmetingen van 48 bij 52 mm. 
Op de voorzijde is het dubbele naar rechts gewen
de borstbeeld van de gebroeders afgebeeld. De 
keerzijde stelt een grafplaat voor, omringd door 
op de dood betrekking hebbende attributen als 
cherubijnen met gedoofde fakkel, gevleugelde 
zandloper met wierrookvaten en aksen en doods
hoofd met knoken en palmtakken. 
Deze penning, welke in verband met de politieke 

situatie in die tijd ook wel pas jaren na dato openbaar werd ) is ons overgeleverd met een grote di
versiteit in de afwerking van de grafplaat op de keerzijde. ) 

In het algemeen staat hierop een vers, dat betrekking heeft op de moord, dan wel de afbeelding met 
de lijken aan de klimpaal van de galg op het buitenhof. ) 
Op de grafplaat van de penning van Woerden is echter de volgende voorstelling ingegraveerd. Op de 
voorgrond rent een gekroonde figuur met een koppel windhonden naar de poort van een vesting 
waarboven de naam Woerden staat geschreven. Meer op de achtergrond is net zo'n figuur met een 
koppel windhonden op weg naar een links boven nog net zichtbare stad waarvan zij echter worden 
weerhouden door de Voorzienigheid, die met een zwaard in de rechts boven uit de wolken komen
de arm de riemen van de honden doorsnijdt. 
Men ziet op de prenten uit die tijd vaker, dat voorvallen welke niet gelijktijdig plaats vonden, op 
een plaat tesamen werden afgebeeld. Windhonden symboliseerden destijds het begrip begeerte of 
verlangen. 
Gaat men er van uit, dat op de grafplaat uitgebeelde scènes in 1672 plaats hebben gevonden, dan 
kan op de gegraveerde afbeelding zijn weergegeven dat (de twee veldheren van) Lodewijk XIV welis
waar Woerden hebben bezet, maar dat het veroveren (door zijn beide aanvoerders) van verdere - Hol
landse - steden door de Voorzienigheid werd voorkomen. 

1) Catalogus Koninklijk Penning Kabinet (K.P.K.) no. 1094. 
2 ) De Navorscher, 1900, p. 57-69. 
3 ) K.P.K. no. 1090-1096. 
) Ontleend aan de voorstelling op de vierde plaat van de ets van de moord door Romein de Hooghe (Frederik 

Muller no. 2401). 
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EEN ERNSTIG SPOORWEGONGEVAL OP DE WIERICKE BRUG 
23-12-1902 

een ooggetuigeverslag van een journalist 

Hoe treurig het ook is, dat een ijverig beambte, de hoofdconducteur J. Priem, jongste der in Utrecht 
gestationeerde treinchefs, hierbij het leven heeft gelaten, en dat drie mannen, de conducteur J.F. 
Hartman, de machinist Vermaak en een leerling-machinist (stoker) allen min of meer ernstig, zij het 
niet levensgevaarlijk, gewond zijn, toch is het een gelukkig wonder, dat er niet meer slachtaffers bij 
dit onheil te betreuren zijn. Want wie de ruine gezien heeft en vernomen heeft wat er is gebeurt, 
staat versteld over de mechanische reuzenkrachten, die hier, voor een ogenblik aan de tomen ont
sprongen, dit vernielingswerk hebben aangericht. 
De eerste trein uit Leiden naar Woerden moet te 6 uur 22 uit Bodegraven vertrekken en 4 minuten 
later de brug over de Dubbele Wierickepasseren, welke vrij druk bevaren water de verbinding tussen 
Rijn en IJssel vormt. De brugwachter woont met zijn gezin, en met een tweeden brugwachter, die 
dienst doet als de ander rust, in een huisje beneden aan de spoordijk aan de Rijnkant. Hij moet zor
gen, dat de brug voor de komst van de eerste trein dichtgedraaid is, is de brug gesloten, dan staat 
het sein vanzelf veilig, is zij open dan staat het onveilig. Uit het station Bodegraven wordt vooraf 
telegrafisch aan de brugwachter gevraagd of de brug dicht is, en de brugwachter moet daarop uit het 
blokhuis aan de overkant van zijn woning antwoorden, waarna de stationchef te Bodegraven of diens 
plaatsvervanger de trein laat vertrekken. 
Maar gisterochtend had de brugwachter zich verslapen, naar hij verklaart, omdat zijn wekker niet is 
afgelopen. De telegrafische vraag of de weg veilig was bleef dus onbeantwoord. Toch liet men de 
trein uit Bodegraven vertrekken. De machinist reed in de mist en schemering door het onveilige sein, 
waarin geen licht brandde en toen gebeurde het onheil. 
De brugopening tussen de hoofden over het water gemeten is zeven meter. Over deze afstand spron
gen de machine met tender, een bagagewagen en twee derdeklas rijtuigen heen, een rijtuig eerste en 
tweede klasse zakte precies tussen de hoofden in en bleef daar, van achteren rusten op de buffers, 
boven het water hangen, de overige wagens bleven op de rails voor de brug staan. 
De locomotief losgebroken van de tender stoomde nog een 100 m door en sloeg toen van de dijk 
waar zij ondersteboven kwam te liggen, met de wielen in de hoogte, vlammen en stoom uitblazende. 
Een 40 m daarvoor vlak tegenover het wachtershuis, maakte de tender een ommezwaai in de lucht, 
en viel toen, met de voorkant naar achteren een eindweegs diep in het talud, de bagagewagen sprong 
daar bovenop, de brugwachterswoning dreigend te verpletteren en op gestopt tegen dit gevaarte schok
ten de 3e klas rijtuigen stil tot aan de assen in het zand dringend. 

(wordt vervolgd) 
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VAN DE LEESTAFEL: 

— Dr. J. Haitsma, Een Woerdense catechismus n.a.v. Woerden 600 jaar stad, in het Hervormd Week
blad, 9 november 1972. 

Beschreven wordt de catechismus van Johannes Ligarius - gedruckt tot Woerden - anno 
1588. 

— Uitgeverij Wyt te Rotterdam kwam in de serie Trams en Tramlijnen met een boekje over de Stoom
trams in en om Den Haag en Gouda. 
U vindt er gegevens in over de lijnen Gouda-Bodegraven en Gouda-Oudewater. 

— De Europese Bibliotheek heeft voor de tweede maal een fotoboekje van Kamerik laten verschij
nen. Het is ook ditmaal samengesteld door oud-wethouder G. Dolfing. 

— De culturele raad van Zuid-Holland zond ons in een keurige uitvoering Bibliografie van Zuid-Hol
land tot 1966. Wij willen dit boek in de eerste plaats zien als een nuttig gereedschap bij de beoefe
ning van de gewestelijke, regionale en plaatselijke geschiedenis. Spijtig is, dat slechts de bekende 
bronnen (tijdschriften) worden vermeld. Naar wij hopen laat een supplement niet te lang op zich 
wachten. 

— Het Molenhoek van de provincie Utrecht verscheen eveneens in december. In hoofdstuk V geeft 
K.M. Dolman informatie over de molens van Rhenen, Wijk bij Duurstede, Montfoort en IJssel-
stein. 
In het boek een afbeelding van de molen te Montfoort naar een tekening van G. Lamberts (1831); 
een beschrijving van de wipwatermolen te Lopik met foto en de stellingmolen ,,de Valk" te Mont
foort. 
Het Molen(foto)boek werd uitgegeven onder auspiciën van de stichting ,,De Utrechtse Molens". 
Prijs f 14,50. 

CONTRIBUTIE: 

De penningmeester deelt mede, dat het gelukkig mogelijk is gebleken, ondanks de stijgende kosten, 
de minimumcontributie voor 1973 op f 10,— te houden. Het bestuur verzoekt echter alle leden de 
vereniging te steunen door een bedrag van f 12,50 als standaardcontributie aan te houden. 
Leden voor wie dit financieel bezwaarlijk is, kunnen volstaan met de minimumcontributie. 
De penningmeester zal de contributie over 1973 gaarne spoedig, zo mogelijk voor februari 1973, 
overgemaakt zien op giro 330797 t.n.v. de penningmeester der Stichts Hollandse Historische Vere
niging te Bodegraven. 

INHOUD: 

p.41 Terugblik op 1972 
p. 41 - 43 Romeins schip te Zwammerdam door P.C. Beunder 
p. 44 - 45 Mathijs Joosten van Eijck en „De Lorredraaier" door Nico Plomp 
p.46- 47 Bodegraven 1672 
p. 48 - 49 Woerden op een penning van de gebr. de Witt door Ir. F.A. Nelemans 
p. 50 - 51 Een ernstig spoorwekongeluk op de Wiericke brug 
p. 52 Van de leestafel 
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Uw spaargeld goed en veilig belegd bij de 

NUTSSPAARBANK 
SINDS 1871 

VOOR AL UW BANKZAKEN ZOALS: 

Aan- en verkoop effecten 
Alle Buitenlandse betaalmiddelen 

Alle verzekeringen 
Spaargirorekeningen voor salaris of pensioen enz. 

Compleet verzorgde vakantiereizen. 

WOERDEN WESTDAM 4 TELEFOON 4342 
Dagelijks geopend. 

Openingstijden Rijdend Bijkantoor Woerden: 

* Prunuslaan hoek Hazelaarstraat 
Maandag en Donderdag van 13.00 - 14.15 uur. 

* Tooropstraat hoek Jan Steenstraat 
Maandag en Donderdag van 14.30 - 15.45 uur. 

* Vossenschanslaan hoek Pr. Mauritssingel 
Maandag en Vrijdag van 10.30 - 11.45 uur. 

Boekhandel Zuijderduijn 
Kruisstraat 4 - Woerden - tel. 2076 

HEEFT VOOR U RUIME KEUZE IN : 

* WAARDEVOLLE BOEKEN OP CULTUREEL GEBIED 

It BETERE ROMANS 

^k GOEDE JEUGDLECTUUR 



KENT U DE GESCHIEDENIS 

VAN UW EIGEN FAMILIE? 

Betrouwbaar en deskundig 
archiefonderzoek wordt voor 
U verricht door 

N I C O P L O M P 

G E N E A L O G I S C H N S T I T U U T 

Beatrixstraat 23 - Zegveld (Postbus 31 - Woerden) 
Telefoon (03489) 383 


