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1 I e jaargang - no. 3 oktober 1975 

" .... te mogen doen leggen ende maken een laage wip of te opnaaiende brugge ter hoogte van 
ses voeten booven het soomerwater en ... te mogen heffen een tol .... " 

NIEUWERBRUG DANKT ZIJN BESTAAN AAN ZIJN BRUG1} 

door: P.C. Beunder. 
Onzekerheid over het begin. 

Hoewel ik gezocht heb, iets te mogen vinden over de vroegste stichting van een oeververbinding 
over de Oude Rijn omtrent Nieuwerbrug, moet ik bekennen tot nog toe geen bevredigende 
oplossing van dit historische probleem, te kunnen aandragen, 2). 
Een ding is echter zeker, rondom het jaar 1510, moet de eerste brug reeds ter plekke hebben 
gefunktioneerd. 
Een interessante, panoramische kaart, voorstellende het hart van Holland, getekend rondom 
het genoemde jaartal, toont ons tussen de plaatsen Woerden en Bodegraven, een in alle eenzaam
heid gelegen "Nieuwe brugge", waarvan ik de voorstelling hierbij zo nauwkeurig mogelijk 
weergeef, 3). 

I- f 
f 
I 

''Milt" 

MË 
De "Nieuwe brugge" zoals deze afgebeeld is op een anonieme kaart uit ca. 1510. 
Stadslibrije te Gouda; foto PC,B. 

Het is duidelijk, dat we hier te maken hebben met een vaste, houten brug van boogvormige kon-
struktie, om het varende verkeer en dat was in die dagen vrijwel het totale verkeer, zo min 
mogelijk te belemmeren. 
De veronderstelling, dat deze brug werkelijk de vroegste zou kunnen zijn, is door mij wel over
wogen, op grond van het feit dat in waterschapsarchieven geen gegevens van oudere datum door 
mij werden aangetroffen. Ook in andere bronnen en geschriften, waarvan ik de interessante 
"Enqueste ende informatie upt stuck van der reductie ende reformatie van den schildtaelen, uit 
1494 en 1514", nog met name noemen wil, krijgt men niet de indruk, dat er ter plekke een 
bewoning die dichter is dan de overige agrarische bevolkingsverspreiding, aanwezig is. Het ziet 
er naar uit, dat de buurtschap pas na de aanleg van de(ze) brug is ontstaan. 
Uit het vervolg van de geschiedenis echter, in 1651 is er sprake van een door ouderdom verval
len, hoge, vaste stenen boogbrug, zou men de indruk kunnen krijgen, dat een eerste brug aldaar, 
door de landsheerlijke regering moet zijn gelegd. Met de bouw van een stenen brug, die zo tegen 
het einde van de 16e eeuw zijn beslag kan hebben gekregen, was immers een bedrag gemoeid, 
waarin men eerder een oorzakelijk verband ziet met de landsregering, dan met een kleine, en 
in die tijd zeker onbetekenende, agrarische woongemeenschap. 
Een oeververbinding, belendend aan de fortificaties, ten behoeve van de funktionering van de 
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in het begin van de zestiende eeuw zich ontwikkelende "waterlinie", is uit strategisch oogpunt 
verklaarbaar te noemen. Alhoewel de kontinuiteit van deze figuur, of liever het ontbreken hier
van in de defensieve maatregelen in het derde kwart van de zestiende en de zeventiende eeuw, 
ons weer voor raadsels stelt in dit opzicht. Het ziet ernaar uit, dat wanneer de brug ontstaan 
is aanvankelijk met een territoriaal-strategisch doel, dat we de aanvang ervan nog heel wat 
verder terug in de historie moeten zoeken. Ik waag het te memoreren aan zinsneden, die men 
in sommige, niet altijd betrouwbare beschrijvingen tegenkomt, als zou onze, voor een ieder 
bekende, graaf Floris V er zijn aandeel in gehad hebben. 
Een ( helaas nog niet te staven ) gezichtspunt, dat zeer wel zou passen in de politiek van conso
lidatie en versterking in de oostelijke grensstreken van het toenmalige graafschap Holland. 
In 1281 wordt Bodegraven als ( verbeurd ) pand aan het graafschap Holland toegevoegd 4). 
Hierna vond gebiedsuitbreiding oostwaarts richting Woerden aan weerszijden van de Oude Rijn 
plaats. Ziedaar een ontwikkeling, waarbij een vaste oeververbinding te Nieuwerbrug zeer wel 
denkbaar is. 

Van een houten naar een stenen brug. 

Hoe dan ook, omstreeks 1510 is de brug een zichtbaar feit. Maar van hout gemaakt, moet hij 
aan beduidend verval onderhevig geweest zijn. Wellicht rond het midden van de zestiende eeuw, 
moet hij dan ook vervangen zijn door een fraaie stenen boogbrug, iets wat langs de Oude Rijn 
in die jaren nu ook weer niet tot de zeldzaamheden behoorde 5). 
Maar ook deze stenen brug behoefde een regelmatig onderhoud. Zulks was de aanleiding tot 
zorg en klachten, geuit door "die gebueren van de Nieuwerbrugge" in een "request" aan de 
"Eersame seer voorsienige discrete weersluiden 's-lants ende waterschap van Wourden reside
rende tot Boedegraven", waarvan ik u de inhoud niet wil onthouden 6). 

Geven reverentelicken te kennen die gebueren 
van de Nieuwerbrugge gelegen tusschen Wourden 
ende Boedegraven, hoe dat sij suppl(ian)ten tot 
hare costen in voorleden tijde hebben geleyt 
ende doen maecken een brugge over den Rijn 
waermede alle passagiers soe wel behorende 
onder de waterschap van Wourden als andere 
worden gerijft om die Goutse, Leytse ende 
andere merckten over die brugge met haer 
wagens ende paerden te besoucken frequenteren 
ende haer waren te venten tot groote com-
moditeyt van de ingesetenen, soedat die 
voorn, brugge altans geheel vergaen ende 
notelick vernieut moet wesen. Ende 
aengesien mede die Ee. heeren over lange 
jaren voor haer genomen hebben noch een lichte 
in de voorn, brugge te maecken om het 
water van de bovenleggende polders comende 
beter te mogen schieten, 't 
welck soudde strecken tot profijt 
van de voors. polders, alle welcke 
costen nyet alleen bij haer behoort 
gedaen te worden overmits alle passanten 
als oock 't merendeel van de ingesetenen 
van de waterschap van Wourden de selffde 
brugge sijn gebruyckende ende sij in 
alle ongelden onderhoudinge van sluyssen 
ende andere bruggen mede moeten helpen 

contribueren maer bij de gehele water
schap behoort onderhouden te worden, 
soe keren sij suppl(ian)ten haer aen uwe E. 
versouckende dat uwer E. die brugge 
wilt aennemen ende doen maecken tot 
gerijff van de ingesetenen ende passanten, 
ofte dat se anders genoetsaeckt sullen 
wesen die brugge laten vervallen, waer
mede alle passanten ongerijff souden blijven 
dit doende etc. 

Den inhouden van dese requeste 
heb ick ondergeschreven bode d'ingelanden 
ende gemene bueren van Bodegraven -
meest vergadert sijnde, voorgelesen 
binnen den dorpe van Bodegraven, aldaer 
men gewoonlick is publicatie te 
doen - die daerop voor antwoort 
gaeven: die brugge dient wel 
gemaeckt, sonder meerder daer
op te antwoorden, t'enen orcondt 
desen bij mij onderteyckent. 
Actum den XVIen september 1607 

( get. ) Gerrit Ghijsbertsz. 
bode tot Bodegraven. 
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Uit de inhoud van dit verzoek krijgt men de indruk dat de "nieuwerbruggers", voor wie de 
brug zonder meer een (te) zware lastendruk met zich bracht, een poging doen, om het nut van 
deze oeververbinding te schuiven in de richting van het ( algemeen ) regionale belang. Met name 
de waarde in economisch opzicht erbij betrekkend. Daarenboven proberen zij voor de brug een 
algemene waterstaatkundige funktie te creëren, dit laatste argument kennelijk vanwege het ten 
enen male ontbreken van historische banden met het Groot-Waterschap van Woerden, door te 
wijzen op het voornemen van het Groot-Waterschap om de Nieuwerbrugse brug te gaan gebrui
ken als seinbrug voor het maalpeil op de Rijn, ten behoeve van de snellere waterlozing van de 
omgevende polders. De laatste mededeling, waarin de in zoverre positieve reaktie van de 
"gemene bueren van Bodegraven" vervat ligt, zal bewust tot welslagen van het verzoek, aan de 
toch al wankele argumentering, zijn toegevoegd. 
De democratische wijze van behandelingsaanpak van deze ontwikkeling, ( van ouds typerend 
voor het onderhavige landsdeel ) komt tot uiting in de reakties van de omgevende bestuursli
chamen, die in de meningsvorming werden betrokken. Ik citeer hier ter illustratie een schrijven 
van de secretaris van Zegveld met betrekking tot deze kwestie opgemaakt, waaruit o.m. mag 
blijken, dat het binnen het bestel brengen van algemene waterstaatszorg van een oeververbin
ding als de Nieuwerbrugse brug, geacht werd geen sinecure te zijn; er werd met o.a. deze kwestie 
als agendapunt een vergadering van ingelanden in .... de kerk van Zegveld belegd 7). 

Op 't aengeven van dijckgrave ende hoge heemraden 
's-lants ende waterschap van Woerden 

aen d'ingelanden van Segvelt geeven eendrachtelijck 
voor antwoordt ( op 't 

request bij de buyren van de Nieuwer brugge 
gepresenteert ) dat se in 't minste 

niet ende consenteren in 't vermaken van de selve 
Nieuwer brugge tot des gemeen 

landts costen maer dat ganschelijck ofslaen bij 
desen. Ende aengaende 

van de dachgelden die dijckgrave ende hoge heemraden 
- cum socii's - souden 

genyeten als sij in des gemeenlants saken vaceren, 
dat se deselve 

dachgelden consenteren in voegen ende manieren gelijck 
de ingelanden van 

Camerick ende Hermelen die hebben geconsenteert. 
Aldus geresolveert 

in de kercke tot Segvelt bij de voors. ingelanden 
op den sesten 

Septembris XVlC ende seeven, stilo vetri Bij mij 

Secretaris 
tot Segvelt. 

Zo ziet men dat een brug, behalve een geriefelijke manier om over een water te geraken, ook 
een blok aan het been van een kleine woongemeenschap kan zijn. 
Het moet wel bij "oplapwerk, betaald uit eigen zak", gebleven zijn, gezien het feit dat het Groot-
Waterschap in de jaren 1640 - 1650 herhaalde malen door middel van brieven 8) er bij de inge
zetenen van Nieuwerbrug op aandringt, uit veiligheidsoogpunt ( en daar hadden ze als overkoe
pelend waterschap het recht toe ) nu eindelijk eens tot reparatie of vernieuwing, dan wel tot 
het opruimen van de brug over te gaan. 
Als de kwestie tenslotte bij de Staten terecht komt, zijn ook die er wel van overtuigd, dat de 
Nieuwerbruggers deze zaak zelf maar eens moeten klaren. Echter niet zonder meer, maar met 
behulp van een door de overheid toegestane heffing, waaruit een visie van tactvolle beleidsvoe
ring spreekt. 
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Tekening van de "Nieuwerbrug" ( Nieuwbruggen ) gezien in de richting van Bodegraven; 
coll. Rijksprentenkabinet Amsterdam. 

Een nieuwe wipbrug met heffing van doorvaartrecht. 
Op 26 mei 1651 wordt door de Staten van Holland en West-Friesland octrooi verleend aan de 
Bruggemeesters van de Nieuwerbrugge om in plaats van de (vaste) stenen brug, een "laage 
wip of te ophaalende brugge te doen leggen ende maken ter hoogte van ses voeten booven het 
soomer water" en tevens wordt hierbij toegestemd in het heffen van doorvaartrecht ( "twee 
stuyvers voor groote en hooggelaade turfscheepen ende.... eene stuyver van alle andere 
scheepen" ) teneinde de brug te kunnen onderhouden en een salaris te kunnen betalen aan een 
aan te stellen brugwachter. 

Houten tolbrug te Nieuwerbrug met tolhuisje ca. 1905; tussen de twee boompjes links was de 
ingang naar de school, coll. G. Boer. 
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Behalve een passende en sluitende financiële regeling met betrekking tot het funktioneren en 
het onderhoud van de nieuw te bouwen brug in de naaste toekomst, zal het besluit de vaste 
stenen brug te doen vervangen door een ophaalbrug, het gevolg geweest zijn van een reële visie 
op de toenmalige ontwikkeling van het scheepvaart- en wegverkeer. 
Een vaste, dus hoge, stenen boogbrug was immers lastig voor 't toenemend rijverkeer, dat met 
hand- of paardekracht tegen de hoogte moest optornen, terwijl er evenzeer, ja waarschijnlijk 
nog meer nadelen aankleefden voor het toendertijd zeer drukke scheepvaartverkeer ( de brug 
lag in de scheepvaartroute tussen Gouda en Woerden, via de Grote Wiericke ), waarvan de 
zeilschepen zo wie zo hun masten moesten strijken en van de hoog opgetaste turfschepen, menig 
turfje in de plomp zal zijn verdwenen. 
Zo wordt dan onder toezicht van het Groot-Waterschap, eigenlijk onder leiding van dit water
schap 9) in de jaren 1652 tot 1654 de nieuwe wipbrug gebouwd. Teneinde ook deze bouw finan
cieel rond te krijgen, wordt door de Staten van Holland bij octrooi van 14 september 1655 10) 
toestemming verleend tot het heffen van een omslag van degenen, die altijd verplicht zijn ge
weest, om voor de brug "hare quote te contribueren". 
Volgens een rekening van uitgaven en inkomsten betreffende de nieuwe brug van 1656 hebben 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap, de bouwkosten verhaald op de ( grond ) 
eigenaren in het "district off ressort" van de brug. De machtiging hiertoe, vervat in het hier
boven aangehaalde octrooi van 14 sept. 1655, werd ontvangen van de Staten van Holland, naar 
aanleiding van een hiertoe gedaan verzoek door de "gemene buuren en ingeseetenen". 
Een logische gang van zaken; de bouw van een nieuwe brug zal er ongetwijfeld in gehakt hebben. 
Terwijl het Groot-Waterschap bij uitstek de instantie was, door bekendheid met het betreffende 
grondbezit en belastinginning, om deze zaak ook tot een goed einde te brengen. 
Dat een en ander bepaald niet van een leien dakje ging moge blijken uit het feit, dat ( in 1656 ) 
ten laste van een onwillige contribuant, op het kasteel te Woerden een verkoping bij executie 
van twee "rood blaerde koebeesten" plaatsvond 11). 
Teneinde de zaken in bestuurlijk opzicht voor de toekomst behoorlijk te regelen en weer door 
de Nieuwerbruggers zelf te doen uitvoeren, werd in het eerdergenoemde octrooi ook de instel
ling van een bestuur van drie bruggemeesters ingesteld, te kiezen uit de onderhoudplichtige 
eigenaren. 
Tenslotte vinden we met betrekking tot deze belangwekkende brugbouw in het Boek van 
keuren en ordonnantiën 12) van het Groot-Waterschap nog een bijzondere bepaling opgenomen, 
die gedateerd is op 3 december 1654. De inhoud beschouwend en aanhalend komt het erop neer 
dat, nu de brug ongeveer voltooid is er behoefte bestaat aan een eenvoudig reglement omtrent 
de doorvaart, zodat bij onvoorziene en onverhoopte schade door de scheepvaart er duidelijk
heid bestaat omtrent eventueel verhaal. Ook dan blijkt het Groot-Waterschap een instelling 
te zijn, waarbij een desbetreffende keur zin heeft en effect sorteert, door de wijze waarop men 
daar gewoon was zulke verordeningen te effectueren en de jurisdictie die hieraan ten grondslag 
ligt. Met andere woorden, op ruime afstand ter weerszijden van de brug zal in het water van de 
Rijn worden geslagen een "pael met een hant daeraen", waarbinnen de schepen, die de brug 
dicht genaderd zijn, met gestreken zeilen moeten varen. Bovendien zou ieder die de brug per 
schip passeren wilde, "tijdelijck moeten roepen aen den brughwachter, oock albevorens de 
scheepen of schuyten binnen de handen sijn gecomen ende sal ygelijck zijn gesette recht off 
zalaris ten vollen datelijck ende prompt bij het doorvaeren aen den brughwachter voldoen ende 
betalen ... op een peene van drie carolus guldens. Eyntelijck soo sal niemant ... den brugwachter 
off ymant anders ... qualijck ... bejegenen met woorden off met dade". 
En opdat niemand zou kunnen beweren, dat hij van een en ander niet op de hoogte was, werd 
de inhoud van deze keur aan weerszijden van de brug bekendgemaakt, alsmede ook ( aan de 
sluis ) te Bodegraven en in Woerden. 

Na deze reeks van intensieve bemoeiingen van buitenaf, die we noch thans als occasioneel moe
ten aanduiden en die tevens een ontwikkeling in de bestuurlijke organisatie rond de "Nieuwer-
brug" inhielden, gaan de Nieuwerbruggers weer met hun nieuwe brug in een zekere autonomie 
op de toekomst af. Gezien de intensieve scheepvaart op het einde van de zeventiende eeuw, zul-
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len de inkomsten wel voldoende geweest zijn. Wellicht is dat dan ook een der oorzaken, dat we 
over de brug en alles wat erom heen hoort, vrijwel niets meer vernemen. 
Toch heeft het Groot-Waterschap in zijn geregelde schouw op de binnen haar gebied gelegen 
waterstaatswerken een oogje in het zeil gehouden; maar ja, als een brug eenmaal is gebouwd 
en dan nog wel volgens de door henzelf vastgestelde verordeningen, dan treedt niet zo snel een 
wijziging in, zodat ook dit geen bijzondere gegevens oplevert. 

De brandmeesters komen erbij. 

Niet al te lange tijd hierna echter, stuiten we op een nieuwe ontwikkeling, die de gemoederen 
van de Nieuwerbruggers in beweging bracht. Ja, waarin zelfs opnieuw door de Staten van Hol
land gearbitreerd moest worden en waardoor een en ander nadrukkelijk op papier is vastgelegd, 
zodat we niet alleen een handvol gegevens uit de historie van de brug rijker zijn, maar tevens 
weer een glimp opvangen van de ontwikkelingen van een plattelandssamenleving in de acht
tiende eeuw. 
Wat was namelijk het geval? 
Daar in de meeste Hollandse ambachten gedurende de tweede helft van de zeventiende eeuw 
en, vooral op het platteland, in het begin van de achttiende eeuw, verbeteringen naar voren 
komen op het gebied van de brandbestrijding, zullen ook de bruggemeesters, in dit geval een 
zestal (!) lieden, die als vertegenwoordigers van de gehele woongemeenschap in bestuurlijke 
zin, weliswaar officieel alleen de zaken omtrent de brug behartigend, zich ook over de brandbe
veiliging van de betreffende buurtschap beraden hebben. Te meer daar deze buurtschap tot 
vier gemeenten behoorde ( Waarder, Barwoutswaarder, Rietveld en Bodegraven ) en daardoor 
praktisch gezien aan zijn lot was overgelaten 13). Een en ander resulteerde in de vorming van 
een college van brandmeesters, die, teneinde tot de aankoop van een brandspuit en de bouw van 
een bijbehorend spuithuisje te kunnen overgaan, een tegemoetkoming kregen uit de kas van de 
brug. Om de financiële tekorten te kunnen wegwerken houdt men een collecte onder de buurt
bewoners en deze levert zoveel op, dat er nog wat geld overblijft. Wat daarmee te doen? 
Ziedaar een punt van geschil tussen de brandmeesters en de bruggemeesters. 
In de acte van approbatie van "den Hove van Holland" van 15 september 1727 wordt het finan
ciële beheer aangaande het brandweerwezen gelegd in handen van het college van bruggemees
ters. Een heel wijze beslissing overigens, alleen al wanneer men bedenkt dat het laatste college 
reeds rechtsmacht bezat ( heffing op doorvaartrecht door de brug ) tegen de achtergrond dat 

Nieuwerbrug a/d Rijn 
Brugstraat 

--smzmtm 

-- •••:>-•--• /- f ^ g ^ a 
Doorkijkje in de Bruggemeestersstraat ca. 1925; de bovenbouw van de brug is hier die van 1910. 
Geheel rechts de dorpspomp. coll. G. Boer. 
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de buurtschap zelf in 't geheel niet autonoom was. Maar de beslissing wordt nog duidelijker, 
wanneer het Hof van Holland in deze akte gelijk orde op zaken stelt in het feitelijk funktioneren 
en dus het redelijk welslagen van de brandbeveiliging, door spuitplicht in te stellen voor alle 
buurtbewoners op straffe van een boete van "ses stuyvers per ieder gebrekig huysgezin". 
Daar hier zowel de gerechtsuitoefening als de financiën om de hoek komen kijken is het logisch 
dat een en ander ter verantwoording van het college van bruggemeesters kwam. 
In genoemde akte wordt tevens de bestuursopvolging van beide colleges aan de orde gesteld en 
wel zodanig dat, van de bruggemeesters jaarlijks drie van de zes zullen aftreden en van de brand
meesters twee van de vier. Bij verkiezing ( "door de ingeseetenen" ) moeten wat betreft de brug-
gemeesters "twee uijt de Eijgenaers en een uijt de Bruijkers" worden gekozen. Dit is bij de 
"Spuijtmeesters", één uit elke categorie. 
Leuk is in dit verband nog de bepaling, ook in deze akte opgenomen, dat wanneer de spuit haast 
niet behoefde uit te rukken, deze toch minstens tweemaal per jaar geprobeerd diende te worden 
en wel dinsdag na Pasen, waarbij de buurtbewoners van de Hoge Zijde I4) moesten assisteren en 
donderdags na de Bodegraafse kermis, die toen al net zo of nog meer bekend moet zijn geweest 
als thans. Bij deze laatste kontrole in de herfst moesten de bewoners van de Lage Zijde behulp
zaam zijn. 
Omdat deze kwestie aan alle Nieuwerbruggers bekend moest zijn en het een ieder ter harte ging, 
heeft men de betreffende akte door vrijwel alle buurtbewoners laten ondertekenen. Tevens wel
licht om hen het punt van de spuitplicht nog eens stevig onder de neus te wrijven. Bepaald leer
zaam is het dan dat men hierbij kan zien, dat zo'n tien procent van de bevolking nog analfabeet 
is, doordat zij met een kruisje tekenen of iemand anders tot tekenen machtigen. 
Met deze taakuitbreiding voor het college van bruggemeesters moet ook de dienstbaarheid van 
dit ambt gepaard gaan. Een afsluitende frase van de onderhavige akte laat hierover geen twijfel 
bestaan als hieromtrent nog wordt gememoreerd, dat "Bruggemeesters en brandmeesters Zullen 
zich om niet aan dit of een verbeterd reglement moeten houden, behalve dan 't reeds vanouds in 
de brugrekeningen voorkomende vierendeeltje Bier". 

Een brugwachter die op de penning was. 

In een voorgaande alinea heb ik reeds gewag gemaakt van het feit, dat behalve de supervisie 
over de zaken de brug betreffende, uitgeoefend door de Staten van Holland, feitelijk alleen 
het Groot-Waterschap van Woerden iets over de brug te zeggen had en dan nog slechts in de 
zin van het toezicht op de onderhoudstoestand, handelwijze van de doorvarende schepen en de 
doorvaartbreedte en diepte van de Oude Rijn in de brug. Dit laatste met betrekking tot de zorg 
van dit waterschap voor de lozing van overtollig water. Vanuit deze positie kon het Groot-Wa
terschap dan ook vrije doorvaart door de brug claimen en had het deze ook gekregen. Dat men 
van hun zijde, in de sfeer van de oudtijdse hiërarchische verhoudingen, vooral op waterstaats
gebied, ook terdege op dit recht stond, bleek uit een brief van het Groot-Waterschap, gezonden 
aan het College van Bruggemeesters per bode, op 1 oktober 1756, waarin verzocht wordt de in 
funktie zijnde brugwachster scherpelijk te vermanen ( op een boete van maar liefst 11 kronen 
en dan nog kronen met een waarde van 24 stuivers het stuk ). Zij had namelijk enkele "HH" 
geprest tol te betalen, toen deze in een ander vaartuig dan het "ordinaire Jagt des Waterschaps" 
de brug waren gepasseerd. Een vermakelijke vertoning, wanneer men bedenkt, dat deze vrouw, 
door de praktijk van alledag niet op haar mondje gevallen, wel eens gezegd kan hebben, dat de 
Heren haar nog meer konden vertellen, toen enkele mannen in een voor haar wildvreemde 
schuit, onder het voorwendsel van hoogheemraden te zijn, gratis de brug wilden passeren. 

Het tolhek verschijnt op de brug. 

Maar dan worden tegen het einde van de achttiende eeuw de tijden duurder en de kleine kas 
van de brug, waarin slechts inflatore stuivers binnendruppelen, is niet bij machte te voorzien in 
de uitgaven die kleven aan de brug, brugwachtershuisje, salaris brugwachter, brandspuit en brand
spuithuisje en wellicht ook nog de uitgaven van een "geregelde nachtwachte" die af en toe ter
loops in de papieren opduikt. 
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En wat gebeurt er dan alzo op het platteland? Men houdt een collecte onder de "buren" en 
weet de grote gaten dicht te houden en men stelt uit, stelt uit, wat nog niet hoognodig gebeuren 
moet, op hoop van betere tijden. Totdat het niet meer ging. De brug stond weer eens op 
instorten. Dan trekken Gerrit Vergeer, Jan van der Hoorn en Claas Oudshoorne hun zaterdagse 
kielen en klompen aan en reizen naar de Staten van Holland en leggen daar in eenvoudige bewoor
dingen de nood van de buurtschap voor aan de Hoogmogende Heren. 
En als deze niet dadelijk begrijpen, want de inkomsten waren toch ruim voldoende om een klap-
brug van te onderhouden, dan zeggen ze het van het vervallen brugwachtershuisje, van de brand
spuit en van het brandspuithuisje en van de vrijwillig gedane giften van de bewoners en ik weet 
niet wat nog meer. En dan blijkt opnieuw, dat er bij de hoge bestuurders begrip bestond voor 
het ploeteren van een aantal eenvoudige landlieden, die samen een gemeenschap vormden, maar 
bestuurlijk en figuurlijk gevierendeeld waren. 
Er wordt raad geschaft. Het doorvaarttarief gaat met "een halve stuiver of vier duiten" omhoog 
en ... het "Tolhek op de straat even voor deselve brugge" doet zijn intrede 15). Ieder die de 
brug wilde passeren moest betalen. De inwoners van de brandschouwerij 16) zelfwaren vrijge
steld evenals de bestuurders van het Groot-Waterschap Woerden, die ook vrijdom van door-
vaartrecht bezaten, welk voorrecht later ook nog de jaagschuit Leiden - Utrecht ( vice versa ) 
ten deel is gevallen. Voor ons mensen van de twintigste eeuw is de tarieflijst voor brugpassanten 
pietepeuterig precies uitgewerkt, maar naar het gebruik van toendertijd kan men zeggen, volgens 
recht en reden. Van een rijtuig getrokken door twee of meer paarden, gewaardeerd als superluxe, 
tot de landman die een onwillig varken voortdreef of een leidzaam schaap achter zich aan 
trok 17). 

i 10 i 
V; 

mr à 

Tarievenbord bij de tolbrug, curiositeit qua vorm en 
inhoud. Ook hierop wordt de woongemeenschap 
Nieuwerbrug aangeduid als Brandschouwerij; 
foto PC,B. 

Torentje te Nieuwerbrug, direkt na de bouw in 
1913/1914, ter herdenking van de 100-jarige 
Nederlandse onafhankelijkheid, coll. G. Boer. 
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Driemanschap of zesmanschap 18). 

De oplettende lezer zal ondertussen zeker opgemerkt hebben, dat in het voorafgaande herhaalde 
malen gewag gemaakt is van een college van drie bruggemeesters, terwijl op het afgebeelde ta
riefbord 19) zes namen zijn aangegeven, plus nog die van een sekretaris. De historische gegevens 
hierover zijn, al naar gelang de verschillende tijdstippen, sterk verschillend. 
Aanvankelijk is ongetwijfeld een college van drie personen ingesteld 20), maar de reeds aange
haalde akte van approbatie gedateerd 15 september 1727 regelt de bestuursopvolging van een 
brugcollege van zes personen. Het octrooi betreffende de plaatsing van het tolhek uit 1788 
spreekt over drie personen, evenzo de huishoudelijke reglementen van 1810 en 1867. De notu
len van het college geven tot 1893 inlichtingen omtrent drie personen, maar vanaf die tijd wordt 
het gewoonte, dat de drie bruggemeesters, nu permanent vergezeld van een secretaris en een 
bode, worden bijgestaan door drie oud-bruggemeesters. Herkent men in deze ontwikkeling een 
tijdsfiguur? Toch is deze zeer zeker gunstig geweest voor de bestuursuitoefening van het college, 
vooral in de sociale sfeer, waarin deze op het einde der negentiende eeuw en het begin van de 
twintigste eeuw zich heeft bewogen. Dit alles naast alle hebbelijkheden en onhebbelijkheden 
die ook de tijd nu eenmaal met zich bracht en naast de feitelijkheden, waarvoor het college in 
eerste instantie verantwoordelijk was. Dit zesmanschap vormde in die tijd eigenlijk een soort 
gemeentebestuur, hoewel er geen gemeente was, bracht daadwerkelijke hulp en ontplooide 
initiatieven, omdat de feitelijke bestuurslichamen zo hun eigen besognes haddenen in onmacht 
bleven over dit voor hen perifere gebied. 

Flitsen uit de werksfeer van de bruggemeesters. 

Omdat verleden en heden hier#door elkaar gaan lopen en omdat het mijn bedoeling was in eer
ste instantie iets van de historische achtergronden van de inmiddels unieke Nieuwerbrugse brug 
en tol aan de vergetelheid te ontrukken wil ik toch proberen enkele belangrijke of opmerkelijke 
feiten uit het jongste verleden te memoreren. 
Naast de direkte zorgen voor brug en toebehoren, vooral opmerkelijk in de crisesjaren van 
1880,1914 - 1918 en rond 1930 21), zijn bijvoorbeeld de pogingen die zijn aangewend om in 
de woongemeenschap een eigen arts te doen wonen, legio. Kosten noch moeiten heeft men ge
spaard. Dit laatste vooral bij ontstentenis van een arts, door het organiseren van goedwerkende 
haal- en brengdiensten naar de omliggende dorpen. 
In strenge winters hield men uitdelingen aan de armen onder de buurtbewoners en men stortte 
gelden in een kas ten dienste van de werkverschaffing. 

Een toren bepaald het dorpsbeeld. 

In 1909 - 1910 werd de eerste ijzeren brug gebouwd, onder- en bovenbouw, zegge en schrij
ven f. 6000,-- alles inclusief ( architekt A. Kok en aannemer B. Wassink ). Leuk als vergelijking 
met de kosten van bruggenbouw in onze omgeving van recente datum 22). 
Dan, in 1913 - 1914, ontwikkelde het toenmalige college een opmerkelijk plan: de bouw van 
een toren, een toren in het centrum van de woongemeenschap. Zou 't haalbaar zijn? Men ging 
weer op pad met de collectebus. Als reden werd nadrukkelijk en meermalen herhaald, aange
voerd: herdenking van de honderd jaar geleden herwonnen, nationale onafhankelijkheid. En 
hoewel de betekenis van dit feit bij de bevolking nu niet direct te onderschatten viel, kom ik 
na de bestudering van de stukken persoonlijk toch meer tot de overweging, dat men hier doel
de op een nuttig en fraai object, dat in bepaalde mate gestalte gaf aan de plaatselijk gevoelde 
onafhankelijkheid, die in bepaald opzicht, zonder dat zij op zichzelf als instituut aanwezig was, 
zich door de eeuwen heen, juridisch geschoord door de brug, had gevormd 23). 
Deze meningsvorm wordt nog versterkt, wanneer men zich de "aanvallen", 24) die in die jaren 
door de omliggende en landelijke overheden, tersluiks en soms ook openlijk gelanceerd, op het 
fenomeen van brug en tol realiseert, na bestudering, als zijnde een stimulerende faktor in deze 
ontwikkeling. 
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Ondertussen gingen de bruggemeesters voort. Er kwam een kruisvereniging ( het Groene Kruis ) 
en toen prinses Juliana en prins Bernhard trouwden ( januari '37 ), was dat weer een reden om 
aan alle weduwen ( 26! ) een feestgave uit te reiken. 
Zo bleef ondanks alles, de brug de brug, de tol de tol en daardoor bleef Nieuwerbrug echt 
Nieuwerbrug. 

Recent rumoer rond brug en tol. 

Dat de woongemeenschap als geheel zich verbonden voelde met het instituut van brug en tol 
en de hieruit voortvloeiende gemeenschapsaktiviteiten, zoals hierboven werd aangegeven, mag 
ten overvloede nog eens geïllustreerd worden met het feit dat de Nieuwerbruggers er als een 
man achter konden staan, toen men in 1951 in het drie honderdjarig bestaan van de brug een 
gerede aanleiding vond tot het organiseren van een echt dorpsfeest. De voldoening hiervan was 
( en is wellicht toch nog in zekere mate ) een graadmeter voor de hang naar het eigene en de 
waardering van de saamhorigheid in de gemeenschap zelf. 
Tot eigenlijk, min of meer plotseling even voor 1960, in de zich ook in onze streek aankondi
gende struktuur- en ruimtelijke ordeningsplannen, een nieuwe ontwikkeling duidelijk werd 25). 
Het betrof hier een gemeentelijk advies van Bodegraven in samenhang met adviezen van de 
zijde van Rijkswaterstaat. Vooral in deze periode beginnen de plannen omtrent de verbreding 
van de Oude Rijn, in samenhang met de latere introductie van het zogenaamde omleidingska
naal op de voorgrond te treden. De strekking van het advies aan het college van bruggemees
ters was, dat er in de naaste toekomst " andere ontwikkelingen" gestalte zouden kunnen krij
gen en of op grond daarvan het college wilde overwegen, bij de op handen zijnde pachtuitgifte, 
tot nog toe altijd gedaan voor een periode van zes jaren, een periode van slechts een jaar te 
willen aanhouden. In overleg met de andere gemeenten Rietveld, Barwoutswaarder en Waarder, 
onder welke gemeenten het grondgebied van de woongemeenschap Nieuwerbrug behoorde, 
kwam gedurende enkele jaren, genoemde overeenkomst herhaaldelijk tot stand. Een en ander 
geschiedde tevens door gemeentelijke bijdragen in de schade die het college door deze gang van 
zaken leed vanwege de verminderde pachtopbrengst ( te geringe kontinuiteit voor adspirerende 
pachters ) die van deze regeling het gevolg was. 

Maar ook deze "dreiging" ten opzichte van het voortbestaan van brug en tol week weer. met 
het veranderen van de inzichten van planologen ten aanzien van de waterhuishouding in dit 
deel van Holland. 
Er kwam echter een andere ontwikkeling voor in de plaats, die door zijn indirekte betrekkingen 
tot brug en tol, veel minder in het oog liep, maar in veel grotere mate een aantasting van de 
gehele woongemeenschap, waarbinnen dit fenomeen gestalte heeft, in zich borg. Ik doel hier 
op de gemeentelijke herindeling van ( 1 februari ) 1964, die tot gevolg had dat vrijwel de gehele 
woongemeenschap Nieuwerbrug onder de gemeente Bodegraven kwam te vallen en waarbij 
tegelijkertijd de gemeenten Rietveld, Barwoutswaarder en Waarder werden opgeheven. 
Gepaard gaande met de planologische programmering van de algehele economische ontwikke
ling van fabrieksmatige produktie van goederen, stijging van arbeidskosten, vergroting van 
investeringen en wat dies meer zij, betekende dit, mede door de perifere ligging van het onder
havige gebied, dat de bedrijvigheid in Nieuwerbrug geleidelijk begon af te nemen en daardoor 
brug en tol als lastenpost te groot gingen worden voor de bescheiden woongemeenschap. 
Een moeilijke situatie leek te ontstaan, toen de tolpachter Niek Domburg, die sedert jaren brug 
en tol bediend had, in 1972, wegens zijn gevorderde leeftijd, niet voor een volgende termijn 
wenste te pachten. De bruggemeesters vermoedden niet gemakkelijk een geschikte pachter te 
zullen kunnen vinden en vreesden dat het hoogste bod, aan de bieder waarvan gewoonlijk de 
pacht werd gegeven, niet meer in verhouding zou staan tot de geraamde lasten en kosten van het 
gehele onderhoud van brug, brugwachtershuisje, toren en brandspuithuisje. 
Een en ander viel toch nog niet geheel ongunstig uit, want sedert 1972 heeft Nieuwerbrug weer 
een toegewijde tolgaarder gekregen in de persoon van de heer M. Winkelman. 
Maar de kostenstijging van de laatste jaren is ook het college van Bruggemeesters, net zo goed 
als menig ander inclusief de schrijver van dit artikel, rauw op het dak gevallen, terwijl de toe-
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stand van de brug zodanig aan het worden is, dat binnen niet al te lange tijd, toch weer repara
ties van enige omvang zullen moeten plaatsvinden. Ziedaar de achtergrond waartegen het college 
van Bruggemeesters in februari van dit jaar een vergadering voor alle ingezetenen uitschreef, 
teneinde door het lanceren van een tweetal ( op zichzelf alternatieve ) voorstellen te proberen, 
zoals zo vaak in zo vele jaren gebeurd was, uit de zorgen te geraken. 
Globaal samengevat komt een en ander hierop neer, dat of men bleef baas in eigen huis en werd 
per gezin aangeslagen in een jaarlijkse omslag/bijdrage van f. 15,-- of men verleende toestemming 
aan het college tot overleg met de Provinciale Staten. 
De "ingeseetenen" hebben gekozen voor het laatste. 
Hoewel ik me nu tot slot nog even van de historie naar de toekomst moet begeven, lijkt me deze 
oplossing niet zonder voordelen. Een situatie van gegrond en gedegen overleg tussen bewoners, 
college en overheid, eventueel nog aangevuld met de visie van een instelling als de Bond Heem
schut uit een oogpunt van de waardering van het dorpsschoon, houdt, zo geen garantie, dan 
toch hoopvolle voorwaarden in zich voor een oplossing van deze kwestie, vooral op een wat 
langere termijn. Te meer nog tegen de achtergrond van de zich ( helaas ) in ongunstige zin 
ontwikkelende tijdsomstandigheden. 
Ik wil hierbij aantekenen, dat mij bepaald ( nog ) geen beeld van Nieuwerbrug zonder brug of 
tol voor ogen staat 26) en keer vanuit die visie nog even terug tot de historie. 

"De kloosterbel", die brandalarm bleek te luiden. 

Sommige historieliefhebbers hebben mij vragenderwijs wel eens gewezen op het feit, dat er 
vroeger onder Rietveld een grote bel in een oude boom zou hebben gehangen. De erbij aange
voerde argumentatie met betrekking tot dit ietwat ongewone verschijnsel, varieerde, in samen
hang met mogelijke corresponderende mimiek, van een kasteelrestant ( met onderaardse gangen ) 
tot een sereen overblijfsel van wat eens een klooster zou zijn geweest. Omdat ik op geen enkele 
wijze een historisch/archeologisch verband leggen kon, probeerde ik de mededelingen maar wat 
naar de achtergrond te schuiven, maar een feitelijk weerwoord had ik toen niet. 
Nu wel. De bestudering van de gegevens over de historie van brug en tol bracht tussen de regels 
ook de oplossing van dit vraagstuk 27). Die bel, nog voorafgegaan aan de torenbouw, heeft er 
inderdaad gehangen. "Het College" had ook hierin de hand gehad. Want hij moest geluid 
worden .... als er brand was! 
NOTEN: 

1) Dit opstel is een herziene, uitgebreide versie van een artikel geplaatst in De Kroniek van 5 oktober 1971. 
Wanneer er sprake is van het hanteren van exacte bronnen en administratieve gegevens zonder vermel
ding van herkomst, wil dit zeggen, dat deze werden betrokken uit het archief van het college van brugge
meesters, welk archief in het gemeente-archief van Bodegraven berust. 

2) In het archief van het Groot-Waterschap van Woerden, bevinden zich geen gegevens waar uit blijkt dat 
dit waterschap op e ligerlei wijze betrokken is geweest bij het ontstaan van de brug. Hoewel de brug 
in waterstaatkundig opzicht, o.a. met betrekking tot doorvaart en waterlozing steeds onder de keuren 
van het Groot-Waterschap viel, blijkt niet dat dit sedert de vroegste tijden na de vorming van dit 
hoogheemraadschap al het geval was. 

3) Anonieme kaart berustend in de Stadslibrije te Gouda; de bij de brug weergegeven kapel, kan zeer wel, 
doordat ook mij hieromtrent generlei gegevens onder ogen kwamen, op louter fantasie berusten. 

4) Oorkonde waarbij bisschop Jan van Utrecht, o.m. het ambacht Bodegraven aan graaf Floris V in pand 
geeft - Van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, II no. 414. 

5) In het archief van het Groot-Waterschap van Woerden berust een fraaie bestektekening van een stenen 
( wip ) brug voor Bodegraven; zie hiervoor het interessante artikel van Dr. C.J. van Doorn - Bodegra
ven rondom Brug en Sluis in de bundel Boreft in vroeger tijd, Stichts-Hollandse Bijdragen ni. 2, 
pag. 8-10. 
De monding van de Meije ( Ziende ) te Zwammerdam werd in 1597 ook reeds overbrugd door een 
stenen oeververbinding - Heemtijdinghen, 7e jrg. 1971 nr. 2/3. 

6) Archief Groot-Waterschap van Woerden, inv. nr. A-80. Hierbij wil ik graag nog even de streekarchi
varis, de heer L.C1.M. Peters bedanken voor zijn hulp bij ( voor mij te moeilijke gedeelten in ) de 
transkiipties. 

7) Zie noot 6. 
8) Archief Groot-Waterschap, Loket 11, nr. 1. 
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9) De totaliteit van de in het archief van het Groot-Waterschap berustende stukken( Loket 11 ) wettigen 
deze gevolgtrekking, terwijl een bestuur van drie bruggemeesters, eerst bij deze gelegenheid, via 
Statenbesluit werd ingesteld. Zie ook Rechtsbronnen der vier hoofdwaterschappen van het vasteland 
van Zuid-Holland, gedeelte: Grootwaterschap van Woerden, door Dr. C.J. van Doorn, pag. 468. 

10) Archief Groot-Waterschap, Loket 11, nr. 1. — 11) Archief Groot-Waterschap, Loket 11, nr. 4. 
12) Zie hiervoor Dr. C.J. van Doorn, Rechtsbronnen, pag. 468 - 470. 
13) De begrenzing van de woongemeenschap Nieuwerbrug, voordien aangeduid als het "district off ressort" 

van de brug en sedert de instelling van de plaatselijke brandweer als de "Brandschouwerij Nieuwerbrug" 
( zie voor de organische ontwikkeling van deze naamgeving in het naburige Bodegraven, het artikel van 
Dr. C.J. van Doorn - De Brandschouwerij, in de bundel Boreft in vroeger tijd, Stichts-Hollandse 
Bijdragen nr. 2, 1967 pag. 25 - 27 ) werd vanouds als volgt omschreven: 

tot en met Schots varken - op het gemeentelijk territoir van Barwoutswaarder, d.i. de 
brug bij Lievaart/Nap, 

tot en met de strotas - van Noordhoek in het Rietveldse, 
tot en met de Witte Wimpel - de woning van Veldhuizen aan het Weyland in het Bodegraafse, 
tot en met de Wierickeschans - aan de Weypoort in het Bodegraafse, 
tot en met hoeve De Bas - aan de Molendijk onder de gemeente Waarder. 

14) De ligging van de Hoge Rijndijk aan de zuidzijde van de Oude Rijn, was bepalend voor deze locale 
naamgeving. 

15) Octrooi verstrekt door de Staten van Holland en West-Friesland, d.d. 13 november 1788. 
16) Zie noot 13. 
17) Zie afbeelding. Dit tariefbord, een curiositeit op zichzelf en bij het ontbreken van administratieve 

criteria aan de ankele stijlkenmerken te dateren uit het begin van deze eeuw, geeft inmiddels verouder
de tarieven weer. Het huidige tarief voor motorrijtuigen bij voorbeeld bedraagt 40 cent, hoewel dit 
laatste juridisch als officieus zou kunnen worden opgevat, omdat de wijzigingsprocedure nog niet 
geheel voltooid schijnt. 
De ouderdom van het bord wordt gekenmerkt door de herhaaldelijk aangebrachte wijzigingen in de 
omschrijving en de tariefsaanduiding: het oude sedert 1860 vastgestelde tarief voor hooggeladen 
turfschepen van 12/4 ct., is nog vaag zichtbaar. 

18) Voor hen die zich nauwkeurig op de hoogte willen stellen van de hoofdzaken waarmee het college van 
bruggemeesters zich diende bezig te houden, wil ik wijzen op de Instruktie, gedateerd 3 oktober 1810, 
waarin de taakomschrijving tot in detail wordt weergegeven. Interessant zijn de opgenomen bepalingen 
aangaande rekening en verantwoording, verpachting en bestuursopvolging. In de instruktie is bijv. 
nadrukkelijk sprake van drie bruggemeesters, waarvan jaarlijks een aftredend is, welke laatste door de 
eigenaren van de brug ( de bewoners van de woongemeenschap ) kan worden herkozen in een verga
dering te houden op zaterdag na Vrouwendag ( 2 februari ). Een huishoudelijk reglement van 16 mei 
1867 voorziet in bestuursopvolging door coöptatie, kennelijk omdat de brugmeesters op de bewuste 
jaarlijkse zaterdag "in hun eentje" zaten. 

19) Zie afbeelding 4. 
20) Zie ook Dr. C.J. van Doorn, Rechtsbronnen, pag. 468. 
21) Opmerkelijk is, dat herhaaldelijk bij het onderhoud van de brug een schilder genaamd A. Koenekoop, 

is betrokken. Uit een belendingenopgaaf blijkt deze woonachtig in Nieuwerbrug. Wellicht hebben wij 
hier te doen met dezelfde schilder, naar wiens werk thans de restauratie van verschillende onderdelen 
van het interieur van de Nederlands Hervormde kerk te Bodegraven is uitgevoerd. 

22) De huidige ijzeren ( bovenbouw van de ) brug werd, zoals ook op het centrale bovenstuk geschilderd 
is, aangekocht in 1949. 

23) Zie ook Dr. C.J. van Doorn, Rechtsbronnen, pag. 470. 
24) In 1929 werd reeds vanuit het Ministerie van Waterstaat een poging gedaan om tot opheffing van de 

tol te geraken. 
25) Naast het weergegevene in noot 24, is er tijdens de Tweede Wereldoorlog nog een aktiviteit te kon-

stateren, waarbij het voortbestaan van de tol in het geding was. 
26) In dit opzicht is het van belang, dat ook ruime bekendheid gegeven wordt, als een van de graadmetende 

gegevens voor de publieke belangstelling voor dit historisch/juridisch fenomeen in den lande, aan de 
onlangs opgerichte Vereniging tot het behoud van het Historisch Recht van Tolheffing. Deze vereniging 
probeert de in haar naam aangeduide doelstelling te bereiken door de aanwending van haar kontribu-
ties of donaties. Aansluiting wordt op prijs gesteld en lidmaatschapsgelden ad f. 7,50 minimaal en 
donaties kunnen hiertoe overgemaakt worden op de RABO-Bank te Bodegraven ( postgironummer 
254149 ) t.b.v. de penningmeester van de Vereniging, de heer G.E. Brouwer ( nr. 30.88.28.216 ). 

27) Notulen coll. v. Br.m., 1919/20. 
Enige literatuur met betrekking tot het behandelde onderwerp: 
Doorn, Dr. C.J. van - in: Rechtsbronnen der vier hoofdwaterschappen van het vasteland van 

Zuid-Holland, gedeelte Grootwaterschap van Woerden, Utrecht 1951. 
Doorn, Dr. C.J. van De Brandschouwerij, in de bundel Boreft in vroeger tijd, Stichts-Hollandse 

Bijdragen, nr. 2, 1967. 
Doorn, Dr. C.J. van Bodegraven rondom Brug en Sluis, in de bundel Boreft in vroeger tijd, Stichts-

Hollandse Bijdragen nr. 2, 1967. 
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BONDSSPAARBANK 

TERMIJN
SPAREN 
De ideale parkeerplaats 
voor uw termijnspaargelden 
(veilig en met hoge rente) 
BONDSSPAARBANK 

A.O.W. EN 
PENSIOEN 
Neem uw gemak. Laat 
de inning over aan de 
BONDSSPAARBANK 

De nieuwste 
service van de 
BONDSSPAARBANK 

HYPOTHEKEN 
VERZEKERINGEN 
KLUISLOKETTEN REIS-

DEVIEZEN 
Voor reisdeviezen en 
alle verzekeringen 
BONDSSPAARBANK 

BONDSSPAARBANK 
gezinsbank met totale bankservice 

WOERDEN WESTDAM4 TEL 034804342 

Bi jkantoor: Winkelcentrum „ D e Schans", Fred. Hendriklaan 2 8 , te l . 0 3 4 8 0 - 8 2 7 2 



KENT U DE GESCHIEDENIS 

VAN UW EIGEN FAMILIE? 

Vroeger wisten slechts adellijke families en 
patriciërs iets ran hun familie geschiedenis. 
Die tijd is voorbij. De archieven herbergen 
massa's gegevens, ook over Uw voorgeslacht! 
En er zijn deskundigen om die gegevens op 
te zoeken en als een leesbare genealogie te 
presenteren. 

N I C O P L O M P 

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

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


