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14e jaargang no. 3 oktober 1978 

HET VERKEER VAN WELEER 

Overzicht van de inhoud van de tentoonstelling die de Stichts-Hollandse Historische 
Vereniging houdt naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de spoorlijn 
Leiden-Woerden 

door N. Plomp. 

DE ROMEINSE TIJD 

In de eerste vier eeuwen van onze jaartelling maakte de Oude Rijn deel uit van de grens van het 
Romeinse rijk. Op regelmatige afstanden werden forten aangelegd ter verdediging van de Rijn-
grens. De troepenbewegingen en de bevoorrading brachten een levendig verkeer. Dat verkeer 
vond plaats per schip over de Rijn, en te paard of te voet over de weg ten zuiden van de Rijn. 
Er is één kaart uit die tijd overgeleverd, waarop de Rijn en de weg daarlangs schematisch zijn 
aangegeven. De kaart is slechts bekend door een vijftiende eeuwse copie, de Tabula Peutinge-
riana, die in de Oesterreichische Nationalbibliothek te Wenen berust. Op het eerste blad boven
aan is de Rijn te zien met de weg, waarbij de namen van enige castella zijn vermeld met de 
onderlinge afstanden in leugae (romeinse mijlen). Nigro Pullo is waarschijnlijk Zwammerdam, 
Laurum waarschijnlijk Woerden. 
De opgravingen van de laatste jaren hebben stille getuigen van het verkeer in de Romeinse tijd 
aan het licht gebracht. Bij de opgravingen van het castellum te Zwammerdam werden zes 
schepen gevonden: 
Een vissersbootje, lang 6,98 m., breed 0,90 m., waarvan de romp uit één stuk eikehout is 
gemaakt. 
Een platbodem vrachtschip, lang 22,70 m., breed c. 3,00 m. Het is gebruikt voor de aanvoer 
van leisteen dat is gebruikt voor de fundering van de eerste stenen gebouwen te Zwammerdam, 
c. 180 na Chr. Het nuttige laadvermogen was ongeveer 30 ton. 
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Een bootje voor het vervoer van kleine hoeveelheden koopwaar, ongeveer 10 m. lang, daterend 
vanc. 180-220 na Chr. 
Een vrachtschip, lang c. 37 m., breed c. 4 m., gebruikt voor de aanvoer van bouwmaterialen als 
leisteen, kiezel, tufsteen, dakpannen en dakvorsten, c. 130 - 150 na Chr. 
Een visserskano, lang c. 5 m., uit één eikestam gemaakt (later doorboord om als visbun te die
nen), c. 210 - 230 na Chr. 
Een veerpont, lang 20,3 m., waarschijnlijk gebruikt over een havenkreek die de Romeinse leger
weg onderbrak. ' 
Van die Romeinse legerweg weten we nog niet zoveel. In archeologische tijdschriften is over dit 
onderwerp een discussie gaande geweest, waarbij de meningen verdeeld bleven. 2 Sindsdien is 
echter de heer P.C. Beunder te Bodegraven erin geslaagd een stukje van de weg te traceren, ter 
hoogte van het Goudse Rijpad. De foto's tonen een duidelijke grindbaan onder de bouwvoor. 
Het grind is vermengd met Romeinse ceramiek. 
Inmiddels is in 1978 ook te Woerden een Romeins schip gevonden. De tentoonstelling toont 
slechts enkele foto's daarvan, want de archeologen zullen nog geruime tijd nodig hebben voor 
het bewerken van het gevonden materiaal. 
Over enkele jaren hoopt de Historische Vereniging u het resultaat van het werk van de deskun
digen te kunnen tonen. Of de mastbank dan in natura kan worden geëxposeerd, hangt af van de 
vraag of het mogelijk is de bewaarde scheepsdelen te behouden tot zij (in 1980) door experts 
kunnen worden geconserveerd. 

DE MIDDELEEUWEN 

De middeleeuwse bevolking verplaatste zich over en langs de oude rivierlopen van Hollandse 
IJssel, Linschoten en Oude Rijn, en over zandwegen op oude stroomruggen, zoals de Engerzand-
weg tussen Linschoten en Montfoort. 

lu-:! kiekte te Niemverbrug 
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CAdis t 'i't^/i/, >< rit&J^ 

De ontginning van het veengebied, die omstreeks 1300 voltooid was en in twee à tweeënhalve 
eeuw zijn beslag had gekregen, bracht een toename van de bevolking en van het verkeer langs 
nieuwe wegen en weteringen. 
In 1366 kreeg het. oude Groot-Waterschap van Woerden het recht op drie watergangen naar de 
IJssel met sluizen om het overtollige water te kunnen lozen. Bij de aanleg van deze watergangen, 
de Enkele en de Dubbele Wiericke en de Linschoten, maakte men zoveel mogelijk gebruik van 
reeds bestaande waterlopen. 
Ook te Bodegraven was een sluis, voor de waterbeheersing op de Oude Rijn. De watergangen en 
sluizen van het Groot-Waterschap waren uiteraard ook van veel belang voor de scheepvaart. 
Aan de oostgrens van de boezem van het Groot-Waterschap lag echter geen sluis maar een dam, 
die het binnenstromen van oostelijk water moest voorkomen. Een dergelijke dam vormde een ' 
obstakel voor de scheepvaart; de schepen moesten er overheen worden getrokken. 
Ten behoeve van het verkeer van Woerden naar Amsterdam werd in 1494 de Grecht gegraven, 
waarbij men ook weer zoveel mogelijk gebruik maakte van bestaande waterlopen. Aan het einde 
van de Grecht, waar een kade het Groot-Waterschap scheidde van Amstelland, legde de stad een 
sluis. 
Deze sluis, het Woerdense Verlaat, is nog steeds eigendom van de gemeente Woerden.3 

DE GOUDEN EEUW 

In de zestiende eeuw werden er plannen gemaakt voor een verbetering van de verbinding tussen 
Montfoort en Amsterdam. Een kaart uit 1554 herinnert aan de ambitieuze plannen van de burg
graaf van Montfoort. Gedacht werd aan een vaart die moest aansluiten op de Bijleveldse wete
ring, zodat men zonder buitenom door Utrecht te moeten varen het Montfoortse koren, zaad en 
hennep naar Amsterdam zou kunnen transporteren. Het bleef echter bij plannen.4 
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Meer resultaat hadden de pogingen aan het begin van de zeventiende eeuw. 
De welvaart was vergroot en bovendien was de bevolking talrijker dan ooit tevoren. Door de 
toename van handel en verkeer was er opnieuw behoefte aan betere verbindingen. In 1617 resul
teerde dit in het graven van de nieuwe vaart van Montfoort naar Linschoten, die Montfoort via 
Woerden en het Woerdense Verlaat alsnog een verbinding gaf met Amsterdam. 
In Woerden zorgde de kleiverwerkende industrie voor een drukke scheepvaart. De grondstof, 
klei, werd met kleine vletschuiten aangevoerd uit de omgeving. De produkten, stenen, dakpan
nen en tichels, werden per schip naar de plaats van bestemming gebracht. De schippers waren 
georganiseerd in het schippersgilde, dat reeds in 1618 bestond. Wie geen lid van het gilde was, 
mocht in de stad geen vracht aannemen. Vreemde schippers die in Woerden hun lading hadden 
gelost mochten wel een vracht aannemen voor hun eigen plaats of haven, indien de Woerdense 
schippers in die haven hetzelfde mochten doen." 
Het scheepvaartverkeer van Woerden naar Utrecht werd gehinderd door liefst drie dammen: de 
Haanwijkerdam die het boezemwater van het Groot-Waterschap van Woerden scheidde van dat 
van het waterschap Bijleveld; de Heldam als scheiding tussen Bijleveld en het Waterschap Heicop 
of de Langevliet, en de Stadsdam bij Utrecht. 
In de middeleeuwen maakte men nog gebruik van de oude rivierlopen. In de zestiende eeuw kon 
men deze niet langer bevaarbaar houden en werd meer en meer gebruik gemaakt van weteringen 
en boezemwateren van de waterschappen. 
In 1604 werden de drie dammen van rollen voorzien en legden de Staten van Utrecht een zand
pad aan van Utrecht tot Harmeien, waarna in 1606 het Groot-Waterschap van Woerden een zand
pad van Harmeien tot Woerden aanlegde. De stad Utrecht verving in 1640 de Stadsdam door een 
sluis en in 1659 de Heldam. De Haanwijkerdam werd in 1660 door het Groot-Waterschap door 
een sluis vervangen met subsidie van de Staten van Utrecht. 
In 1663 kwamen de drie aan de Oude Rijn gelegen steden overeen dat de Rijn van Utrecht tot 
Leiden als trekvaart zou worden ingericht voor rekening van de drie steden. Waar nodig werd de 
rivier verwijd. Tevens kwam er een nieuw jaagpad. In 1666 kwam het werk gereed. ' 
Nadat in 1672 door de oorlog een vrij abrupt einde was gekomen aan de bloeiperiode van deze 
streek, veranderde de kwaliteit van het vervoer en de verkeersmiddelen honderdvijftig jaar lang 
niet of nauwelijks. Achttiende eeuwse prenten tonen dat de trekschuit het belangrijkste vervoer
middel was en dat de wegen meestal van slechte kwaliteit waren. 
Uit de antwoorden op vragen die in 1815 vanwege het Departement van Oorlog aan de Utrechtse 
gemeentebesturen werden gesteld, blijkt het volgende over de verbindingen te water en te land: 
Harmeien: had een trekschuit welke eens in de week op Amsterdam voer en driemaal op Utrecht, 
en een klein vaartuig op Woerden. De lading van de trekschuit bedroeg drie lasten of dertig per
sonen. Ook was er een schuit ("een ordinaire bock") op Kockengen. De weg naar Utrecht was 
een der grote wegen, bestaande uit zand, evenals die naar Woerden. De binnenwegen van de 
gemeente bestonden meest uit klei. 
Kamerik: had een trekschuit "kunnende inhouden dertig man wanneer de gehele schuit man
schappen bevat, en anders tien in de roeff en drie lasten in het ruim". 
De weg was slecht, "zijnde een darie veengrond, in de winter onbruikbaar, lopende naast eene 
wetering, zijnde anderhalff uur lang en twaalf à dertien voeten Rhijnlands breed". 
Linschoten: had een trekschuit varende op Utrecht, die twintig à vijfentwintig man kon ver
voeren. Naar Woerden was er een klei- en zandweg, een roede breed en door weiland gaande; 
naar Montfoort een kleiweg, drie à vier roeden breed, door bouwland gaande; naar Oudewater 
een zand- en kleiweg, een roede breed. Ook per schip waren er verbindingen met Woerden, 
Oudewater en Montfoort. 
Montfoort: daar was een vrachtschuit, groot zeven last, een snebbeschuit groot drie last, een 
overdekte aak groot drie last. 
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De IJssel, die tussen Utrecht en Oudewater een jaagpad had, gaf verbinding met Utrecht, Rot
terdam, Gouda, Oudewater, IJsselstein etc. De vaart naar Linschoten, die ook een jaagpad had, 
gaf verbinding met het noorden. Er waren zandwegen naar Utrecht, Oudewater, Gouda en 
IJsselstein, en een kleiweg naar Woerden, die echter slechts zomers bij droogte bruikbaar was. 
De breedte van de wegen bedroeg tien tot zestien voeten. 
Zegveld: had een marktschuitje op Utrecht dat vier personen en twintig mudden laden kon. De 
wegen waren "veelal ligte grond van boven met zand bestooid welke des zomers en des winters 
altoos bruikbaar zijn; derzelver breedte is tien à twaalf voeten".° 

DE NEGENTIENDE EEUW 

In de Woerdense gemeenteverslagen van 1824 en 1826 wordt gewag gemaakt van de concurren
tie die de trekschuiten ondervonden van de diligence Den Haag - Utrecht. In die tijd werd de 
grote weg Ie klasse no. 5 (waarvan de straatweg Bodegraven - Harmeien een onderdeel was) 
aangelegd, en in 1828 bestraat. Aanvankelijk werd de dienst onderhouden door de combinatie 
Dekker - Vermeulen, later door Van Gend en Loos. 
Nadat in 1839 de spoorlijn Amsterdam - Haarlem was geopend en vervolgens ook de lijn 
Amsterdam - Rotterdam en de lijn Amsterdam - Utrecht - Arnhem, was de lijn Rotterdam -
Utrecht aan de orde. In 1846 richtte het gemeentebestuur van Woerden zich tot de Nederland-
sche Rijnspoorwegmaatschappij en tot de minister van binnenlandse zaken om te bewerkstelli
gen dat de geprojecteerde spoorlijn niet langs Oudewater zou worden geleid maar langs Woerden. 
"Woerden met zijn omliggende plaatsen zal belangrijk meer passagiers opleveren als Oudewater, 
dat slechts de helft van de bevolking van Woerden telt. Woerden heeft een gevangenis met 550 
gevangenen, die door familieleden verspreid over het gehele land worden bezocht en ook moet 
worden gewezen op het garnizoen, het artilleriemagazijn en een zestiental steenfabrieken" 
schreef het gemeentebestuur. Inderdaad werd het beoogde doel bereikt." 
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Voor de diligence was de goede tijd voorbij. In 1855 staakte de Algemeene Postwagenonderne
ming Van Gend & Loos de dienst over Woerden. In de brief waarbij zij hiervan mededeling deden 
aan het gemeentebestuur, beklaagden zij zich over "de tegenwerking en plagerij die wij in de 
laatste tijd van het bestuur te Woerden hebben ondervonden". 
Daarna opende G. Tibboel te Leiden een diligencedienst van Den Haag via Leiden op Woerden, 
maar tevens ontstond een discussie over de vraag of Den Haag nu rechtstreeks via Gouda of via 
Leiden en Woerden op de Rijnspoorweg moest worden aangesloten. Het werd Gouda. 
Behalve de spoortrein werd ook de stoomboot een concurrent voor de traditionele middelen 
van vervoer. De dienstregeling van de Stoomboot Maatschappij De Vereeniging uit het jaar 
1870 vermeldt diensten van Leiden naar Woerden v.v., van Woerden naar Amsterdam en Rot
terdam v.v. en van Bodegraven naar Gouda v.v.^ 
De gedachte aan een spoorwegverbinding Leiden-Woerden bleef leven, en in 1871 deden de 
Woerdenaren P.C. Knijff, steenfabrikant en wethouder, en A. Kaptijn, gemeenteontvanger, 
pogingen met hun NV. Rijnstreekspoorweg Maatschappij een spoorlijn te realiseren die aan de 
noordzijde van de Rijn tussen Leiden en Woerden zou worden aangelegd. Zij slaagden niet, zo
dat hun concessie overging aan de NV. Spoorwegmaatschappij Leiden-Woerden, die toen de 
lijn aanlegde daar waar hij thans nog ligt. Nadat op 14 oktober 1878 de feestelijke opening van 
de lijn had plaatsgevonden, werd deze op 15 oktober 1878 voor het publiek opengesteld.^ 

Het station Woerden van de Ned, Rijnspoorwegmaatschappij 
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HET VOLKSPETITIONNEMENT VAN 1878 VOOR HET BIJZONDER 
ONDERWIJS 

door C.J.W. Gravendaal. 

Op 3 augustus 1878 verleende koning Willem III aan zevenentwintig mannen, afgevaardigden 
uit alle provincies, op het paleis 't Loo te Apeldoorn een audiëntie om een door meer dan 
300 000 volwassenen ondertekend volkspetitionnement aan te bieden en toe te lichten. 
Deze beweging onder het Nederlandse volk werd veroorzaakt na het tot stand komen van de 
nieuwe onderwijswet van de liberale minister Kappeijne. 
De wet zou het oprichten en instandhouden van bijzondere scholen niet weinig bemoeilijken. 
De grote sommen, die de regering voor de openbare school beschikbaar stelde, wekten bij de 
rechterzijde een gerechtvaardigde ontstemming. Aan de particuliere scholen werd iedere subsi
die onthouden. 
Ook in Woerden kwam men in het geweer. 
Op 16 mei richtte het landelijk comité voor het volkspetitionnement zich met een circulaire 
tot de kerkeraad van de Hervormde gemeente. 
Na enige discussie besloot de kerkeraad zich met de overige kerkeraden, hetzij volgens concept 
of bij zelfstandig adres tot de Koning te wenden om het smeekschrift van doopouders, voogden 
en andere belangstellenden te ondersteunen om gelijkstelling der bijzondere scholen met de 
openbare te verkrijgen. 
Ouderling Hamerling kreeg de opdracht om een plaatselijk comité te formeren. 
In de kerkeraadsvergadering van 2 juli meldde hij dat zijn pogingen mislukt waren. Was Hamer
ling wel de juiste man om zo iets te organiseren? 
Maar de kerkeraad zette door en er werd besloten: 

Ie dat door of van wegen den kerkeraad het adres aan den Koning met een klein gedrukt 
blaadje er bij aan de huizen zal rondgezonden worden, 

2e dat aanstaande zondag den 7den July, des voormiddags de gemeente van den predikstoel 
met de zaak van het volkspetitionnement zal bekend gemaakt worden en de deelneming 
daaraan aangeprezen en op het hart gedrukt, 

3e tevens dan de gemeente bekend te maken dat tijd en plaats tot tekening later zullen wor
den aangezegd, 

4e dat de onkosten door de leden des kerkeraads zullen worden gedragen. 
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Op 18 juli werd het ontwerp in de Tweede Kamer aangenomen. Nu was het tijd voor de voor
standers van een school met de Bijbel om tot een daad over te gaan. 
Op vrijdag 19 juli kwam de kerkeraad bijeen en besloot, dat op a.s. zondag na voor- en namid
dag godsdienstoefening gelegenheid zal worden gegeven op daartoe gereedliggende lijsten te 
tekenen terzake van het Christelijk onderwijs. 
Indien men verhinderd was bestond er ook nog de mogelijkheid de lijsten te tekenen op maan
dag, dinsdag en woensdag van 9 tot 1 uur ten huize van J. Brunt, Cornells Brunt, G.G.H, van 
den Berg en J. Hamerling. 
Op maandagavond werd er bovendien een bidstond gehouden om 7 uur waarvoor de scriba, 
ds. Jansen Schoonhoven, door het lot als voorganger werd aangewezen. 
Zo vroegen 624 Woerdenaren "dat het Uwer Majesteit gelieven mocht aan de thans aanhangige 
wetsvoordracht voor het Lager Onderwijs Uwe Koninklijke sanctie niet te verleenen, en daar
entegen zulk een regeling voor de lagere school in te voeren, waardoor het voor den armste zoo 
goed als voor den rijkste in Uw land mogelijk worde, desverlangd zijn kinderen een school te 
kunnen bieden met den Bijbel". 
De Koning gaf zijn sanctie wel. Oppervlakkig beschouwd was de slag voor de bijzondere school 
dus verloren. Maar er kwam door de aktie voor het petitionnement wel een opleving en toene
mende offervaardigheid. Ook in Woerden werd besloten om in het vervolg bij de godsdienst
oefeningen op de laatste zondag van October en mei een collecte voor het Christelijk Nationaal 
onderwijs te houden. De helft van de collecte was bestemd voor het hoofdbestuur en de andere 
helft moest bij de spaarbank gedeponeerd worden. Dit alles zou uitlopen op de opening van de 
eerste Christelijke school in Woerden op 2 mei 1881. 

EEN PEDANTE SCHOOLMEESTER TE HARMELEN 

door: J.W.C, van Schaik. 

De verhouding tussen onderwijzers en ouders van leerlingen is momenteel heel anders dan zo'n 
honderd jaar geleden. 
Als gevolg van de lage salarissen werd menige leerkracht gedwongen om, door het geven van 
bijlessen, iets extra's te verdienen. 
Meester J. van der Staay was het eerste hoofd van de St. Bavoschool te Harmelen die in 1869 
werd opgericht. In datzelfde jaar kreeg hij ter assistentie een "onderwijzer van bijstand" waar
over verder geen gegevens bekend zijn. In 1886 vertrok Van der Staay naar Woerden; hij werd 
opgevolgd door de heer Sluijters. 
De brief die hierna volgt werd door meester Van der Staay geschreven aan Martinus de Vrank-
rijker (1834-1876) en heeft betrekking op diens zoon Wilhelmus Nicolaas de Vrankrijker 
(1869-1933). 

Mijnheer, 

Bij deze heb ik de eer U kennis te geven: 
1 Dat Uw zoon Willem den len Mei 1874 op school 

is gekomen. 
2 Dat het heden den 26en November 1874 is. 
3 Dat het tijdsverloop van No 1-2 niet langer 

is dan een half jaar, wanneer men de zon-
heilig- en vacantiedagen er afrekent. 
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4 Dat ik U in der tijd gezegd heb, dat 
bovengenoemd Uw zoon in den tijd van een Vz jaar 
zou lezen. 

5 Dat U heden namiddag zelf onderzoeken 
kunt of mijne woorden waarheid bevatten 
en vervuld zijn geworden. 

6 Dat een bevordering van Ie Spelboek op Ie Leesboek 
een reuzenstap genoemd wordt. 

7 Dat ik Willem dien reuzenstap reeds vóór 
IVi maand had kunnen laten doen, doch niet 
durfde uit vrees van ongenaamheden (sic) van andere 
ouders. 

8 Dat deze onaangenaamheden toch niet zullen 
uitblijven en ik daarom gezegd heb, dat hij 
thuis van mij les heeft gehad. 

9 Dat ik U verzoek dit te willen beamen 
en mij voor de gegevene privaat lessen à 50 cts. 
te willen voldoen. 

10 Dat U deze bijna nooit voorkomende snelle 
vooruitgang niet moet toeschrijven aan de meerdere 
vlugheid, bevattelijkheid of huiselijke ontwikkeling 
des jongens maar  

11 Enkel en alleen aan de nimmer geëvenaarde 
knapheid des onderwijzers om den leerlingen 
die W. den Vrankrijker heeten, dit alles in zoo 
korten tijd bij te brengen. 

12 Dat het een ongehoorde en onvergeefelijke 
dwaasheid Uwerzijds zou zijn om hem later 
geen les te laten geven in: 
de Fransche en Duitsche taal. 
Het Boekhouden en Schoonschrijven 
Beginselen Latijn en Engelsch 
Algebra en Wiskunde. 

Waartoe zich 
minzaamst aanbeveelt 

Uw dienaar 
J. v.d. Staay. 

1 Vel papier 1% cent 
1 Couvert 1 
1/10 pijp lak Wi " 

Inkt Vi " 
Gebruik v. pen H " 
tijdverlies 
bij 't schrijven 1 

Tot. Gen.: 6 cent 
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Leerlingen van de St. Bavoschool te Harmelen ca. 1875. 
Links meester Van der Staay, rechts de "onderwijzer van bijstand". 
Op de tweede rij, vierde van rechts: Wilhelmus Nicolaas de Vrankrijker (1869-1933). 

SCHETSEN VAN HARMELEN VERVAARDIGD DOOR 
W.N. DE VRANKRIJKER 

door: J.W.C, van Schaik. 

Wilhelmus Nicolaas de Vrankrijker werd geboren te Harmeien 14 februari 1869. Hij was de zoon 
van Martinus de Vrankrijker en Maria Hermina Hardenberg. 
Op 1 september 1893 huwde hij met Maria Adriana Mulder. Uit dit huwelijk werden zes kin
deren geboren. In 1917 vertrok het gezin naar Utrecht. 

W.N. de Vrankrijker heeft in zijn werkzame leven zeer veel gedaan in het belang van de boeren
stand. Hij was mede-oprichter en kassier van de Boerenleenbank te Harmeien; secretaris-penning
meester van de waterschappen Breudijk, Oudeland en Indijk en van het waterschap Bijleveld en 
Reijerscop; mede-oprichter en secretaris van de afdeling Harmeien en Veldhuizen van de Sticht-
sche Boerenbond; voorzitter van de Stichtsche Boerenbond; lid van het hoofdbestuur van de 
Nederlandsche Boerenbond; mede-oprichter (27 maart 1909) en secretaris van de Onderlinge 
Brandverzekering voor Harmeien, Veldhuizen, Oudenrijn en Omstreken die een afdeling was van 
de Stichtsche Boerenbond. 
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W.N. de Vrankrijker was secretaris van de plaatselijke en secretaris der Centrale r.k. Kiesvereni
ging; lid der gemeenteraad en wethouder van Harmelen; vele jaren lid van het zangkoor van de 
St.-Bavokerk te Harmeien. 
Per 1 januari 1919 werd hij benoemd tot voorzitter van de Raad van Arbeid te Zeist, met als 
woonplaats Utrecht. Op 1 januari 1921 richtte hij de Stichtsche Brand-Herverzekering op: een 
combinatie van diverse onderlinge brandverzekeringen op landbouwgebied met als werkterrein 
de provincies Utrecht en Zuid-Holland. 
Ook was hij voorzitter van het Provinciaal Comité van Actie tegen een Staatsbrandverzekering 
en directeur (1909-1919) van de Stichtsche Ongevallen- en Ziekte-Verzekering. Hij overleed te 
Utrecht 13 mei 1933. 

Harmeien heeft zich altijd mogen verheugen in de belangstelling van de heer De Vrankrijker. 
Hij heeft in zijn jeugd verscheidene objecten in het dorp en omgeving vastgelegd. Van hem 
bleef o.a. bewaard een schetsboek dat hij in 1888 heeft samengesteld en dat thans in het be
zit is van zijn dochter mejuffrouw C.W.M, de Vrankrijker te Utrecht. 
Een aantal afbeeldingen uit dit schetsboek - dat het opschrift draagt "Schetsen uit het Kinder
leven" . worden in dit nummer gereproduceerd. 

Leden der zangvereeniging "Vriendschap" op 11 augustus 1889. 
Boven: 2e van rechts Hermanus Franciscus Stelling (1867-1926) hotelhouder "Het Wapen van 
Harmelen" geh. m. A.A. Lenssinck (1870-1903). Rechts: meester Sluijters, hoofd der school. 
Midden: W.N. de Vrankrijker, beneden 2e v. links Hoogland, 2e van links midden: Cor

nells Verwen' (1834-1907) wethouder van Harmeien en hoogheemraad van het Grootwaterschap 
Bijleveld en de Meerndijk (collectie mej. C.W.M, de Vrankrijker, Utrecht). 
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Dorpsstraat 33, Harmelen, het geboortehuis van W.N. de Vrankrijker. 
Tekening door W.N. de Vrankrijker (1869-1933), 1888. 

45 



• b"* r.?i'>r.r'",
l"v'' , 1/ "<, 

' H * 

Se ^ . ^ F T . ^ 

fTW!\ 

>' 

.i^L:^14— ' "* -

/:.•>'(' '/' ! , c 

Molen van het waterschap Breudijk, afgebroken in 1904, 
pentekening door W.N. de Vrankrijker (1869-1933). 
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Het kasteel Harmeien in 1888. Tekening door W.N. de Viankrijker (1869-1933). 
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BOEKENNIEUWS 

Drie publicaties vragen deze keer onze aandacht. Allereerst het boek "Vergeet het polderland 
niet". Ter nagedachtenis aan de op 18 december 1977 overleden rentmeester van het landgoed 
Linschoten, ons erelid E.E. van der Voo, stelde de stichting Ribbius Peletier een boekje samen 
met een aantal geschriften van van der Voo. Voor een ieder die het land rond Woerden lief
heeft is dit een goede gelegenheid de eertijds door van der Voo gepubliceerde tijdschriftarti
kelen, die nauwelijks nog verkrijgbaar zijn, te lezen, te herlezen en te bewaren. Het boek kost 
fl. 15,- en is verkrijgbaar in de boekhandel. 

•1 

Het geografisch tijdschrift, nieuwe reeks XI (1977) nr. 5, bevat enige historisch-geografische 
bijdragen betreffende laag-Nederland. Voor het werkgebied van de vereniging zijn o.a. van 
belang: 
— D.P. Blok, Toponymische verkenningen in het land van Woerden. 
— P.A. Henderikx, De zorg voor de dijken in het baljuwschap Zuid-Holland en in de grensge

bieden ten oosten daarvan tot het einde van de 13e eeuw. 
— F.H. Horsten en H. van der Linden, Grondeigenaars, grondgebruikers en percelering in 

Kattenbroek. 
In het dagblad Trouw van 9 september 1978 gaat L.M.P. Scholten nader in op het boek van 
Dr. Haitsma "Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde kerk van Woerden". 
Behalve op het boek gaat Scholten ook in op de controverse tussen ds. Detmar en de blinde 
organist Jan Uurling. 
Hij maakt ons erop attent dat er te Ede een laan naar ds. Detmar genoemd is en hij vraagt zich 
met mij af waarom gemeentebesturen zo sporadisch predikanten, die toch vaak hun stempel 
op de plaatselijke geschiedenis drukken, in straatnamen vernoemen. In Woerden geldt dit 
zeker voor ds. Petrus Cupus, ds. Lamorael van Nottelen, ds. Petrus Buyt, ds. van Waenen, pas
toor Richel, pastoor van der Burg, ds. Gunst, ds. Munter, ds. Andres en ds. Martini. 

Gr. 
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Gemakkelijk en veilig 
voor al uw betalingen 
geen kosten, wel rente 
BONDSSPAARBANK 

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

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

De nieuwste 
service van de 
BONDSSPAARBANK 

HYPOTHEKEN 
VERZEKERINGEN 
HlUISlOKEITtN REIS-

DEVIEZEN 
Voor reisdeviezen en 
alle verzekeringen 
BONDSSPAARBANK 

BONDSSPAARBANK 
gezinsbank met totale bankservice 

WOEROEN. W E S T 0 A M 4 TEL. 034804342 

Bijkantoor: Winkelcentrum „De Schans", Fred. Hendriklaan 28, tel. 03480 - 18272 



KENT U DE GESCHIEDENIS 

VAN UW EIGEN FAMILIE? 

Vroeger wisten slechts adellijke families en 
patriciërs iets van 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 


