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18e jaargang no. 1 maart 1982 

1982: Jubileumjaar 
Aan het einde van dit jaar, om precies te zijn op 27 december 1982, zal het vijfentwintig jaar geleden zijn 
dat de officiële oprichtingsvergadering van de historische vereniging werd gehouden. Wij zijn dus aan 
een jubileumjaar begonnen. Dat geeft — zeker voor een historische vereniging — aanleiding tot 
beschouwingen over hetgeen achter ons ligt. 
Nu zijn aan de geschiedenis van de vereniging reeds twee artikelen gewijd: een bij het tienjarig bestaan 
en een bij het twintigjarig bestaan. Wij zien nu eenmaal gaarne om, en een zichzelf respecterende his
torische vereniging laat uiteraard niet na de eigen geschiedenis te schrijven. 
Ik meen echter dat nu, aan het begin van het jubileumjaar en dus slechts vier jaar na het verschijnen van 
het artikel „Twintig jaar historische vereniging", het terugblikken in de verenigingsgeschiedenis 
gevoeglijk kan worden uitgesteld tot het dertigjarig bestaan. Liever wijd ik enkele woorden aan de 
meer recente ontwikkelingen en aan hetgeen voor ons ligt. 
Als we vergelijken met vier jaar geleden valt er op een aantal punten in het verenigingswerk gestage 
voortgang en gezonde groei te constateren. De vrijwel maandelijks gehouden bijeenkomsten voor de 
leden en het ieder kwartaal verschijnende tijdschrift vormen een solide basis. Deze beide aktiviteiten, 
steeds weerkerend en daardoor steeds inzet en vindingrijkheid van bestuursleden en aktieve leden 
vergend, illustreren de continuïteit in het verenigingswerk. Er werd door tal van sprekers en schrijvers 
een grote verscheidenheid van onderwerpen behandeld. Menigmaal ook kon een aflevering van 
Heemtijdinghen worden uitgegeven van grotere omvang. Daarnaast kon in de reeks Stichts-Hollandse 
Bijdragen een aantal studies worden gepubliceerd die het kader van het tijdschrift te buiten gingen. 
Ook de in 1972 begonnen reeks exposities werd voortgezet. Samen een respectabele hoeveelheid 
aktiviteiten die de waardering en de steun kregen van een groot aantal trouwe bezoekers en lezers. 
Minder voortgang en vooruitgang was er te bespeuren bij enkele van de werkgroepen die in de loop van 
de jaren zijn gevormd. Van de vier werkgroepen die vier jaar geleden bestonden zijn er thans nog twee 
over: de archeologische werkgroep en de werkgroep stad en landschap. Maar misschien leidt de ver
hoogde aktiviteit in het jubileumjaar ertoe dat opnieuw groepjes geïnteresseerde leden zich samen gaan 
verdiepen in een aspect van de regionale geschiedenis. Er zijn nog heel wat onderwerpen die zo'n 
gezamenlijke inspanning waard zijn. 
Het bestuur heeft voor het jubileumjaar een aantal bijzondere aktiviteiten uitgedacht. Ook zullen vier 
extra-dikke afleveringen van Heemtijdinghen verschijnen. Het spreekt vanzelf dat bij zoveel extra 
werk de helpende hand van de leden zeer welkom en soms onmisbaar is. Aan het begin van het jaar 
telde de vereniging rond 570 leden van wie er ongeveer een twintigtal aktief zijn als bestuurslid van de 
vereniging of van een van de verwante stichtingen, als lid van een werkgroep of als auteur. Wij hopen 
dat beide getallen in dit jaar aanzienlijk zullen worden vergroot, zodat de vereniging door nog meer 
mensen wordt gedragen. Reeds enige jaren heeft het bestuur de contributie onveranderd gehouden op 
f 20,— per jaar, in de hoop dat de waardevermindering van dat bedrag zou worden gecompenseerd 
door een groeiend ledental. Hoewel de hoogte van de contributie voor weinigen een bezwaar kan zijn 
— zeker niet wanneer men in aanmerking neemt wat er tegenover staat — is de ledenaanwas ons toch 
wat tegengevallen. 
Maar dit jubileumjaar is bij uitstek een gelegenheid om daarin verandering te brengen. Wij hopen dat 
terwijl het bestuur met een aantal vrijwilligers hun bijdrage leveren door extra aktiviteiten te ontwik
kelen, alle andere leden de vereniging willen versterken door nieuwe leden aan te melden. Dan zal de 
vijfentwintigjarige historische vereniging met nieuw élan zijn taak kunnen voortzetten: het verschaffen 
van informatie omtrent de geschiedenis van onze streek, opdat de waarden uit het verleden kunnen 
bijdragen aan het welzijn nu en in de toekomst. 

januari 1982. N. Plomp, voorzitter. 



Romeinse opgravingen op het kerkhof van de Petruskerk en 
langs de Molenstraat te Woerden* 

door prof. dr. J.E. Bogaers 
en dr. J.K. Haalebos 

Van 25 augustus tot en met 19 september 1980 was het mogelijk in het centrum van de stad onderzoe
kingen te verrichten in de omgeving van het Romeinse castellum (Laurum of Laurium?). Allereerst 
bood de voorbereiding van de restauratie van de N.-H. Petruskerk een gelegenheid om de in 1978 op 
het terrein van het voormalige St.-Jozefpensionaat ontdekte kaden ook elders te bestuderen, en te pro
beren de zuidelijke oever van de Rijn vast te stellen zoals de Romeinen die moeten hebben aangetroffen 
bij hun komst in het midden van de 1ste eeuw na Chr. Vervolgens kon na de sloop van garage Lange-
slag ten westen van de Molenstraat een meer dan 40 m lange sleuf worden gegraven tussen de Willems
hof en de Kazernestraat. Voor deze onderzoekingen is welwillend toestemming verleend doorresp. de 
Kerkvoogdij van de Nederlands-Hervormde Gemeente en het College van Burgemeester en Wethou
ders te Woerden. De heer H. Keizer, hoofd van de afdeling bestratingen van de dienst Gemeente
werken, op wie nooit tevergeefs een beroep werd gedaan, heeft het verloop van de opgraving ten zeerste 
begunstigd. Aan het werk nam, zoals gebruikelijk, een aantal studenten deel, van wie hier speciaal A. 
Koster en R.W. Reijnen genoemd moeten worden. 

Bij het archeologische onderzoek op het terrein van het voormalige St.-Jozefpensionaat — tegen
woordig ,,De Beukehof ' met o.a. de openbare bibliotheek „De Beuk" — zijn in 1978 oeverversterkin
gen langs de Rijn aangetroffen, die in drie fasen in gebruik zijn geweest, van ca. 80 tot na het midden 
van de 3de eeuw (J.E. Bogaers en J.K. Haalebos, Bulletin KNOB, 78 (1979), 100). Dein 1980 op het 
kerkhof van de Petruskerk gegraven sleuf — tussen de noordelijke arm van het transept van deze kerk 
en de Groenendaal — heeft drie kaden aan het licht gebracht, waarvan de oudste (afb. 1, 1) nog net 
op de zandige oeverwal van de Rijn was gelegen. Op de oever strekte zich boven enige lagen klei een 
donkere band uit met houtskool en brandsporen, waartussen zich enkele voorwerpen bevonden uit het 
midden van de 1 steeeuw (o.a. een bronzen ogenfibula met door cirkeltjes aangeduide ogen). De hogere 
lagen bleken hier geheel verstoord te zijn door betrekkelijk recente begravingen, als gevolg waarvan 
geen sporen uit de latere perioden van de Romeinse versterking geconstateerd konden worden, zoals 
b.v. van een vestingmuur of van één of meer grachten. Wel is iets verder noordwaarts, in de richting van 
de rivier, een greppel met een V-vormige doorsnede waargenomen. Deze tekende zich in het vlak zeer 
vaag af en het is geenszins zeker dat ze in de Romeinse tijd is gegraven; de vulling bevatte namelijk niet 
alleen scherven uit het einde van de 2de of mogelijk uit de 3de eeuw (Dragendorff 45, Stuart 110 A en 
203), maar ook fragmenten van Pingsdorf-aardewerk en stukken van kloostermoppen. 
De zojuist vermelde kade is na verloop van tijd vervangen door een nieuwe beschoeiing, die ongeveer 
5 m verder naar het noorden werd aangebracht (afb. 1, 2). Deze bestond evenals de oudste uit recht
standig ingeheide palen en is kennelijk niet opgewassen geweest tegen de ondermijnende werking van 
de rivier. De in de derde periode aangelegde oeverversterking (afb. 1, 3) was een grootscheepse con
structie, die niet over de gehele breedte kon worden opgegraven. Voor de bouw hiervan is de oever over 
een breedte van ongeveer 10 m met rijs werk bekleed. De dikte van dit pakket kon niet worden bepaald, 
maar deze bedroeg in het getekende profiel reeds 2.50 m; bij boringen op een diepte van 4 m - N.A.P. 
was de onderkant nog niet bereikt. De voorzijde van deze kade moet buiten de opgravingsput hebben 
gelegen, onder de Groenendaal. In de sleuf kwam een aantal horizontale trekbalken aan het licht, 
waarmee de wand van de beschoeiing in de oever was verankerd. In deze balken waren korte, eveneens 
horizontaal gelegde dwarshouten bevestigd. Aan de noordzijde van deze houten, aan de kant van de ri
vier, waren telkens twee palen, die de constructie op haar plaats moesten houden, schuin in de grond 
geslagen (afb. 2). Het geheel herinnert sterk aan de machtige oeverversterkingen die in de jaren dertig 
ontdekt zijn te Xanten (H. von Petrikovits, Bonner Jahrb. 152 (1952), 145 w.) of in meer recente tijd in 
Londen (R. Goodburn, Britannia 10(1979), 315 v.). Ook in de laatstefase is de kade blijkbaar niet vol
doende zwaar en sterk geweest; de profieltekening laat duidelijk zien dat de horizontale balken het heb
ben begeven en voorover in de rivier zijn gevallen. 
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4/fc. /. Woerden 1980, werkput XI (kerkhof Petruskerk). Noord-zuid-profiel. Schaal 1:100. Tek.: E.J. 
Ponten. 1-3:palen van drie verschillende oeverversterkingen, a: bovengrond, b: donkere klei vermengd 
met 17 de-eeuw s puin, c: grijze klei, d: bruinachtige klei met sporen van wortels, e: donkergrijze klei, f: 
vette blauwe klei, g: zand, h: stukjes hout, resten van rijswerk, i: rijswerk, /.-paaien liggende balk, k: 
Romeins baksteenpuin. I: (grote stukken van) Romeinse dakpannen, m: begravingen uit de 17de eeuw
en later, n: sporen van fosfaat, o: houtskool, p: verbrande hutteleem. 

De meeste vondsten uit de sleuf zijn afkomstig uit het ophogingspakket van de derde kade. Slechts iets 
meer dan een tiende van de geborgen terra sigillata is gefabriceerd in Midden-of Oostgallische ateliers
deze scherven komen, voor zover dit valt na te gaan. uit een ophogingslaag uit de Romeinse tijd die de 
zojuist beschreven resten heeft afgedekt. De overige terra sigillata stamt uit het zuiden van Galliaen 
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lijkt op enkele uitzonderingen na te dateren uit de vroeg-Flavische tijd. Stukken van met reliëf 
versierde kommen Dragendorff 29 zijn talrijker dan die van kommen Drag. 37, waarvan er slechts één 
versierd is in de z g. metopenstijl uit de tijd van Domitianus(81-96). Deze laatste is aangetroffen boven 
een van de schuin weggezakte trek balken van de derde kade. De bekleding van de oever is vermoedelijk 
aangebracht omstreeks 80 na Chr. of iets later. 
Op scherven van terra sigillata bevinden zich de volgende stempels van Zuidgalhsche pottenbakkers 
(de met * aangeduide merken dateren volgens F. Oswald, Index of Potters'Stamps on Terra Sigillata, 

Samian Ware" Margidunum 1931, uit de voor-Flavische tijd, die met x uit de Flavische periode; de 
overige kunnen uit de jaren voor of na 70 stammen): OFCALVI (Drag. 15/17), [OFJC.EN (bord)*, O F . C R E 
(bord) FIILIX (Drag. 27), IVCVND (?; Drag. 18), [MAjCCARVSF (bord)*, MONTANI (bord), OII.SILVI 
(Drag .27) x , OFSILVINI (Drag. 27), VITAII (Drag. 27), OFVITAL (Drag. 18) en - - - ] I M A (Drag. 18); het 
stempel TO[---(Drag. 18/31) is mogelijk van de 2de-eeuwse Oostgallische pottenbakker Tocca. _ 
Van de vondsten maken ook deel uit enkele dakpanstempels (met reliëfletters) van de cOH(ors) XV 
(Voluntariorum); vgl. J .E. Bogaers, „Auxiliaria", in: J. Fitz (ed.), Limes, Akten des XI. Internatio
nalen Limeskongresses, Budapest 1977, 601 v. en 628, Abb. 3. Dit type mag nu op stratigrafische 
gronden zeker in de vroeg-Flavische tijd gedateerd worden. Op een reeks van volledige tegulae en 
imbrices die een baan vormden boven de zuidelijke rand van de derde kade, bevinden zich talrijke 
stempels van de Legio XXX Ulpia Victrix uit Vetera II-Xanten. Deze behoren o.a. tot twee typen: een 
ovaal met een adelaar en palmtakken en de retrograde tekst LEG/XX/X (11 exemplaren), en een recht
hoekig, retrograde stempel LEGXXX; vgl. J .H. Holwerda en W.C. Braat, „De Holdeurn bij Berg en 
Dal", OML 26 (1946), suppl., pi. XXXII , 31 en 19. 
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Afb. 2. Woerden 1980, werkput XI (kerkhof Petruskerk), opname vanuit het noordwesten. Houten 
trekbalken van de derde oeverversterking (afb. I, 3) met dwarshouten en verankeringspalen. 
Foto: J.K. Haalebos. 



De sleuf die kon worden gegraven aan de westelijke zijde langs de Molenstraat , heeft minder specta
culaire vondsten aan het licht gebracht; de resultaten van dit onderzoek dwingen ons echter onze op
vattingen over de topografie van Woerden in de Romeinse tijd grondig te herzien. In het zuidelijke ge
deelte en in het midden van de werkput is een rij palen aangetroffen, die parallel loopt met de Molen
straat. In het profiel tekende zich daar een bruine band af met organisch materiaal, die afgedekt was 
met twee brandlagen, gescheiden door fosfaatrijke klei. Deze vier lagen hebben vondsten opgeleverd 
uit het derde kwart van de 1ste eeuw. De bovenvermelde palen doorsneden de onderste drie lagen en 
waren overdekt door de bovenste brandlaag, die men wellicht in verband mag brengen met de opstand 
der Bataven in de jaren 69 en 70. 

In het noordelijke gedeelte van de sleuf zijn heel wat minder palen gevonden. De bruine laag zette zich 
hier alleen voort in het westelijke profiel. In het oostelijke profiel bleken de jongere ophogingslagen 
direct op de natuurlijke ondergrond te liggen, die daar is samengesteld uit elkaar afwisselende dunne 
banden van zand en klei, waarin zich nu en dan wat organisch materiaal bevindt. Deze lagen lopen 
naar het zuiden afin een flauwe helling van ongeveer 5° en gaan tenslotte over in een dik pakket vette 
klei. Het geheel lijkt de landzijde van een oeverwal te zijn en een daarop aansluitende met klei opgevul
de geul van een voor-Romeinse bedding van de Rijn. Dit zou kunnen betekenen dat men in de palen
rijen die in het zuidelijke gedeelte van de Woerdense binnenstad zijn aangetroffen, niet zozeer oever
versterkingen moet zien langs een (nog niet gevonden) loop van de Linschoten — zoals we veronder
steld hebben in Bulletin KNOB, 74 (1975), 223 v. —, als wel de verstevigde randen van één of meer op
hogingen waarmee een gedeelte van een binnen een meander van de Rijn gelegen gebied („kronkel
waard") voor bewoning geschikt is gemaakt. 
Bijna 20% van de aan het licht gekomen terra sigillata is vervaardigd in Midden- en Oostgallische 
bedrijven. Dit betrekkelijk hoge percentage is vooral een gevolg van het feit dat de vondsten in 
het noordelijke gedeelte van de werkput afkomstig zijn uit 2de-eeuwse ophogingen. De hoeveelheid 
Midden- en Oostgallische terra sigillata is daar dan ook naar verhouding veel groter (meer dan 40%). 
In het midden en in het zuidelijke gedeelte van de sleuf is vrijwel alleen Zuidgallische terra sigillata 
aangetroffen. 

Tot de vondsten die in deze werkput zijn gedaan, behoren de volgende stempels: OF.CALVI (Drag. 18) 
OFCEN[.](Ritt. 2B)X , OFFE[---(bord),FESTVS(Drag.27)x,GERt---(Drag. 27), [MA]SCVLVSF(Drag. 18)! 

[ME]RCA (Drag. 27?)x, O F M O [ - - - (Drag. 18), OFN(i)GR.(Drag. 15/17), PASSENMA (Drag. 27), ROP[PVS 
FEC(?)] (Ritt. 2 B), - - -]SABIN[- - - (Drag. 29), SECVNDI (Drag. 27), een onleesbaar stempel (Drag. 27) en 
een stempel in de vorm van een rozet (Drag. 42). Verder kan hier een stempel op het oor van een amfoor 
worden vermeld: PIVLCRISP; vgl. M.H. Callender, Roman Amphorae, London 1965, 206 v., nr. 1338 
en fig. 13, 3: P. Iulius Crispus, hoogst waarschijnlijk uit Zuid-Spanje, lste-eeuws? 

Afb. 3. Woerden 1980, werkput XII (ten westen van de Molenstraat). 
Gladwandige witte kruik met graffito op de schouder: xv VOL LVCI 
ACTARI. Vondstnr. WRD. 1980396.d. Schaal 1:3. 
Tek.: E.J. Ponten. 



De belangrijkste vondst is wel een kruik Stuart 107 109 (afb. 3), die is aangetroffen in een kuil, te 
zamen met een tweede kruik Stuart 109 en enkele laat-Flavische t.s.-scherven. Op de schouder van de 
eerste kruik heeft de voormalige eigenaar zijn naam en functie ingekrast, alsmede de naam van de 
legerafdeling waartoe hij behoorde: (cohortis) XV VOL (untariorum) LVCI ACTARI. Nadat reeds talrijke 
dakpanstempels van de Cohors XV Voluntariorum te Woerden aan het licht zijn gekomen, lijkt dit 
graffito definitief te bewijzen dat deze afdeling hier gestationeerd is geweest. Actarii of actuarii waren 
een soort klerken, meestal in dienst van particuliere personen. In het leger waren ze belast met de inten
dance en werkzaam in de staven van legioenen en hulptroepen; vooral in de 4de eeuw hebben ze daarin 
een belangrijke plaats ingenomen. Militaire act(u)arii zouden in gedateerde inscripties voor het eerst 
zijn vermeld onder Septimius Severus (193-211 ). Zie W. Kubitschek en O. Seeck, „ Actarius", in: Pauly-
Wissowa, RE 1(1894), 301 v.; CIL XIV 2255; A. von DomaszewskienBr. Dobson, Die Rangordnung 
des römischen Heeres, 2de dr.. Köln-Graz 1967. 313 (Register). De actanus Lucius moet reeds om
streeks 100 na Chr. zijn naam op de kruik hebben gekrast. 
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Afb. 4. Woerden 1978. Kop van Iuppiter Amnion met steel, van rood aardewerk, gevondenop het ter
rein van het voormalige St.-Jozefpensionaat aan de Groenendaal. Diam. voorzijde: ca. 8.5-9 cm; 
grootste lengte: 10.4 cm. 
Foto: R. Gras. 

Ten slotte moet nog een wel zeer uitzonderlijk voorwerp (fig. 4) vermeld worden, dat ons bezorgd werd 
door de heer P. de Wit, Woerden; het zou afkomstig zijn van de stort van de in 1978 aan de Groenen
daal verrichte opgravingen. Daarop voorkomende sporen van bruin organisch materiaal en van 
vivianiet maken aannemelijk dat het gelegen heeft tussen de Romeinse ophogingslagen. Het betrefteen 
ronde baardige kop (diam. ca. 8.5-9 cm; dikte 4.3 cm) van rood aardewerk, die op grond van de boven 
het hoofd afgebeelde ramshorens geïdentificeerd mag worden met de Egyptische god Iuppiter 
Ammon. De voorzijde is bol, de achterzijde is vlak afgewerkt met een mes of een spatel; bovendien is 
daar een zware, 6 cm lange, in doorsnee min of meer rechthoekige (ca. 3 x 5 cm) steel aangebracht. Het 
geheel lijkt een figuurstempel of patrix te zijn voor de vervaardiging van negatieve vormen. De grootte 
van het stempel maakt het onwaarschijnlijk dat deze bedoeld waren om te worden gebruikt bij de pro-
duktie van met reliëf versierd aardewerk. Het gaat hier veeleer om een voorwerp waarmee matrijzen 



zijn gevormd voor een brons gieterij. Een overeenkomstige, slechts weinig grotere bronzen kop van 
Iuppiter Ammon is bekend uit Vetera I-Xanten (H. Menzel, Römische Bronzen, Düsseldorf 1969, 54 
v., nr. 36; G. Grimm, Die Zeugnisse ägyptischer Religion und Kunstelemente im römischen Deutsch
land, Leiden 1969, 125, nr. 9 en Taf. 53); deze moet het uiteinde van een balk hebben gesierd. 
Een vergelijkbare kop is te zien in het midden van een van de phalerae uit Moers-Lauersfort; deze is 
echter in zilver gedreven en heeft dus een scherpere vorm (Grimm, a.w., 128, nr. 12 en Taf. 53, 1). Het 
stuk uit Lauersfort wordt gedateerd in de 1ste eeuw; de Xantense kop moet wel uit de jaren voor 70 
stammen. De Woerdense Iuppiter Ammon is op grond van de vindplaats waarschijnlijk op zijn vroegst 
verloren geraakt in de laat-Flavische tijd. Als deze bakstenen kop werkelijk gebruikt is in een brons
gieterij, zou men dit met meer reden ook mogen vermoeden van de in 1978 op hetzelfde terrein gevon
den kop van een Silenus (Bulletin KNOB, 78 (1979), 102). Beide stukken kunnen dan wijzen op een 
bronsindustrie te Woerden aan het einde van de 1ste eeuw na Chr. of in de daarop volgende jaren. 

*Dit artikel verscheen tevens in Bulletin KNOB. 80 (1981) 106-111. 

In de bovenstaande tekst wordt verwezen naar artikelen in Bulletin KNOB. Deze zijn indertijd ook verschenen in 
Heemtijdinghen, te weten: Bulletin KNOB, 74 (1975) 223 v. - Heemtijdinghen 12 no. 2 (juli 1976), en Bulletin 
KNOB, 78 (1979) 100-102 - Heemtijdinghen 15 no. 3 (okt. 1979). 

Een gevelsteen te Oudewater 
door N. Plomp 

Een vraag 
,,Te Oudewater bevindt zich in een fraaie renaissance-gevel het navolgende in zandsteen uitgevoerde 
alliantiewapen: Man: 3 blauwe ruiten (veld is niet beschilderd, dus zilver?); Vrouw: gevierendeeld: 1 en 
4 in rood een leeuw vergezeld boven van een barensteel: 2 en 3 boven een gouden wassenaar, beneden 
een gouden ster. Over beide een helm zonder helmteeken. In de (heraldisch) rechter bovenhoek van den 
steen de hoofdletter G, in de (heraldisch) linker bovenhoek de hoofdletter C, en boven dien naast het 
vrouwelijke wapen het jaartal 1646. Kan men mij ook zeggen welk huwelijkspaar met dit alliantie-
wapen aangegeven wordt?" 

Gevelsteen in het pand Markt Oostzijde 2 
te Oudewater. 
Foto: G.J.A. Beert huizen-van Kooten. 



De oplossing 
Deze vraag, die door Mr. J. van de Kasteelein 1921 werd gesteld in het Maandblad ,,DeNederlandsche 
Leeuw", is sindsdien nog dikwijls opgekomen bij het zien van de sierlijke gevelsteen die ook nu nog, zij 
het in andere kleuren, te zien is in het hartje van Oudewater, daar waar de Markt Oostzijde overgaat in 
de Korte Havenstraat. 
Wie iets van de geschiedenis van de stad en de streek weet, is geneigd te denken aan een verband tussen 
het wapen met drie ruiten en de familie Van Woerden van Vliet. Het stamslot van deze familie stond 
even buiten Oudewater, waar in de middeleeuwen de leden van dit geslacht in het koor van de kerk 
werden begraven. 
Ook de bekende heraldicus R.T. Muschart, die in ,,De Nederlandsche Leeuw" als eerste antwoord gaf 
op deze vraag, zocht het in die richting. Uit zijn grote verzameling wapenbeschrijvingen (die thans bij 
het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage berust) kon hij vaststellen dat het wapen van de 
vrouw dat van een familie Van Bronckhorst was. Hij vond het onder meer in Matthijs Balens ,,Be-
schryvinge der stad Dordrecht" waar, ter aanvulling van hetgeen Mr. van de Kasteele in zijn vraag 
stelde, nog te vinden was dat de kwartieren 1 en 4 rood waren en 2 en 3 purper. In twee andere bronnen 
waren de kwartieren 2 en 3 niet purper maar groen. Ook Muschart dacht bij het manswapen aan het 
geslacht Van Woerden van Vliet, namelijk aan Anthonis van Woerden van Vliet, overleden 1596, 
gehuwd met Geertruyt van Bronckhorst, overleden 1614. Met twee vragen bleef hij echter zitten: de 
betekenis van de letters G C en van het jaartal 1646. 
Het juiste antwoord werd gegeven door W.M.C. Regt te Alphen aan den Rijn. In een genealogie van 
het geslacht De Vlaming van Outshoorn vond hij een fragment betreffende de Amsterdamse familie 
Van Bronckhorst, die aan de De Vlamings verwant was. Daarin was sprake van Jacob van Bronck
horst, die gehuwd was met Agatha Snouckx en vier kinderen had. Eén daarvan was Machteld van 
Bronckhorst, die trouwde met Gijsbert van Craeyesteyn, wiens wapen in het stamboek De Vlaming 
van Outshoorn werd geschilderd als drie zwarte ruiten in goud. Bovendien vond Regt in Van Kin-
schots beschrijving van Oudewater Gijsbert van Craeyesteyn als baljuw van Oudewater vermeld. „Zou 
met het bovenstaande de vraag niet opgelost kunnen worden?" vroeg Regt zich aan het slot van zijn 
antwoord af). 

Het echtpaar Van Craeyesteyn - Van Bronckhorst 
Ongetwijfeld had Regt het juiste echtpaar voor ogen. Machteld van Bronckhorst werd op 1 oktober 
1624 gedoopt in de Nieuwe kerk te Amsterdam. Haar ouders waren Jacob van Bronckhorst (1592-
1652), luitenant en later kapitein van de burgerwacht, en Agatha Snoeck (1593-1661 )2). Op zeventien-
jarige leeftijd huwde hun dochter met de éénentwintigjarige Gijsbert van Craeyesteyn. Gijsbert, die uit 
Oudewater kwam, toonde bij de ondertrouw op 9 januari 1642 een notariële akte waarin zijn moeder 
toestemming gaf. Machteld werd vergezeld door haar ouders. 
Het jonge paar bleef enige jaren in Amsterdam wonen, waar de twee oudste kinderen werden geboren: 
Boudewijn, gedoopt in de Oude kerk op 20 november 1642, en Aechien (later Agatha genoemd), 
gedoopt in de Zuiderkerk op 19 maart 1645. 
Daarna verhuisden zij naar Oudewater. Zij betrokken daar Gijsberts ouderlijk huis, dat waarschijnlijk 
verbouwd werd. In ieder geval werd het in 1646 voorzien van een fraaie gevelsteen met de wapens van 
Gijsbert en Machteld, zijn initialen G C en het jaartal anno 1646. 
Hoewel Gijsbert zich blijkbaar als eigenaar van het huis gedroeg, stond dat nog niet op zijn naam. 
Weliswaar was hij de enige zoon, maar toch geraakte hij in conflict met zijn moeder Aaltje Gijsberts-
dochter de Lange, weduwe van Bouwen Janszoon van Craeyesteyn. Op 1 december 1648 werd 
tenslotte ten overstaan van een Woerdense notaris een accoord vastgelegd. Het huis aan de Hallebrug 
(zo heette de brug tussen dit huis en de Heksenwaag) zou eigendom worden van Gijsbert, evenals een 
tuin en boomgaard buiten Oudewater aan de Noordzijde van de Lange Linschoten. Daarentegen 
zouden hij en zijn kinderen bij haar leven geen aanspraak maken op andere goederen uit de 
nalatenschap van zijn vader. Het huis en de tuin mochten tot haar dood niet worden verkocht3). Zij 
overleed in 1650 en werd op 3 mei in het familiegraf begraven. 
Het gezin van Gijsbert van Craeyesteyn en Machteld van Bronckhorst werd te Oudewater met nog 
zeven kinderen uitgebreid: Aaltje, gedoopt op 20 januari 1647, Hugo, gedoopt 11 maart 1648, Joannes, 
gedoopt 9 mei 1649, Jacobus, gedoopt 29 juni 1650, Hendrik, gedoopt 1 september 1651, Gijsbert, 
gedoopt 3 november 1652 en Maria, gedoopt 24 juni 1654. Al deze kinderen waren in leven toen 



Gijsbert en Machteid op 15 mei 1666 een testament maakten. De drie dochters zouden de moeilijke 
taak krijgen samen twee parelsnoeren (elk twee dik) te verdelen. De jongste dochter, Maria, had 
blijkbaar een schreefje voor want zij kreeg een gouden ring waarin een tafelsteentje. Voor de zes zonen 
werd het nog moeilijker: zij moesten samen een gouden hoepring met twaalf stenen verdelen. Tenslotte 
werd nog een bijzondere bepaling gemaakt ten aanzien van de oudste zoon, Boudewijn van Craeye-
steyn. Aangezien zij aan hem gedurende zijn verblijf in Spanje en voor zijn uitrusting in Oost-Indië 
tenminste vijfduizend gulden ten koste hadden gelegd zou hij niet meedelen zolang het aandeel van 
ieder van zijn broers en zusters dat bedrag nog niet had bereikt4). 
Boudewijn van Craeyesteyn, toen drieëntwintig jaar oud, was dus al een bereisd man. Reeds op jeug
dige leeftijd had hij trouwens van zich doen spreken, omdat hij in 1659, zestien jaar oud, in 
Schoonhoven een verhandeling in het latijn over zijn vaderstad uitgaf onder de titel „Veteraquinium, 
sive oratio de origine, situ, rebus gestis Urbis Veteraquini"! 
Van Kinschot schrijft dat Gijsbert van Craeyesteyn op 11 mei 1665 schout, baljuw en dijkgraaf van 
Oudewater ca. was geworden en dat hij op 21 januari 1669 overleed, blijkens het opschrift op zijn graf
zerk die achter de preekstoel lag5). De begraaf- en grafregisters vermelden hoe de baljuw op de 
zevenentwintigste in het zuiderpand werd begraven. Reeds vijfjaar later, op 6 juli 1674, volgde 
Machteld van Bronckhorst in hetzelfde graf. Ook twee van de kinderen werden daar begraven: 
Hendrik op 22 april 1678 en Agatha op 13 oktober 1680. In het begin van de achttiende eeuw stond dit 
graf met dat ernaast op naam van een andere zoon, Johannes van Craeyesteyn te Amsterdam6). 
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Markt Oostzijde / Korte Havenstraat te Oudewater. 
In het tweede pand van rechts (Markt Oostzijde 2) bevindt zich rechts in de gevel de wapensteen, 
ca. 1925. 
Foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist. 



Boudewijn en Huych van Craeyesteyn 
Uit het grafregister blijkt dat beide graven eerder eigendom waren geweest van Gijsberts vader Bouwen 
(of voluit Boudewijn) Jansz van Craeyesteyn, die brouwer was. Vermoedelijk was hij de opvolger van 
Andries van Aller, die voor zijn vertrek naar Rotterdam in 1618 brouwer aan de Hallebrug was. Het 
ligt voor de hand dat de brouwerij later is voortgezet door Gijsbert van Craeyesteyn. 
In het graf dat Gijsbert van zijn vader erfde als enige en universele erfgenaam, werd op 15 juli 1615 een 
kind van Bouwen begraven. Een ander kind volgde op 22 april 1617 in het aangrenzende graf. Deze 
beide kinderen vinden we evenmin als de omstreeks 1621 geboren Gijsbert in het doopregister van de 
gereformeerde kerk te Oudewater. Ook komen Bouwen en zijn vrouw Aaltje niet voor op de l idmaten-
lijsten, zodat we kunnen concluderen dat zij niet gereformeerd waren. Ook hun zoon Gijsbert is, 
ondanks het feit dat hij enige tijd het ambt van baljuw bekleedde en ondanks zijn huwelijk met een 
gereformeerde vrouw, nooit l idmaat geweest. Wel lieten hij en zijn vrouw hun kinderen gereformeerd 
dopen en werd Machteid in 1656, tien jaar na haar komst naar Oudewater, alsnog lidmaat. 
Als bijzonderheid over Bouwen Jansz van Craeyesteyn kan tenslotte nog worden vermeld dat hij voor
komt op een lijst van personen die in 1575, toen Oudewater door Spaanse troepen werd ingenomen en 
geplunderd, reeds in de stad woonden. Hij zal toen nog een kind zijn geweest7 en " ) • 
In 1620 kocht Boudewijn Jansz van Craeyesteyn enig land in Snelrewaard van zijn broer Huych Jansz 
van Craeyesteyn, koopman en burger te Amsterdam, die optrad als gemachtigde van de beroemde 
Pieter Cornelisz Hooft, drost en baljuw van Muiden en Gooiland8). 

Huych Jansz van Craeyesteyn was in 1572 te Oudewater geboren en had zich bij zijn huwelijk, op 9 
december 1603, te Amsterdam gevestigd. Zijn vrouw was Griet Bom (1582- voor 1611), een Amster
damse koopmansdochter. Zij woonden aan het Singel. Huych was in 1613 regent van het aalmoeze
niersweeshuis en maakte deel uit van de schutterij9). Omstreeks 1612-1614 werd hij door de schilder 
Cornelis van der Voort vereeuwigd als lid van het korporaalschap van kapitein Jonas Witsen en 
luitenant Volckert Overlander10). Helaas valt niet meer vast te stellen, welke van de voorgestelde 
schutters Huych Jansz van Craeyesteyn is. 

Noten 
1. Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genootschap „De Nederlandsche Leeuw" 39 (1921) k. 342-344, 

383-384. 
2. J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, dl. II, Haarlem 1905, blz. 530. 
3. Algemeen Rijksarchief, Notariële archieven nr. 8513. 
4. Rijksarchief in Utrecht, Notariële archieven nr. OR 005a005. 
5. G.R. van Kinschot, Beschryving der stad Oudewater, Delft 1747, blz. 85. 
6. De gegevens betreffende dopen, huwelijken en begraven zijn ontleend aan de desbetreffende registers in het 

Gemeentearchief van Amsterdam en het Rijksarchief in Utrecht. 
Misschien was de jongste zoon wel dezelfde als de commandeur ter zee Gijsbert van Craeyesteyn, die op 25 
januari 1710 in Den Burg op Texel werd begraven. 

7. A.C. van Aelst. Schets der . . . geschiedenis . . . der stad Oudewater . . ., Gouda 1893, blz. 573. 
8. Rijksarchief in Utrecht, Rechterlijk archief Snelrewaard en Lange Linschoten nr. 1075-1 folio 75, 95, 119. Zie 

over Bouwen en zijn weduwe ook nr. 1075-2 d.d. 23 nov. 1627 en 13 juni 1644. 
9. Elias, a.w. blz. 474. 

10. Alle schilderijen van het Rijksmuseum te Amsterdam, Amsterdam 1976, C 748 blz. 587. 
11. Er is mij geen verband gebleken tussen deze Bouwen Jansz van Craeyesteyn en zijn naamgenoot Bouwen 

Adnaensz, schepen en burgemeester van Culemborg, wiens kinderen Wouter van Crayestein Bouwensz en 
Deliaentgen van Crayestein Bouwensdr, gehuwd met Otto de Man van de Roscamp, worden genoemd in een 
op 12 februari 1580 te Culemborg verleden akte (Rijksarchief in Gelderland. Rechterlijk archief Culemborg 
VIIIA16 nr. 238). 
De van Wouter van Crayestein Bouwensz afstammende familie voerde overigens een ander wapen (Matthijs 
Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht, Dordrecht 1677, blz. 959. Vgl. De Navorscher 57 (1908) blz. 602). 
Evenmin is verband gebleken met Gerrit Gerritsz van Craeyesteyn, baljuw van Oudewater van 1574 tot zijn 
overlijden in 1618 (Van Aelst, a.w. blz. 410). Blijkens het grafregister was zijn graf eerder eigendom van Gerrit 
Fransz van Craeyesteyn, begraven in december 1553. 



Het Montfoortse stadhuis op stelten 
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten 

Het is dinsdagmorgen 22 februari 1763, eJf uur. 
Het lijkt een gewone dag te worden in Montfoort. In het stadhuis vergadert het gerecht. Aanwezig 
zijn de burgemeesters Gobius en Van Dam en de schepenen Ulté, Van Wijngaarden en De Beus. Er 
staat niet veel op de agenda. De nieuwe sluiswachter Willem Vreeswijk, welke door de raad op 3 
januari werd benoemd, zal in de vergadering beëdigd worden. Hij wacht al in de voorzaal van 
het stadhuis. Dan komt Dirck Wijnolts, gekleed in een slaapjak, het stadhuis binnen. Dirck is wijn
koper, herbergier in „Het Vergulden Hoofd", collecteur van 's Lands gemene middelen') en — op dit 
moment — zwaar beschonken. In zijn hand heeft hij een brandende lantaarn en een stuk zege Hak. Hij 
vraagt de gerechtsbode Huijbert van Wijk het zegelstempel. Hij wil op de,,Amsterdamsche schuit", die 
op dat moment achter het stadhuis wordt gelost, een zak snuiftabak verzegelen, omdat hij vermoedt 
dat de zak gesmokkeld is. Van Wijk antwoordt dat hij het zegelstempel niet heeft. Zonder het Wijnolts 
te zeggen gaat hij het aan de heren in de raadkamer vragen. Burgemeester Gobius wil weten waarom hij 
het stempel wil. Als hij goederen heeft waar „supiesie (= verdenking) op valt", moet hij deze maar naar 
het stadhuis brengen, zo vindt hij. En als hij het gerecht wil spreken, moet hij maar even wachten. Van 
Wijk verlaat hierop de raadkamer en roept dan Willem Vreeswijk voor zijn beëdiging binnen. Wijnolts 
wacht in de voorzaal. De sluiswachter wordt daarop beëdigd, maar voor deze de raadkamer weer kan 
verlaten komt de bode binnen en zegt „Mijne Heeren! Wijnholts verlangt binnen te staan, maakt 
haast". Hierop laat men Wijnolts binnen brengen. Voor het eerst staat nu ook het gerecht oog in oog 
met de zwaar beschonken Wijnolts. 
„Wat is'er van de Heeren hunne dienst" vraagt Dirck, waarop Gobius enigszins gepikeerd antwoordt: 
„Wijnholts, wij zullen u vragen, wat gij te verzoeken, of voortedragen hebt". Daarop slaat ineens de 
vlam in de pan en ontstaat de volgende woordenwisseling: 
W: Jij Gobius . . . 
G: Gij moet in 't gerecht een der Leden aansprekende, zulks op eene andere en behoorlijker wijze doen 
W: Ja, jij Gobius 
Van Dam: Weet gij wel wap.r gij zijt ? 
W: Jij van Dam 
G: Gij zijt insolent (= onbeschoft), ga van hier en van het stadhuis, zijn'er goederen aantehalen,doehet 
met adsistentie van den bode, en breng ze op het stadhuis. 
W: Ik wil niet gaan, jij Gobius. 
Terwijl hij, zoals later wordt gezegd, „met een toornig en dreigend wezen" deze woorden spreekt, 
dreigt hij burgemeester Gobius met zijn vuist te slaan. Aangedaan staan Van Dam en Gobius op en 
dringen Wijnolts naar de deur van de raadkamer. Onder het toeschieten van schepen Van Wijngaarden 
wordt zo de voorzaal bereikt. Daar dreigt Wijnolts andermaal de heer Gobius te slaan, terwijl hij al 
vloekend en scheldend Gobius toeroept „Gij zijt een schelm". De burgemeester is daarop zijn passie 
niet meester en, zo lezen we, stond paraat Wijnolts „met geweld aantetasten, en van het stadhuis te 
stoten". Van Dam weet dit echter te verhinderen en met horten en stoten krijgt men Wijnolts op de 
„Puye" (= stoep) van het stadhuis. Het „rasen, tieren en vloeken" heeft inmiddels een „menigte van 
burgers" uit hun huizen gelokt. Intussen heeft Van Dam ook één der dienaren van de maarschalk, 
Willem Mets, geroepen. Dirck wordt daar nog nijdiger van. „Daar moeten geen Dienders aan mijn Lijf 
komen" roept hij. En hiervoor berispt door Van Dam en Van Wijngaarden roept hij uit „Gijlieden zijt 
allemaal blixemse schurken". De vrouw en de dochter van Wijnolts, die inmiddels ook op het toneel 
zijn verschenen, krijgen hem met rukken en plukken van de trappen van het stadhuis af en nemen hem 
mee naar huis. 

Hiermee is de zaak echter niet afgedaan. Wijnolts was burger van Montfoort en het burgerschap heeft 
hij op 24 maart 1739 verkregen door de volgende eed af te leggen: „Dat sweer ick, dat ick Borger ende 
Inwoondersal wesen binnen Montfoort, dat ik de Heeren Officier, Borgermeesteren ende Regeerders 
der stad in hare geregtigheden, bevelen ende ordonnantien sal gehoorsamen, ende deserve ende mijne 
mede Burgeren in alle noot ende swarigheden bystaan ende getrouw sal sijn. Soo waarlijk helpe mij 
Godt Almagtigh". Het gerecht neemt het gebeurde dan ook hoog op en besluit, terug in de raad kamer, 
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Interieur van het stadhuis te Monlfoort, tekening door C. Lamberts, 1830. 
Coll.: Jhr. J.F.L. Coenen van 's Gravesloot - 11/67 - Museum Flehite - Amersfoort. 
Foto: Rijksarchief Utrecht. 
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dezeifde middag „extraordinair" te vergaderen. 
Gezien de beledigingen tegen de voornaamste leden, zowel als tegen de gehele vergadering en de 
gewelddadigheden tegen de heer Gobius, besluit men de maarschalk, welke tevens schout van 
Montfoort is, officieel van het gebeurde in kennis te stellen. Ze verzoeken de maarschalk „met alle 
kragt en ernst" om met de procureur-generaal van de provincie volgens de geldende wetten te proce
deren. De vergadering acht de „goede ordre, conservatie van de eer, en achtbaarheid van Regeerders, 
en Gerecht dezer Stad, en van ieder Lid in 't bijzonder" aangetast. 
De maarschalk besluit daarop tot arrestatie van Dirck Wijnolts. Wanneer dit precies is gebeurd is niet 
bekend. Wel weten we dat op 25 februari Wijnolts gevangen zit op het huis Hasenberg te Utrecht. 

Maar terug naar de 22e februari. Diezelfde middag wordt de gerechtsbode in Montfoort een verklaring 
afgenomen. Deze weet zich van de scheldwoorden alleen nog te herinneren „gij zijt alte maal 
Schelmen". Wat daarna kwam weet hij zich „ommogelijk . . . te binnen te brengen". Wel verklaart hij 
nog dat, nadat Wijnolts naar huis gesleept was, burgers op het stadhuis zijn komen vragen of ze de 
goederen (uit de Amsterdamse schuit) naar huis mochten halen. De bode werd daarop naar Wijnolts 
gestuurd met de boodschap „zoo daar goederen waaren daar hij suspicie op heeft dat hij met de 
aanhaling moest voortvaren". Maar Dirck antwoordde toen „Het is al te laat". 

De volgende dag legt de 36-jarige Willem Mets, dienaar van maarschalk H. de Ruever, een verklaring 
af. Mets verklaart dat hij tijdens het gebeurde in het huis van Jan Franken van Dam, naast het stadhuis 
was. Op het gerucht is hij naar buiten gegaan. Hij heeft gezien dat Wijnolts zich met geweld tegen de 
burgemeesters heeft verzet en het stadhuis wilde binnendringen. Hij hoort ook dat tegen burgemeester 
Gobius wordt gescholden „Jij bent een dit en datje (waarschijnlijk durfde hij niet de werkelijke 
woorden te zeggen) schelm" en tegen de andere heren „Jij bent alle blixemsche schelmen". 

Een dag later, 24 februari legt Cornelia Kemp, 45 jaar, huisvrouw van Jan Franken van 
Dam ook een verklaring af. Zij heeft voor haar deur, niet ver van de trappen van het stadhuis, duidelijk 
gezien en gehoord dat Wijnolts op de aanmaningen van de heren Gobius, Van Dam en Van Wijngaar
den niet wil heengaan. Zij heeft hem tegen burgemeester Gobius horen zeggen „Gij zijt een donderse 
moffekop zo wel als ik" en tegen allen „Gijlieden zijt Blixemse schelmen altemaal". Dat Cornelia beter 
kon horen dan schrijven blijkt uit het kruisje dat zij onder de in Montfoort afgegeven verklaring zet. Zij 
is de enige getuige die het woord „moffekop" heeft gehoord of althans wil verklaren dat zij het gehoord 
heeft. Deze scheldnaam heeft Gobius waarschijnlijk te danken aan het feit dat, hoewel hij zelf in 
Makasser (Ned. Indië) geboren is. zijn vader geboren werd in Ober-Ingelheim (Hessen). Wijnolts is 
geboren in Rees (Land van Kleve), vandaar „zo wel als ik". 

Dirck zelf wordt op 25 februari op het huis Hasen berg verhoord. Hij weet zich niet alles meer te her
inneren. Hij ontkent om het zegelstempel gevraagd te hebben. Wel heeft hij de bode gevraagd de zak 
tabak te komen verzegelen, maar inplaats dat die dit gedaan heeft, heeft hij Wijnolts geroepen om voor 
de heren te verschijnen. Hij ontkent verzocht te hebben om tot de vergadering toegelaten te mogen 
worden. Wat hij in de raadkamer heeft gezegd weet hij niet meer. Wel weet hij dat hij weggetrokken en 
weggeschopt is. Hij zegt „enigzints beschonken" geweest te zijn, alsmede „van sijn verstand afgeraekt 
te zijn". Hij herinnert zich niet meer dat hij de heren heeft beledigd. Naderhand heeft hij gehoord dat 
hij deze „grovelijk met woorden beledigt heeft". 

Weer een dag later, op 26 februari worden alle getuigen voor het Hof van Utrecht verhoord. Allereerst 
is dat de gerechtsbode Huijbert van Wijk. Deze blijft voor het grootste gedeelte bij zijn op 22 februari 
afgegeven verklaring. Hij voegt toe dat hij niet op verzoek van Wijnolts de raadkamer is binnen 
gegaan, maar omdat deze zo'n haast maakte, dit uit zichzelf heeft gedaan, maar hiervan wel mede
deling aan hem heeft gedaan. Verder dat Wijnolts hem „voorgekomen is, als zeer beschonken zijnde". 
De tweede getuige Cornelia Kemp blijft bij haar eerdere verklaring. Ook de derde getuige, Willem 
Mets, blijft bij zijn eerder afgelegde getuigenis. De vierde, Adrianus Conings. verklaart dat hij gezien 
heeft dat de vrouw en dochter van Wijnolts hem bij de arm van het stadhuis meegetrokken hebben, 
maar dat hij niets heeft gehoord omdat hij te ver van het stadhuis afstond. Ook getuige Dirk Monincx 
heeft niets gehoord. Wel heeft hij gezien dat de verdachte woorden had met de burgemeesters en dat 
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deze hem uit het stadhuis weerden. De poortwachter Teunis van Haerlem getuigt dat hij tezamen met 
Kees Schipper, ongeveer een halfuur na het gebeurde, het huis van Wijnolts passeerde. Hij heeft toen 
,,denzelve over de deur leggende" horen zeggen ,,De Heren zijn al den donder schelmen". Het lijkt hem 
toe dat Wijnolts ,,toen seer beschonken was". Kees Schipper verklaart tenslotte dat hij Wijnolts 
alleen heeft horen zeggen ,,De Heren zijn altemael schelmen". 

De 26e februari is de procureur-generaal van het Hof van Utrecht niet aanwezig. Zijn plaatsvervanger, 
de heer B.G. Beukman verzoekt de maarschalk van Montfoort zo snel mogelijk een uitgebreid verslag 
van het gebeurde te laten maken, ondertekend door alle leden van het gerecht welke bij het gebeurde 
aanwezig waren, of in opdracht van hen getekend door de secretaris. 
Op 1 maart vergadert het gerecht daarover, wederom in een buitengewone vergadering. Nu zijn ook de 
schepenen Storij en Noteboom aanwezig. Men besluit om kort en zakelijk een „Historia Facti" op te 
stellen en deze naar de maarschalk te zenden. 

Op 4 maart geeft de heer Beukman het Hof de volgende eis in overweging: Wijnolts zal met „ontdekten 
hoofde en gebogene knien Gode ende Justitie om vergevenis te bidden wegens de injurien door hem 
gevangene tegen de Regeerders der Stad Montfoort uitgesprooken. Bannende voorts de gevangene 
voor den tijd van een Jaar en dag uit de Stad en Lande van Montfoort zonder inmiddels daar weder in 
te mogen komen". 
Op 7 maart brengt de procureur-generaal V.J. Blondeel advies uit over het bovenstaande. Hij meent 
dat de gevangene nog niet genoeg is verhoord over de feiten, staande in de ,,Historia Facti". Blondeel 
deelt verder mee, dat Wijnolts tot zijn ,,ontschuldiging" aanvoert „eenigsints beschonken" te zijn 
geweest. De procureur-generaal aanvaardt dit niet zo maar als dé reden. Hij twijfelt omdat Wijnolts 
bang was dat de bij de beurtschipper gevonden snuiftabak verstopt zou kunnen worden, terwijl hij 
intussen op het stadhuis ontboden werd, zodat het bewijs van fraude daardoor niet geleverd kon 
worden, terwijl „zorgeloosheid het eerste kenmerk van dronkenschap is". 

Een week later, 14 maart komt het gerecht opnieuw in een buitengewone vergadering bijeen. Dan 
wordt uitvoerig van gedachten gewisseld over een brief welke Wijnolts heeft gestuurd ,,Aan de Edele 
Achtbaare Heren Schout Burgemeesteren en die van den Gerechte der Stadt Montfoort". In deze brief 
schrijft hij van de vermoede smokkel en van zijn vrees over de verdwijning daarvan. Deze gedachte 
heeft zijn gemoed zodanig ontsteld, dat hij voor de heren verschijnende ,,in het respect.. . zeer verre 
gemancqueert heeft". Hij deelt mee dat door zijn transport, de alteratie, zijn verblijf op Hasenberg en 
de daarbij komende slapeloosheid, zijn hersenen „als bedwelmt zijn geworden". Hij kan zich daardoor 
niet meer herinneren wat hij nu precies heeft gezegd. Hij bekent zich wel schuldig gemaakt te hebben 
aan „groove en verregaande injurien jegens . . . aan welke hij het hoogste respect verschuldigt is". 
Aangezien zijn verzoek aan het Hof om het gepleegde delict composibel te verklaren (= een schikking 
te treffen) is afgewezen, zal hij naar alle waarschijnlijkheid een straf tegemoet moeten zien die hem „in 
zijne hooge Jaeren (hij is 63) uyt zijn welvaart zal zetten, of wel hem met zodanige schande zal 
dehonesteeren (van z'n eer beroven), waar door hij verder onbequaam zal zijn tot het waarneemen van 
zijn Post als Collecteur, waar in [hij] . . . vertrouwt den Lande tot hier toe Vlijtig ende Trouw, 

Jft^W* Cyy^t 

Handtekening van Dirck Wijnolts. 
Coll.: RAU - Rechterlijk Archief- inv.nr. 92-6 folio 275 verso. 
Minuten van information en andere stukken uil criminele procedures. 
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mitsgaders ook tot genoegen van U Edele Achtbaare gediend te hebben". Hij beseft wel dat de 
beledigingen hen ,,regtvaardig vertoornde", maar „het vaderlijk hart, waarmeede U Edele Achtbaare 
jegens alle derselver Burgeren en ingezetenen zijn aangedaan, en de grootmoedigheydt waarmeede hij 
verseekert is", moet toch niet ongevoelig zijn voor „een schuldige die zijn schuld belijde en op het 
demoedigste om gratie en ontferming smeekt". Hij wil zich dan ook „allerootmoedigst aan de voeten 
van U Ed. Achtbaare . . . werpen, te belijden dat hij .. . op dingsdag den 22en February dezes Jaars in 
een allerongelukkigst Transport, 't welk de suppliant zijn levenlang verfoeyen en betreuren zal, 
hatelijkste en injurieuse expressien, welke den suppliant ten allerhoogste smerten heeft uytgestooten 
tegens een Regeering, welke [hij] . . . erkent zig de Hoogagting en liefde van alle goede Burgeren en 
ingezetenen waardig te maaken". Dirck gaat dan nog even door met loftuitingen aan de geadresseerden 
en schrijft tenslotte dat hij „ootmoediglijk Bid en smeekt dat U Ed. Achtbaare met een gratieus oog 
gelieven te reguardeeren, mitsgaders in goedertieren consideratie te neemen de akelige omstandig-
heeden waarin [hij] zig . . . thans gebragt ziet, de vreese voor de ruïne van hem en zijn huysgezin, en 
alzulks tot behoud van [hemzelf].. ., een burger en ingezeeten van U Ed. Achtbaare". Hij verzoekt de 
herendoor middel van een schrijven aan het Hof van Utrecht vermindering van zijn straf te bepleiten, 
zodat hij „niet uyt zijn welvaren gezet, nog met een publicq scandael" geconfronteerd wordt. 
Over de brief wordt uitgebreid gediscussieerd en men besluit uit consideratie met Wijnolts en mede
dogen voor zijn familie inderdaad bij het Hof om strafvermindering te vragen. Wel schrijven ze dat het 
Hof in het oog dient te houden dat „ter conservatie der eere en achtbaarheid dezer Vergadering en der 
resp. geladeerde Leden van dezelve zodanig eene satisfactie (= genoegdoening) bij wijze van honorable 
amende (= eerbaar herstel) alhier in Loco door den Suppliant in persoon te doen werde bezorgt". Van 
Dam en Storij eisen dat in deze brief wordt vermeld dat zij hier tegen zijn. Ze willen niet tussenbeide 
komen, omdat ze menen dat deze zaak geheel aan de justitie behoort overgelaten te worden. 
Op 18 maart ontvangen ze antwoord. Het Hof van Utrecht verzoekt het gerecht één of meerdere 
personen aan te wijzen om de maandag daarop in Utrecht met een commissaris uit haar college te 
overleggen op welke manier door Wijnolts genoegdoening gedaan zou kunnen worden. 

Zo gebeurt het, dat op 21 maart Gobius en Van Dam, vergezeld door de „tot hunnen dienst" meege
nomen gerechtsbode naar Utrecht rijden om daar met de commissarissen van het Hof, de heren Vianen 
en Van den Heuvel in conferentie te treden. De satisfactie zal in Montfoort op het stadhuis plaats
vinden. Voor deze „gebeurtenis" wordt op voorstel van de beide burgemeesters de volgende 
„opstelling" gekozen: De commissaris van het Hof neemt plaats in 't midden, aan zijn rechterhand de 
procureur-generaal, aan zijn linkerzijde de maarschalk van Montfoort, naast de procureur-generaal de 
president-burgemeester, aan de andere zijde naast de maarschalk de tweede burgemeester, en voorts de 
schepenen naar rang en ouderdom, daar tegenover aan een tafel, welke vóór de lessenaar van de 
secretaris staat, de griffier. De heren commissarissen stemmen met dit voorstel in. Op hun voorstel om 
het geheel achter gesloten deuren te laten plaatsvinden, gaan de beide burgemeesters niet in. Zij vinden 
dat, hoewel hij weer inwoner van Montfoort en ook weer collecteur wordt, men bovendien zijn familie 
zoveel mogelijk wil sparen, Wijnolts toch openlijk zijn excuses zal moeten aanbieden. 
Besloten wordt dat de commissaris en de procureur-generaal, vergezeld door de griffier, op 24 maart 
's-morgens om acht uur met een jacht uit Utrecht zullen vertrekken, waarna ze om ca. half twaalf in 
Montfoort verwacht kunnen worden. Zij beëindigen hierna het gesprek. 

Op 24 maart wordt dan de laatste afsluitende vergadering van het gerecht over deze zaak gehouden. 
Als de heren uit Utrecht gearriveerd zijn, gaat de heer Gobius persoonlijk naar het jacht, dat zeer 
waarschijnlijk ligt afgemeerd in de IJssel achter het stadhuis, om uit naam van het gerecht de heren te 
verwelkomen en naar het stadhuis te begeleiden. Iedereen neemt, zoals overeengekomen, plaats. 
Vervolgens komt de substituut-procureur-generaal binnen met de gevangene. Wijnolts wordt achter 
een balustrade, tegenover de tafel van de griffier, geplaatst. Daarna leest de griffier, de heer Strick van 
Linschoten het vonnis voor. Wijnolts wordt veroordeeld tot een boete van f525,00. Bovendien moet hij 
ook de kosten van zijn gevangenschap betalen. Dan moet hij „Moots hoofd op de eene knie leggende, 
de Justitie mitsgaders de Heeren van de Magistraat der stad Montfoort" vergiffenis verzoeken en 
beleiden dat de uitgesproken beledigingen en scheldwoorden hem van harte leed doen. Na het lezen 
van deze uitspraak van het Hof vraagt de commissaris aan Wijnolts of deze bereid is hieraan te 
voldoen. Hij antwoordt bevestigend en werpt zich vervolgens op één knie en verzoekt de naast hem 
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INTERDICTIE. 
SabfenDirkWynholts, 25n̂  

" gcr en 3!ninonnöcc öcc <§tab Momfoort, 
tcc 3afte ban 3eficre betre gaanbe Injurien 
aan bt magfitraat bet boo f̂it),?, J t a b / 

op ben 22, February ïaatitlebEn aangebaan / in aan* 
merfiinge ban öE gnnftige intetce^ïe ban tael-gemeïte 
» g t f ï t a a t / Bn ben tobe ban Utrecht in fuBmigfte 
fêontfangen/ En baar En Boben ingEboïgE !£ëoûf3 
ronbEtnnatie aan bE gjuftitiE en boojfclj^ebe M^agi* 
jttaat BeDoojïnfte fattéfactie geeft negenen : Zo in* 
tetbiceett tjet b o o Ä e b e #of Bn bE3en Ineï feDcrnc* 
ïnft alle enbe een iegelnn/ ben boo?n. Dirk Wynhoks, 
ofte ietnanb ban 3nnE Camille/ ter3aKebao:fc9:cbe 
fcttacg tE bettanten/ te mi^eggen oftctemtébaen; 
on nœne ban na tïgeut ban "ïtegten en erfgenticban 
3aften tE 3ulïen tao?ben gefttaft. 

Gedaan in Collegio van 4en Raade te Utrecht, den 
22. Maart 1763. 

In kenniflè van my 

H. H. van den Heuvel. 

Te l 'trecht Gedrukt, by WILLEM JAN REER.S, Ordinaris Drukker der 
Ed. Mog Heeren Staten 's Lands van Utrecht, op de Ganze markt. 

Interdictie ter bescherming van Wijnolls en zijn familie. 
Coll.: RAU - Rechterlijk Archief- inv.nr. 92-6 folio 291. 
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staande pander2), omdat hij zichzelf op dit moment daartoe niet instaat acht, namens hemde volgende 
tekst uitte spreken: ,,Ik betuige dat mij de door mij aan de Edele Achtbare Heeren Regeerders der stad 
Montfoort aangedane beledigingen en tegens Haar Ed. uitgesprokene onwaarachtige scheldwoorden 
hartelijk leed doen, en dat ik dezelve houde voor lasteringen, en grove onbetamelijkheden, belovende 
nooyt diergelijke weder te zullen ondernemen, maar integendeel de bovengem. Heeren als mijne 
Wettige Magistraat alle verschuldigde eer, reverentie, en onderdanigheid te zullen bewijzen, biddende 
verder de door mij beledigde Justitie, mitsgaders de Ed. Achtb. Heeren Regeerders van Montfoort 
aller ootmoedigst vergiffenis wegens het gepasseerde". Daarna wordt Wijnolts vermaand zich aan z'n 
getuigenis te houden en zich voortaan ,,wel te gedragen". 

Wat er verder van Wijnolts is geworden is niet door mij onderzocht. Wel is bekend, dat hij enkele 
maanden later geen herbergier meer is, want op 3 oktober 1763 lezen we in de raadsnotulen „In 
aanmerking genomen zijnde, dat Dirk Wijnholtsuit de Herbergehet Vergulden Hoofd getrokken was, 
en dus geene Tappers neering meer kwam te doen . . ." 

Noten 
1. Ontvanger van belastingen op diverse goederen (accijns). 
2. Dienaar van het gerecht, degene die de gerechtelijke beslagneming op iets verricht. 

De gegevens voor dit artikel zijn ontleend aan de volgende archieven: 
RAU — Rechterlijke Archieven — inv. nr. 92-6 Minuten van informatiën en andere stukken uit criminele 

procedures 1758-1811, folio 264-291 
Rechterlijke Archieven — inv. nr. 99-11 Register van criminele sententiën van het Hof Provinciaal van 
Utrecht, folio 131-134 
Rechterlijke Archieven — inv. nr. 627-2 Register van gerechtsnotulen Montfoort 

OAM —inv.nr. 24 — Request van Wijnolts aan de magistraat, 1763 
inv.nr. 25-12 Notulen van de raad 1763-1768, pag. 2 en 78 
inv.nr. 49-1 Lijsten der personen, die als burgers aangenomen zijn, 1527-1798 

Geraadpleegde literatuur: 
Nederland's Patriciaat, 39e jrg., 1953, pag. 100 en 112 

De ijskelder op het Landgoed Linschoten 
door H. Alta en J.G. Vermeulen 

Vorig jaar is de restauratie van de ijskelder1) op het Landgoed Linschoten voltooid. Deze ijskelder, 
waarvan vroeger in het dorp allerlei verhalen de ronde deden, zoals een geheime onderaardse 
vluchtgang vanuit het kasteel of een grafkelder van vroegere eigenaars van het landgoed, was hoewel 
beschadigd, gelukkig nog niet in een geheel vervallen toestand geraakt. Dit was te danken aan het feit 
dat het parkbos moeilijk toegankelijk was en de beschadigde ingang met behulp vaneen zware deur en 
een boomstam goed afgesloten was. 
Om te kunnen restaureren moest een grote hoeveelheid aarde, die door erosie omlaag gekomen was, 
met handkracht weggegraven worden, waarbij verschillende oude delen van het hang- en sluitwerk 
terug gevonden werden en de hardstenen neuten2) en dorpels weer te voorschijn kwamen. Aan de hand 
van een foto uit 1914 werd de voorgevel opnieuw opgemetseld. waarbij de nieuwe zware kozijnen (afm. 
20 x 30 cm) werden vervaardigd van omstreeks 1940 in het Linschoterbos gevelde eiken. 
De 10 cm dikke deuren werden van western red cedar gemaakt en met kurk geïsoleerd. De „rijn-
formaat" stenen waren in voldoende mate uit oude voorraad beschikbaar. Bovenin de koepel zit een 
ronde opening met een diameter van 50 cm, welke afgedekt is door een rondom uitstekend achtkantige 
zandstenen plaat. Over deze steen heen werd een met zink bekleed houten, achtkantig afneembaar laag 
overlappend dakje aangebracht, waardoor de verzonken ring met een diameter van 80 cm om de acht
kantige steen heen tot bijna op het gewelf ook goed afgedekt werd. De kelder bestaat uit een ronde put 
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Uskelder met op de voorgrond mevrouw Schieveen, echtgenote van de tuinman van het landgoed, 

Foto: Mej. E. Peletier. 
Coll.: St. G. Ribbius Peletier Jr. tot Behoud van het Landgoed Linschoten. 



van bijna 4 m diameter met een diepte van bijna 3 m onder de zijopening in het portaal. Deze opening 
van 1 m hoogte bij 1,25 m breedte valt juist in het halfronde koepelgewelf, dat aan de buitenzijde 5 cm 
inspringt op de putmuur. De putmuur bestaat uit een halfsteens binnenmuur van 10,5 cm, een spouw 
van 5,5 cm en een anderhalfsteens buitenmuur van 33 cm dikte. Het gewelf heeft ook een spouw, maar 
is lichter uitgevoerd, waardoor de buitenwand ca 28 cm dik is en de totale dikte ca 40 cm is. De opening 
bovenin het gewelf i's over de bovenste 20 cm cylindrisch, doch de onderste 20 cm wordt naar beneden 
toe wijder, zodat dit deel a.h. w. een apart klein koepeltje bovenop de grote koepel vormt. Het geweifis 
aan de buitenzijde van boven beklampt met platte stenen. Aan de oostzijde is een portaal, inwendig 1,9 
m breed en 3 m hoog met een bijna halfrond tongewelf, aan de buitenzijde afgesloten door een onder 
een helling van ca 80° opgemetselde frontmuur, welke aan de bovenzijde versterkt is met een schuin 
opgemetseld soort fronton. Het kozijn voor de deur heeft een hoogte van 2,3 m en een breedte van 1 m. 
Aan de noordzijde is tegen dit portaal, vermoedelijk voor het opbergen van gereedschap, een apart 
compartiment aangebouwd door over een hoek van ca 75° een éénsteensmuur van 22 cm dikte parallel 
aan de putmuur op te metselen op een afstand van bijna 1 m van de putwand met een hoogte van 2,4 m 
vanaf de vloer van het portaal, die ruim 1 m onder de zijopening van de kelder naar het portaal ligt. 
Bovenop het gewelf is terplaatse van deze aanbouw een over 60 cm recht omhooggaande klamp 
gemetseld op 1,5 m afstand van de buitenmuur van dit compartiment, waarbij de hier ontstane ruimte 
met een flauw'gebogen gewelfje afgedekt werd en de achterzijde van deze ruimte door een rechte 
éénsteensmuur werd afgesloten. Dit compartiment is door een opening van eveneens 2,3 m hoogte en 
1 m breedte verbonden met het voorportaal. Op een foto uit 1870 (aanwezig in het archief van de 
Stichting G. Ribbius Peletier Jr. tot behoud van het Landgoed Linschoten) is te zien dat er op de 
helling naar de vulopening een wegverharding was aangebracht, zodat het ijs met paard en wagen van 
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Vooraanzicht ijskelder tijdens de restauratie 
Foto: H. Alt a 

Vooraanzicht ijskelder na de restauratie 
Foto: H. Aha 
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de naastliggende vijver naar boven gebracht kon worden. Na afloop van de herstelwerkzaamheden is 
alle aarde weer boven op de koepel gebracht en werd het steile talud met vlechtwerk van wilgetenen 
versterkt om deze aarde ter plaatse vast te houden. Ook de paden zullen weer in orde gebracht worden 
en er zullen opnieuw kastanjes aangeplant worden, zoals oorspronkelijk het geval was om voor de 
nodige beschaduwing te zorgen. Het inwendige van de put is schoongemaakt door een laag grond van 
ca 0,5 m te verwijderen, waardoor de poeren zichtbaar kwamen, waar vroeger een balklaag op gerust 
heeft, terwijl ook de opening van een overkluisde afvoer naar de vijver voor het smeltwater te 
voorschijn kwam. 
Om de hedendaagse bewoners van ijskelders, de verschillende soorten vleermuizen die Nederland kent, 
ter wille te zijn, zijn in het metselwerk boven de hoofdingang en boven het kozijn van de opening naar 
de put doorgangen open gehouden, zodat de vleermuizen zelfs tot in de spouw kunnen komen om hier 
te overwinteren als de kou hen steeds dieper in de kelder doet terugtrekken. De vochtigheid in de kelder 
is zodanig, dat de vleermuizen niet verdrogen en er een goed overievingsklimaat vinden. 

Het gebruik van de ijskelders vroeger was als volgt: Aan het eind van de zomer werd de kelder gewoon
lijk schoongemaakt, al waren er wel grote kelders waarbij een nieuwe voorraad ijs wel twee jaar 
meeging. Als het ijs's winters voldoende dik was geworden werd het ijsz.g. „gevist". D.w.z. het ijs werd 
a) in stukken geslagen of b) in stukken gezaagd, en met een soort schepnetten met een diameter van 50 à 
60 cm uit de vijvers en grachten gehaald en met kruiwagens of met paard en wagen naar de ijskelder 
gebracht. In geval a) naar de vulopening bovenop en de ongelijke kleine stukken werden naar beneden 
gestort, waar met behulp van houten hamers vaak alle lucht tussen het ijs uit geslagen werd en soms 
van tijd tot tijd een emmer water gebruikt werd om het aaneenvriezen tot één grote klomp ijs te 
bevorderen. In de zomer werd dan met hamer en beitel naar behoefte het nodige afgehakt om in huis in 
een ijskast verder gebruikt te worden voor het goedhouden van etenswaren als vlees en vis. Wild liet 
men vaak in de ijskelder zelf besterven, totdat het voor consumptie geschikt was. In geval b) door de 
deur via een ladder naar beneden gebracht en zorgvuldig opgestapeld, waarbij vaak tussen de blokken 
zaagsel of turfmolm gestrooid werd om het aaneenvriezen te voorkomen, waardoor het 's zomers veel 
gemakkelijker was ijs weg te halen. Het was vaak een kwestie van plaatselijke omstandigheden, wat 
betreft beschikbare mankracht in de winter en in de zomer, voor welke methode men voorkeur had. 

Ijskelders te Woerden 
In Woerden hadden in de vorige eeuw meerdere kaas- en vishandelaren een ijskelder. Zo had bij
voorbeeld de heer G. Kuyten sinds 1 augustus 1893 een overeenkomst met de gemeente betreffende de 
levering van ijs op verlangen van een geneesheer. In 1921 wilde de eigenaar van de ijskelder een hogere 
vergoeding hiervoor dan de gemeente wilde betalen en daar de andere bezitters van ijskelders niet 
genegen waren tegen de door de gemeente geboden voorwaarden ijs te leveren, besloot de gemeente op 
de Vaalt3) een eigen ijskelder te bouwen, waarbij het grondwerk door gemeentearbeiders werd 
uitgevoerd om de kosten in de boeken laag te houden. Deze kelder werd in de winter met natuurijs 
gevuld en als dit ijs in de zomer op was, werd ijs van een ijsfabriek betrokken. Dit is vermoedelijk wel de 
laatste in Nederland gebouwde ijskelder geweest, want de tijd voor ijskelders was in feite al lang 
voorbij. Zo bestond in 1888 reeds ,,De Amsterdamse Kristalijsfabriek", die in verschillende 
omliggende plaatsen depots had, totdat bijvoorbeeld in Baarn in 1920 een kleine ijsfabriek kwam. 
Omstreeks 1942 is de kelder in Woerden afgebroken omdat terplaatse woningen gebouwd werden. 
Waarschijnlijk was de kelder toen reeds al lang niet meer in gebruik. 

Noten 
1. De restauratie van de ijskelder was voor de voorzitter van de Stichting G. Ribbius Peletier Jr. tot Behoud van 

het Landgoed Linschoten, Prof. dr. A.W. Reinink en J.G. Vermeulen aanleiding om onderzoek te ver
richten naar het gebruik en de opslag van natuurijs. Dit resulteerde in het boek „Ijskelders, koeltechnieken van 
weleer" (Uitg. Heuff, Weesp 1981). 

2. Stenen of houten onderstuk van een stijl. 
3. Thans gedeelte Oostsingel in nabijheid van de Parijse Brug. 
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Harmelen spoorwegknooppunt 
door C.J.W. Gravendaal 

Al in 1838, inde zitting van de Tweede Kämer op 28 februari, kwam in een Koninklijke boodschap de 
aanleg van een ijzeren spoorweg van Amsterdam over Utrecht naar Arnhem, met een zijtak van 
Rotterdam naar Utrecht aan de orde. 
Het zou nog zeventien jaren duren eer men te Harmeien een spoortrein zou aanschouwen. 
Bij Koninklijk Besluit van 20 mei 1845 No. 71 verleende Willem II concessie voor een zijtak van de 
Rhijnspoorweg van Utrecht langs Gouda tot Rotterdam. De Rhijnspoorweg Amsterdam-Arnhem was 
sedert 16 mei 1845 in exploitatie. De spoorwegmaatschappij streefde er naar om zo spoedig mogelijk 
de lijn naar Rotterdam aan te leggen en de verbinding met het Duitse achterland tot stand te brengen. 
Het verslag van het hoofdbestuur der Nederlandsche Rhijn-spoorwegmaatschappij (NRS) van 28 april 
1847 maakt dat als volgt duidelijk: 
„Thans uwe aandacht vestigende op den zijtak van Utrecht naar Rotterdam, aarzelen wij niet de 
vroeger afgelegde verklaring te vernieuwen, dat geen der aan ons Bestuur toevertrouwde onderwerpen 
met meerderen ernst door ons is gewild of door ons is behandeld." 

De onteigeningen 
Het onteigenen van gronden voor de aanleg van een spoorweg is veelal een tijdrovende, kostbare en 
gecompliceerde zaak. De voor de lijn benodigde strook grond tussen de Bijleveld (grens met de 
gemeente Vleuten) en de Rijn (grens met de gemeente Woerden), slechts 2600 m lang, bevond zich 
achtereenvolgens in de gemeenten Harmelen, Gerverskop, Harmelen, Kamerik en de Houdijken en 
opnieuw Harmeien (zie afb. 1). 

\ KAMERIK 

/. Gemeentelijke indeling rond het spoorwegknooppunt Harmeien. 

Tussen de Bijleveld en de Breudijk werd voor f 6.000,— een terrein van 250 x 125 m gekocht van 
Thomas Willem van Oudheusden bestemd voor het station Harmeien. 
In Gerverskop moesten negen transacties tot stand komen ni. met: 

— Reinier en Willem Hollaar 
— Willem Hollaar en Hendrik van Heteren als gemachtigden van Willemijntje Broer, weduwe van 

Cornelis Jantze Wildschut 
— Reinier en Willem Hollaar als gemachtigden van Maria van Impelen 
— Gijsbertus Kronenburg als gemachtigde van Arnold Willem Baron van Brienen van de Grote Lind 
— Willem Schuilenburg 
— Gerrit en Antje van Spanje 
— Gerrit van Spanje, Jan van Miltenburgen Gerrit van Bemmelalsmolenmeesters van de Breudijker-

polder 
— Hendrik Verloren als gemachtigde van Mr. Pieter Verloren van Themaet, administrateur der 

nalatenschap van wijlen de Heer Willem Ketel. 
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In Harmelen waren de eigenaars of gemachtigden: 
— Gerrit van Bemmel, voor zijn huis, erf, boomgaard en weiland, groot 38 roedenen 5 vierkante ellen 

werd f 15.000,— betaald 
— Hermanus van Dijk als gemachtigde van Vrouwe Helena Cornelia Luberta van Beusechem van 

Harmeien 
— Anthony van Goudoever 
— Metje Heeswijk, weduwe van Cornelis Oostrum 
— Reinier en Willem Hollaar 
— Aart Hoogendijk als gemachtigde van zijn vrouw Jacoba de Bruyn en haar broer Cornelis de Bruyn 
— Jan van Miltenburg 
— Thomas Willem van Oudheusden 
— Jacob van Woudenberg 
— Jan Hendrikzoon Knyff en Cornelis Jan Bredius, hoogheemraden 
— Gerrit van Spanje, Jan van Miltenburg en Gerrit van Bemmel als molenmeesters van de 

Breudijkerpolder 
— Jhr. Mr. Albert Coenen van 's-Gravesloot en de verdere leden van het bestuur van het Waterschap 

van Bijleveld. 

In de gemeente Kamerik en de Houdijken: 
— Hermanus van Dijk, als bovengenoemd 
— Jan Hendrikzoon Knyff en Thomas Willem van Oudheusden. 

De spoorweg verdeelde veel percelen in twee stukken. De aanleg van een groot aantal overpaden was 
hierdoor noodzakelijk. 

De opening van de lijn 
De lijn Utrecht-Rotterdam kwam in drie fasen gereed en wel: 
— Utrecht-Gouda op 21 mei 1855 
— Gouda-Rotterdam Boerengat op 30 juli 1855 en 
— Rotterdam Boerengat-Rotterdam Maas op 1 december 1858. 

De spoorweghaven 
Reeds bij de onteigening verkreeg de directie van de NRS toestemming om in het terrein tussen de 
straatweg en de Rijn voor een tijdvak van driejaar een kanaal of hulpvaart te graven ten behoeve van 
de werkzaamheden. 
Deze aftakking in de Rijn is nog steeds aanwezig en diende vele jaren als overslagplaats van goederen 
van trein op schip. 

Het eerste station 
Ten einde bij de uitvoering der werken daarover geregeld toezicht te kunnen uitoefenen was het nodig 
de opzichters langs de baan te verdelen en hun een verblijfplaats aan te wijzen op het werk. Daartoe 
zijn negen hulp-woningen of directieketen tussen Utrecht en Rotterdam opgericht. 
1. Ten oosten van de Breudijkerweg (tussenstation Harmeien). 
2. Op het tussenstation Woerden. 
3. Op het tussenstation Oudewater. 
4. Ten oosten van de kleine Wiericke. 
5. Op het tussenstation Gouda. 
6. Ten westen van de Gouwe. 
7. Op het tussenstation Nieuwerkerk. 
8. Aan de weg naar Capelle. 
9. Ten westen van de Schielandsche Zeedijk. 
Deze „keten" moesten zodanig worden ingericht dat daarin desnoods twee opzichters konden wonen. 
Bovendien moest er een bureaukamer voor de directie beschikbaar zijn. 
In het bouwplan werd reeds gesteld dat de keten, op de tussenstations staande, ook bij de exploitatie als 
station voorlopig van dienst kunnen zijn. In Woerden bleef de keet zelfs in gebruik tot 1913. Aan wie de 
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bouw van de keet te Harmelen gegund is, is niet bekend. Eén der inschrijvers was G. Scheer te Woerden 
voor f3.582,—. 
Opmerkelijk is de gunstige ligging van dit station ten opzichte van het dorp. 

De lijn Harmelen-Breukelen 
Op 27 mei 1867 verleende de Minister van Binnenlandse Zaken, namens en met machtiging van de 
Koning aan de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij concessie voor de spoorweg van 
Harmeien naar Breukelen. Opzet van deze lijn was om het station Utrecht te vermijden. Belangrijk 
werd de nieuwe route voor het personenverkeer tussen de beide grote steden des lands: Amsterdam en 
Rotterdam. Er waren nu voor deze verbinding twee mogelijkheden; met de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg Maatschappij (HSM) via Den Haag of met de NRS de kortere route via Harmelen-
Breukelen. 
Spoedig constateerde de maatschappij een toename van het lokale verkeer op de lijn Amsterdam-
Breukelen-Harmelen-Rotterdam, hetgeen de treinenloop op de toen al gecompliceerde driehoek 
Utrecht-Breukelen-Harmelen deed toenemen. Op de nieuwe verbindingsbaan liepen toen 10 treinen, 
meest sneltreinen in beide richtingen. 
Er waren diverse treinen die te Breukelen en Harmeien begonnen en eindigden om aansluiting te geven 
op de doorlopende treinen van Amsterdam naar Rotterdam. Ook splitsen en combineren van treinen 
kwam op deze stations geregeld voor. 
De spoorweg werd in gebruik genomen op 5 november 1869 en in 1871 van dubbel spoor voorzien. 

Het tweede station (1869) 
De nieuwe lijn maakte een nieuw station op een andere plaats noodzakelijk (zie afb. 2). Ook het 
sporenplan moest worden aangepast. Het merkwaardige van dit sporenplan was, dat een trein van 
Breukelen komende niet langs het perron kon komen maar via het aansluitwissel, gelegen voorbij het 
perron, achteruit moest zetten om de reizigers te laten in- en uitstappen. Eerst in 1910 werd deze 
wonderlijke spooraansluiting gewijzigd met een aansluiting van de Breukelense lijn op die van Utrecht 
aan de oostzijde van station Harmeien. 

2. Stationsemplacement Harmeien, 1891. 
Coll.: Archief N.S. 

Het tweede station is een zogenaamd eilandstation. Aan beide zijden van het perron passeren treinen. 
Op het perron het stationsgebouw dat uitsluitend lokalen voor de Stationsdienst en een stationsrestau
ratie bevat. De uiterlijke vorm van het stationsgebouw leek op het huidige station Ede-Wageningen. 
De dienstwoning voor de stationschef stond bij de overweg tussen het café-restaurant De Putkop en de 
spoorbaan. 
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Uitbreiding 
De opening van de lijn Leiden-Woerden in 1878 gaf grote wijzigingen in Harmeien. De treinen van dit 
nieuwe baanvak liepen mede in verband met de gebrekkige outillage te Woerden door naar Harmeien. 
In Harmeien kwam in 1878 een bergplaats voor goederen en een inrichting tot verwarming van water
stoven gereed. Bovendien werd te Harmeien een loods voor de berging van tramwegmaterieel 
geplaatst. 
De tramdienst Utrecht-Harmeien, overigens van korte duur, werd in 1881 opgeheven. 

Station Harmeien in gebruik bij twee spoorwegmaatschappijen 
Kort na 1880 bleek dat de NRS de concurrentiepositie niet kon volhouden. De Staat vond NRS bereid 
tegen een koopsom in 1890 vervroegd afstand te doen van de concessie en de lijnen van NRS kwamen 
in staatseigendom. 
In verband met het verdwijnen van NRS sloot de Staat nieuwe overeenkomsten met de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) en de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 
(HSM). 
De in 1890 aan het bewind zijnde rechtse regering wilde geen staatsexploitatie; zij wilde exploitatie 
door particuliere maatschappijen, die zoveel mogelijk in concurrentie het publiek goede en goedkope 
diensten moesten bieden. Opdat die maatschappijen die concurrentie zouden kunnen volhouden, 
moesten zij echter tegen elkaar opgewassen zijn. Daarom gaf de regering aan SS de oud Rijnspoor-
lijnen alleen op de voorwaarde, dat SS de exploitatie van enkele andere staatsspoorwegen aan HS 
afstond en verder over verscheidene lijnen medegebruik aan HS verleende. 
De lijn Rotterdam-Gouda-Utrecht werd met ingang van 1 oktober 1892 door de HSM in medegebruik 
genomen krachtens het daartoe verleende recht van bovengenoemde overeenkomst. Als beherende 
partij werd de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) aangewezen. Beide 
maatschappijen maakten op 13 februari 1893 een uitvoerige overeenkomst op waarin het beheer en de 
dienst op het station Harmeien was geregeld. 

3. Opgestelde locomotieven, geheel bedrijfsvaardig tijdens de eerste wereldoorlog. 
Repro Coll.: C.J.W. Gravendaal. 
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De eerste wereldoorlog 
Door de bouwvan het nieuwe station Woerden in 1913 verloor Harmeien belangrijk aan betekenis ten 
bate van Woerden. 
Op 3 november 1914 werd het treinverkeer tussen Breukelen en Harmeien stopgezet. De sporen 
werden benut voor de opslag van locomotieven, veilig achter de onneembare Hollandse waterlinie (zie 
afb. 3). 
Met de zomerdienst van 9 juli 1919 kwam de lijn weer in gebruik. 

Exploitatie tussen de beide wereldoorlogen 
Op de lijn Harmelen-B reu kelen rijdt 's morgens en 's middags één trein in beide richtingen, dez.g. 
beurstrein. 
Een geheel nieuwe tractie deed in 1934 zijn intrede. Gestroomlijnde diesel-electrische treinen, zilver
grijs met een aluminium-kleurig dak en rode biezen rondom reden met hoge snelheid langs Harmeien. 
De grote financiële tekorten noodzaakten de spoorwegen vele kleine stations te sluiten. Het station 
Harmeien werd voor het vervoer van reizigers gesloten op 15 mei 1936. 
Op 1 januari 1937 kreeg de stationschef van Woerden het beheer over de spoorwegaansluiting en los
en laadplaats voor het goederenvervoer. 
Vanaf 7 april 1938 is de electrische trein een regelmatige verschijning op de lijn Utrecht-Woerden. 
De lijn Breukelen-Harmelen werd onderdeel van een doorgaande verbinding Amsterdam WP-
Breukelen-Harmelen-Woerden-Leiden. 
De tweede wereldoorlog maakte op 15 oktober 1939 definitief een eind aan de treindienst Breukelen-
Harmelen. Wel werd de verbindingsbaan noggeëlectrificeerd, als uitwijkmogelijkheid. Dit werk kwam 
op 2 april 1940 gereed. 

Kijkje op het stationsgebouw, 1933. 
Coll.: C.J. W. Gravendaal. 
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De situatie na de tweede wereldoorlog 
De Duitse vernielingen tijdens de spoorwegstaking gingen ook niet aan de spoorlijnen rondom 
Harmeien voorbij. 
Kon met ingang van de zomer 1945 al weer zeer beperkt gereden worden van Utrecht naar Woerden, 
het zou tot 14 mei 1950 duren voor weer één goederentrein met stoomlocomotief geduwd van 
Breukelen naar Harmeien en getrokken terug zou gaan rijden. 
Vanaf 4 mei 1947 was het weer mogelijk door de herelectrificatie van Utrecht naar Rotterdam Maas en 
Den Haag SS te rijden. Vijfjaar later, op 18 mei 1952, werd de verbinding tussen Amsterdam en 
Rotterdam met de beurstreinen weer hersteld. De lijn Woerden-Leiden, geëlectrificeerd sinds 8 
oktober 1950, nam in betekenis toe en ook de andere baanvakken werden steeds frequenter bereden. 
Deze intensieve treindienst gaf aanleiding tot een belangrijke modernisering van het seinstelsel en 
gelijktijdige automatisering van de aanwezige overwegen. In dienst gesteld werd op 28 mei 1961 één 
centraal seinhuis te Woerden voor de emplacementen Woerden en Harmeien. Het oude seinhuis te 
Harmeien bleef nog tot 1963 in dienst in verband met het bedienen van schakelaars van de bovenlei
ding, daarna werd het gesloopt. Een eenvoudig gebouwtje ingericht als schakelstation voor de boven
leiding bleef over. 
Het teruglopende goederenvervoer maakte het noodzakelijk om op 22 mei 1955 ook deze activiteit te 
beëindigen. 

De treinramp 
In een opstel over het spoorwegknooppunt Harmeien kan en mag de treinramp van Harmeien op 
8 januari 1962 niet onvermeld blijven. Hoewel het al weer twintig jaar geleden is dat dit ongeval plaats 
vond zult u er begrip voor hebben dat ik mij, gelet op het nog steeds aanwezige verdriet dat de ramp 
veroorzaakte, beperk tot het noemen van het feit. Het was een zwarte dag voor de Nederlandse 
Spoorwegen, ja voor geheel Nederland. De botsing tussen twee reizigerstreinen heeft, met haar drieën 
negentig doden en meer dan vijftig gewonden, diepe rouw en droefheid in veler leven gebracht. 

Geraadpleegd werden: 
Archieven: 
— Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij Nr. 91, aanwezig bij het Algemeen Rijksarchief; 
— Idem, kadastrale gegevens en onteigeningen, aanwezig bij de Nederlandse Spoorwegen. 

Publicaties: 
— 100 jaar Harmelen-Breukelen, De Koppeling 14 november 1969; 
— Verslagen van de Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten. 
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