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19e jaargang no. 3 september 1983 

Het ontstaan van het Landschap in de omgeving van Montfoort 

door dr. H.J.A. Berendsen en drs. M.I.J.G. Cortenraad 
1. Inleiding 
Het landschap in de omgeving van Montfoort wordt gekenmerkt door een — op het eerste gezicht — 
vrij monotone grasvlakte, waarin slechts hier en daar enkele boomgaarden voorkomen. Een 
nauwkeuriger beschouwing van dit ogenschijnlijk volkomen vlakke gebied leert echter, dat er toch nog 
hoogteverschillen voorkomen van 1 à 2 meter. Bovendien blijkt, dat de oudste wegen, de dorpen en 
steden, en de boomgaarden en akkers niet willekeurig verspreid over het gebied voorkomen, maar 
overal op de hoogste delen liggen. Ook het verkavelingspatroon vertoont opmerkelijke verschillen: de 
hoge delen hebben een verkaveling die gekenmerkt wordt door grote blokken met een onregelmatige 
vorm (Fig. I) en relatief weinig (smalle) sloten, terwijl in de lage delen zeer langgerekte kavels van één 
bepaalde lengte (± 1250 m) en breedte (± 113 m) voorkomen (Fig. 2), die worden gescheiden door 
brede sloten. 
De zeer lang gerekte percelen zijn vrijwel uitsluitend in gebruik als weiland, hooiland of griend. 

Fig. 1) Onregelmatige blokverkaveling, kenmerkend voor stroomruggen. 

De genoemde verschillen zijn niet toevallig ontstaan, maar zijn het resultaat van de ontwikkeling die 
zich in de laatste 5000 jaar in dit gebied heeft voorgedaan. BERENDSEN (1982) heeft de ontwikkeling 
van het gebied in zijn dissertatie uitvoerig beschreven, onder andere aan de hand van kaarten waarop 
de ontstaanswijze van het landschap is aangegeven. Deze kaarten zijn met behulp van studenten in de 
fysische geografie gemaakt gedurende een lange reeks van jaren. In totaal werden de gegevens van 
90.000 grondboringen in deze kaarten verwerkt. Uit het bijbehorende proefschrift blijkt, dat de 
ontwikkeling in hoofdzaak werd bepaald door twee factoren: 
1. de afzetting van materiaal door de rivieren in de periode vóór de bedijking, dat wil zeggen vóór 

circa 1100 na Chr.; 
2. het ingrijpen van de mens in de natuurlijke ontwikkeling, door bedijking van de rivieren, kappen 

van het bos, en ontginning van de wildernis. 

Het uiterlijk van het huidige landschap is vrijwel geheel bepaald door het ingrijpen van de mens: 
zonder dit ingrijpen zouden de rivieren nog jaarlijks overstromen en zou het grootste deel van de 
Lopikerwaard een onbegaanbare, drassige, met moerasbos begroeide wildernis zijn, waar landbouw 
onmogelijk zou kunnen plaatsvinden. 
De mens is bij zijn ingrijpen in de natuur echter niet volstrekt willekeurig te werk gegaan: hij heeft zijn 
activiteiten aangepast aan de verschillen die al van nature in het landschap aanwezig waren. Zo vond 
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de eerste bewoning plaats op de hoogste (en droogste) delen naast de vroegere rivierbeddingen; ook 
werd hier de eerste landbouw bedreven. Er was nog veel grond beschikbaar; de ontginners namen dan 
ook naar eigen goeddunken een deel van deze grond in gebruik. Zo ontstond de zogenaamde 
onregelmatige blokverkaveling (Fig. 1). Pas later, toen de rivieren omstreeks 1100 na Chr. bedijkt 
werden en de (grond)waterstand kon worden geregeld vond een door de overheid gereglementeerde, 
planmatige ontginning plaats van de laag gelegen gebieden. Daarbij is het karakteristieke 
verkavelingspatroon ontstaan, dat nu nog het landschapsuiterlijk van een groot deel van West-
Nederland bepaalt (Fig. 2). 

Fig. 2) Smalle, langgerekte verkaveling (cope-ontginning), 
kenmerkend voor kommen met veen. 

2. De vorming van stroomgordels en kommen in de periode tot 1100 na Chr. 
Het landschap inde omgeving van Montfoort maakt al gedurende zeer lange tijd deel uit vaneen groot 
gebied, waar de Rijn zijn afzettingen heeft gedeponeerd. Voordat de Rijn bedijkt werd, bestonden er 
vele zijtakken, die zich kronkelend een weg baanden door een moerasgebied, dat zich uitstrekte van 
Utrecht tot de Noordzee en van Amsterdam tot Dordrecht. De stijging van de zeespiegel, daling van 
het land, en overstromingen van de rivieren maakten dit gebied omstreeks 5000 v. Chr. zo drassig, dat 
het volstrekt onbegaanbaar was. De rivieren waren de enige verkeersaders en de eerste bewoners van 
het gebied gebruikten dan ook vrijwel uitsluitend vaartuigen om zich te verplaatsen. Permanente 
bewoning was in het rivierengebied schaars en voorzover aanwezig, geconcentreerd langs de rivieren. 
Jacht en visserij vormden voor deze eerste bewoners de belangrijkste middelen van bestaan. 

De rivieren die zich door dit moerasgebied een weg baanden, vervoerden in hun bedding grind, zanden 
klei. Daar de rivieren nog niet bedijkt waren, overstroomde het gebied elk voorjaar. Bij iedere 
overstroming werd een deel van het vervoerde materiaal afgezet: het grofste materiaal (grind en grof 
zand) bleef achter op de bodem van de rivierbedding, terwijl het fijnere materiaal (fijn zand, zavel) 
werd afgezet op de oevers, direct naast de rivierbedding, waar de stroomsnelheid sterk werd afgeremd 
door de aanwezige begroeiing. 
Op grote afstand van de rivierbedding werd in vrijwel stilstaand water het fijnste materiaal (klei) 
afgezet. 
De oevers werden door de regelmatig optredende overstromingen sterk opgehoogd, waardoor langs de 
rivierbeddingen zogenaamde oeverwallen (Fig. 3) ontstonden. De oeverwallen hebben een zeer 
karakteristieke opbouw: bij boringen blijkt dat ze onderin bestaan uit fijn zand en zavel, terwijl ze 
bovenin uit klei bestaan. Men spreekt dan van een aflopend profiel. Een dergelijk profiel ontstond als 
gevolg van het feit dat erbij elke volgende overstromingsteeds fijner materiaal op de oeverwallen werd 
afgezet. Het grovere materiaal bleef in de rivierbedding achter. 
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Stroom ruggen 

Rivierbedding 

Oude rivierbedding 
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Kommen 

Fig. 3) Oeverwal, kronkelwaard en kom. 

De afzetting van materiaal van een kronkelende of meanderende rivier wordt verder in hoge mate 
bepaald door de wijze van stromen in de bochten (meanders). 
In een bocht heeft het water de neiging rechtuit te stromen. Daardoor ligt de grootste stroomsnelheid 
langs de concave (holle) oever, die door de stroming wordt ondergraven. De bocht wordt geleidelijk 
naar buiten verlegd. 
Aan de convexe (bolle) oever wordt gelijktijdig materiaal afgezet. In het diepste deel van de bedding, 
dat langs de concave oever ligt (zie Fig. 4), bestaat de bodem uit het grofste aanwezige materiaal; naar 
de convexe oever neemt de korrelgrootte af met de diepte. Naarmate de rivierbedding zich verder naar 
buiten verlegt, ontwikkelt zich een zogenaamde kronkelwaard, die geheel bestaat uit beddingafzet
tingen (zand en grind). Bij hoogwater worden daarop afzettingen neergelegd (Fig. 5), die ook naar 
boven toe een afname vertonen van de gemiddelde korrelgrootte. Deze afname van korrelgrootte 
wordt versterkt door de begroeiing die zich boven het gemiddeld waterpeil ontwikkelt. In de 
kronkelwaard kunnen soms nog ruggen en geulen worden onderscheiden, die ontstaan als gevolg van 
fluctuaties van de waterstand. 

De kronkelwaard vormt samen met de oeverwallen en de rivierbedding een zogenaamde 
stroomgordel. Doordat de rivieren zich vroeger vaak konden verleggen en een geheel nieuwe loop 
vormden, is een ingewikkeld netwerk van stroomgordels ontstaan (Fig. 6), met daartussen laag gelegen 
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Fig. 4) Doorsnede door een oeverwal, rivierbedding en kronkelwaard. 

gebieden (de kommen) die bestaan uit klei en veen. De oude rivierbeddingen slibden na een 
stroomgordelverlegging langzaam dicht met klei. Soms werden gehele stroomgordels met klei van 
jongere rivieren bedekt. 

Ligging van de boring: 
S 126.290-450.220.+0,2 

Lutum (<2um) 

Silt (2-50«m) 

Fijn zand (50-210/im) 

Grof zand (210-2000urn) 

Fig. 5) Verticale selectie naar korrelgrootte in de Stuivenbergse stroomrug. 

44 



Krimpense stroomstelsel (K) 

Lmschotense stroomstelsel (L) 

Utrechtse stroomstelsel (UI 

J\ Graafse stroomstelsel (G) 

I Benschopse stroomstelsel (B) 

Fig. 6) Ligging van de stroomgordels in Zuid-Utrecht. 

De stroomgordels die in de laatste 3000 jaar zijn ontstaan, zijn nog nauwelijks met jongere afzettingen 
bedekt geraakt en zijn daardoor nog steeds als hoge ruggen in het landschap zichtbaar. Men spreekt 
dan van stroomruggen. Soms zijn in een stroomrug nog de resten van de vroegere rivierbedding te 
herkennen, als een zogenaamde restgeul. 
Daar de restgeulen zijn opgevuld met klei en/of veen, blijft er na hevige regenval vaak water in staan 
(Fig. 7). Ook zijn vaak sloten in de restgeulen aangelegd en in enkele gevallen ziet men dat 
waterstaatkundige grenzen of gemeentegrenzen precies een restgeul volgen. De stroomruggen, in het 
bijzonder de oeverwallen, zijn voor de landbouw de meest geschikte gronden. Omdat de bodem er op 
enige diepte meestal uit zand bestaat kan overtollig water gemakkelijk wegzakken, terwijl in tijden van 
droogte het water gemakkelijk capillair kan opstijgen. De bovengrond is gemakkelijk bewerkbaar en 
bestaat uit kalkrijke (lichte) klei. Het is dan ook geen wonder dat juist deze gronden het eerst voor de 
landbouw in gebruik werden genomen. 

Op de laag gelegen grote riviervlakten tussen verschillende rivierarmen werd bij elke overstroming een 
dun laagje zware klei afgezet. 
Deze vlakten hebben een enigszins holle ligging en worden daarom kommen genoemd. De afwatering 
was er slecht, waardoor ze voor het grootste deel begroeid raakten met riet, elzen en berken. Dit leidde 
tot de vorming van veen. waarin thans nog de resten van deze planten kunnen worden herkend. 
Bewoning vond inde kommen pas plaats inde Middeleeuwen (na ca. 1100 na Chr.), toen deze gebieden 
op grote schaal werden ontgonnen. 
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Fig. 7) Restgeul van de Stuivenbergse stroomrug op het Hofland, ten zuiden van Montfoort. Na hevige regenval 
stagneert het water op de kleiige opvulling van de restgeul. 

In de omgeving van Montfoort komen stroomgordels voor van verschillende ouderdom (Fig. 8). 
De ouderdom van deze stroomgordels kon op veel verschillende manieren worden vastgesteld, zie 
BERENDSEN (1982). De belangrijkste methode is de koolstof-14 methode waarmee de ouderdom 
van hout en veen vaak op enkele tientallen jaren nauwkeurig kan worden vastgesteld. 
Bij de methode van de ,,kalkdiepte-frequentiehistogrammen" kan de diepte worden vergeleken 
waarop in de stroomgordels kalkrijk materiaal wordt aangetroffen. In de jongste stroomgordels komt 
kalk zeer ondiep voor. 
Fig. 9 geeft hiervan een voorbeeld. Langs de horizontale as staat in deze figuur de diepte in cm onder 
het maaiveld aangegeven, langs de verticale as het percentage van de boringen waarbij kalkrijk 
materiaal op een bepaalde diepte werd gevonden. Uit de diagrammen blijkt, dat bij de Snelrewaardse 
stroomrug (G 10) de kalk het diepst zit, bij de Hollandse IJssel (K 2) het ondiepst. 

De oudste stroomgordel in de omgeving van Montfoort is de Benschopseen Willeskopse stroomgordel 
(B 3), die omstreeks 6000 jaar geleden werd gevormd. Thans is deze stroomgordel alleen nog met 
behulp van boringen terug te vinden; in het landschap is er niets meer van te zien (zie ook Fig. 10). 

De Bloklandse en Snelrewaardse stroomrug (G9, G10, zie Fig. 7) werd omstreeks 4500 jaar geleden 
gevormd. Deze stroomrug is zeer smal, maar goed in het landschap te herkennen. De M.A. 
Reinaldaweg kruist de stroomrug vele malen, op plaatsen waar de stroomrug ligt vertoont de weg 
flinke hobbels; daar waar kommen liggen ligt de weg een stuk lager (Fig. 11). De lage ligging in de 
kommen wordt verder versterkt door inklinking: het zand van de stroomrug klinkt vrijwel niet in, 
terwijl het veen en de klei in de kommen zeer gevoelig is voor inklinking. 

Nadat de bedding van de Bloklandse stroomrug was verland, ontstonden omstreeks 4000 jaar geleden de 
Stuivenbergse stroomrug (L 7), de Schuurenburghse stroomrug (L 10), de Linschoten stroomrug (L 11) en wat 
later de Meijerbergse stroomrug (L 13). 
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Restgeulen 

Hollandse IJssel (K2) 

Stuivenbergse stroomrug (L7), Schuurenburghse stroomrug (L10) 

Linschoten stroomrug (L11), Meijerbergse stroomrug (L13) 

Bloklandse stroomrug (G9), Snelrewaardse stroomrug (G10) 

Willeskopse stroomgordel (B3) 

Bebouwd gebied 

Kommen 

\==s=^ Dijken 

Water 0 1 km 

Fig. 8) Slroomgordels in de omgeving van Montfoort, gerangschikt naar ouderdom. 
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Fig. 9) Kalkdiepte-frequentiehistogrammen van enkele stroomgordels in de omgeving van Montfoort. Bij de 
jongste stroomgordel komt kalkrijk materiaal vlak onder het maaiveld voor. 

De rivieren die deze stroomruggen vormden verenigden zich bij Woerden met de Oude Rijn, die hier al 
sinds ongeveer 5000 jaar geleden stroomde. 
De restgeul van de Stuivenbergse stroomrug is thans nog zeer goed in het landschap te vervolgen als 
een ongeveer 30 m brede en 0,6 m diepe laagte. De naam Stuivenbergse stroomrug is te danken aan het 
feit dat plaatselijk het zand zo dicht aan het maaiveld komt dat ongeveer 100 jaar geleden in droge 
perioden verstuiving op het akkerland kon optreden (VINK 1926, p. 180). In de Linschoten stroomrug 
is geen restgeul meer te vinden; waarschijnlijk ligt de restgeul onder de weg van Montfoort naar 
Woerden. 

De jongste stroomgordel is die van de Hollandse IJssel. Uit dateringen met behulp van de koolstof-14 
methode is gebleken , dat de Hollandse IJssel tussen Montfoort en Gouda ongeveer 1800 jaar geleden 
(in de Romeinse tijd!) moet zijn ontstaan. De rivier is omstreeks 1200 bedijkt, en werd in 1285 op 
initiatief van Floris V afgedamd bij Het Klaphek. De aanleg van deze zogenaamde „Nijendam" (in 
tegenstelling tot de oudere dam bij Wijk bij Duurstede) is voor de waterstaatkundige geschiedenis van 
groot belang geweest. De Noorder Lekdijk werd toen namelijk opgesplitst in de „Lekdijk Bovendams" 
en de „Lekdijk Benedendams" (VAN HENGST 1898, p. 14). Na de afdamming in 1285 nam de 
betekenis van de scheepvaart op de Hollandse IJssel af, mede ook doordat de rivierbedding dichtslibde 
onder invloed van de getijdenbeweging op de rivier. Veel kleine schuiten uit Gouda moesten daarom in 
de 15e eeuw over Polsbroek, Benschop en IJsselstein naar Het Gein, en verder langs de Doorslag en de 
Vaartse Rijn naar Utrecht varen. Er zijn vele pogingen ondernomen om de Hollandse IJssel uit te 
baggeren; onder andere in 1488, 1525, 1564 en 1667. In 1862 werd bij Gouda een dam met sluizen in de 
Hollandse IJssel aangelegd. 
Langs de Hollandse IJssel komen op enkele plaatsen afzettingen voor die zijn gevormd bij 
dijkdoorbraken. Deze dijkdoorbraken zijn niet uit historische bronnen bekend, zeer waarschijnlijk 
hebben ze plaatsgevonden vóór de afdamming van de rivier in 1285. 

Fig. 10 geeft een profiel waarop de Hollandse IJssel, de Stuivenbergse en de Benschopse stroomgordel 
voorkomen. Uit het profiel blijkt duidelijk, dat het zand van een stroomgordel hoger ligt t.o.v. NAP, 
naarmate de stroomgordel jonger is. Door de hoogteligging van het zand na te gaan kan dan ook de 
(relatieve) ouderdom van de stroomgordels worden bepaald. De Benschopse stroomgordel is zo oud, 
dat hij geheel met klei en veen bedekt is geraakt. In het profiel bestaat de ondergrond op ca. 6 m — 
NAP uit fijn zand (aangegeven als Formatie van Twente), dat stamt uit de laatste „ijstijd", die ca. 
10.000 jaar geleden eindigde. 

3. Bedijking en ontginning 
Door de bedijking van de grote rivieren die omstreeks 1100 na Chr. begon, kwam er een einde aan de 
natuurlijke ontwikkeling van het stroomruggen en kommen landschap. De rivieren konden zich nu 
niet meer verleggen en de afzetting van het materiaal vond uitsluitend nog plaats in de uiterwaarden. 
Als gevolg hiervan zijn de uiterwaarden hoog opgeslibd. Bij de Hollandse IJssel bedraagt het 
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Fzg. /1) De hoogteverschillen in de Reinaldaweg, lussen Benschop en Montfoort, zijn het gevolg van het feit dat de 
Bloklandse slroomrug de weg enkele keren kruist, 

hoogteverschil tussen de uiterwaarden en het binnendijkse land gemiddeld slechts 0,2 m, maar deze 
rivier is dan ook al vrij snel na de bedijking afgedamd. Bij de Lek bedraagt het hoogteverschil tussen de 
uiterwaarden en het binnendijkse land 2,5 à 4 m. 

Tot in de 10e eeuw lagen de (hoofdzakelijk agrarische) nederzettingen uitsluitend op de hooggelegen 
stroomruggen. Deze stroomruggen hadden een onregelmatige blokverkaveling (Fig. 1). De kommen 
vormden een ontoegankelijke wildernis. 
Ongeveer gelijktijdig met de bedijking kwam hierin een drastische verandering, doordat de grote, 
laaggelegen kommen in blokken voor systematische ontginning werden uitgegeven door de bisschop 
van Utrecht en de graaf van Holland. Deze ontginningen, die bekend staan als cope-ontginningen (Fig. 
12), hebben het karakteristieke verkavelingspatroon opgeleverd, dat nu nog het Westnederlandse 
veengebied beheerst. De ontginningsblokken zijn als bestuurlijkeen waterstaatkundige eenheden lang 
zelfstandig gebleven. 
Vele namen in het Westutrechtse veengebied herinneren aan de cope-ontginningen, bijvoorbeeld 
Heycop, Gerverscop, Benschop, Willeskop, Reyerscop. 

De wijze waarop de veengebieden in gebruik werden genomen is uitvoerig beschreven door VAN DER 
LINDEN (1955). 
De ontginning vond plaats vanuit een ontginningsbasis (een weg op een stroomrug, rivier (dijk) of 
gegraven wetering) vanwaar een bepaalde diepte, meestal 6 voorling (ongeveer 1250 m) werd uitgezet. 
De kavels kregen een breedte van 30 roeden (ongeveer 113 m), zodat de oppervlakte per kavel 16 
morgen (ongeveer 14 hectare) bedroeg. Dit was destijds voldoende voor een gezinsbedrijf. De 
boerderijen werden gebouwd op de kavels langs de ontginningsbases, waardoor zeer langgerekte 
dorpen ontstonden (bijv. Benschop). De woeste grond werd door de bewoners zelf in cultuur gebracht; 
de kolonisten kregen het vrijwel onbeperkte gebruiksrecht, en waren slechts een symbolisch bedrag 
verschuldigd aan de bisschop, als erkenning van diens gezag. De kavels zijn begrensd door sloten, 
welke steeds loodrecht staan op de tevoren gegraven weteringen, die dienst deden als ontginningsbases. 
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Fig. 12) Benschop, een cope-oniginning uit de 12e eeuw. 

De weteringen werden door „vlieten" verbonden met de rivier, waar overtollig water geloosd werd. Tot 
omstreeks 1450 vond deze lozing op „natuurlijke" wijze (dat wil zeggen door middel van 
uitwateringssluizen) plaats. Door de wateronttrekking trad inklinking op, zodat omstreeks 1450 de 
uitwatering niet meer op „natuurlijke" wijze kon plaatsvinden en bemaling met windmolens 
noodzakelijk werd. Betere ontwatering leidde steeds opnieuw tot verdergaande inklinking, zodat men 
eind 16e eeuw — begin 17e eeuw over moest gaan op tweetrapsbemaling. Na 1870 vond de bemaling 
plaats met stoomgemalen; na 1930 zijn deze geleidelijk vervangen door elektrische gemalen. Bij de 
cope-ontginningen liggen langs de weteringen aan de ontginningsbases de zogenaamde „voorwegen", 
waarlangs de boerderijen liggen. De ontginningen werden rondom vaak beschermd tegen het water 
van belendende ontginningen: aan het eind door een Achterkade of Lansing (= landscheiding); aan de 
oost- en westgrens door een loodrecht hierop staande kade, de „Zijdewende" of „Meent" (DEN U YL 
1963, p.15). 
Langs deze wegen of kaden komt geen bewoning voor. 
Daarnaast zijn er polderwegen, eveneens zonder bewoning, die de naam Uitweg, Steeg of Opweg 
dragen en die in de lengterichting van de kavels lopen naar de toenmalige „bewoonde wereld". 
Voorbeelden zijn de Bovenkerkweg en de Benedenkerkweg bij Montfoort, de Eitersesteeg bij 
IJsselstein, de Damweg bij Polsbroek, de Breedesteeg bij Lopikerkapel en de Uitweg bij het plaatsje 
Uitweg. 

Verder komen in sommige cope-ontginningen (bijvoorbeeld in de Polder Willeskop) zogenaamde 
Tiendwegen voor, die volgens DEN UYL (1963, pp. 19-22) de functie van kwelkaden hadden. Het 
woord Tiendweg zou zijn afgeleid van het Oud-Nederlandse woord tien (= trekken, zijgen, zuigen). 
Een mooi voorbeeld van cope-ontginningen vindt men in de Lopikerwaard bij Lopik, waar de 
ontginning heeft plaatsgehad vanuit de Lopikerwetering(Fig. 13). De bochten in de wetering worden 
in noordelijke richting driemaal herhaald in het verkavelingspatroon. De huidige Lopikerweteringis 
ten dele een natuurlijk veenstroompje (vroeger de Lobeke genaamd), dat door een gegraven kanaal 
(„Graaf') is verbonden met de Enge IJssel. 
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—«• Richting van de ontginning 

Ontginningsbasis 
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Fig. 13) Cope-ontginningen in Zuid-Utrecht. 

De verbonden wateren zijn samen de ontginningsbasis geweest voor Lopikerkapel, Lopik en Cabauw. 
Benschop en Polsbroek sloten later op deze ontginningen aan. De Polder Blokland (afgeleid van 
„beloken" = afgesloten land) tussen Benschop en Montfoort is een restontginning, die het laatst aan de 
beurt kwam en daardoor een onregelmatige vorm heeft gekregen. 

4. Landgebruik 
Het bodemgebruik in het rivierengebied was vanaf het begin sterk aangepast aan de natuurlijke 
omstandigheden. Tuinbouw en akkerbouw kwam in de omgeving van Montfoort uitsluitend voor op 
de stroomruggen, griend (wilgen- en elzenhakhout) in de kommen. Grasland kwam zowel op de 
stroomruggen als in de kommen voor. Tuinbouw en akkerbouw zijn sinds de vorige eeuw sterk 
achteruit gegaan ten gunste van de hoeveelheid grasland. 
Sinds het begin van de 20e eeuw is het fruitteelt areaal sterk toegenomen. Onder invloed van 
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economische factoren is het in de laatste 10 à 20 jaar echter weer afgenomen. Vele hoogstamboom-
gaarden zijn bovendien vervangen door laagstamboomgaarden in verband met de hoge plukkosten. 

Een mooi voorbeeld van een aanpassing van de mens aan verschillen die van nature in het landschap 
aanwezig zijn vormt ook het Schansbos, ten zuiden van Linschoten. 
Het Schansbos is het restant van een verdedigingswerk dat ten behoeve van de (oude) Hollandse waterlinie is 
aangelegd om de toegang naar Woerden af te kunnen sluiten. Bij een inundatie van het gebied zou Woerden 
alleen te bereiken zijn over de Linschoten stroomrug. Het Schansbos is dan ook precies even breed als de 
stroomrug. 

De stroomruggen in het gehele rivierengebied worden al vele eeuwen geschonden door het afgraven 
van zandige klei (zavel) ten behoeve van de steenfabrieken. Vooral de stroomrug van de Oude Rijn is 
hierdoor sterk aangetast; vaak is 1 à 2 m. klei afgegraven. Het is bekend dat er omstreeks 1724 rond 
Woerden 26 steenfabrieken voorkwamen. Vaak kwam het „afgetichelde" land te laag te liggen, en 
ontstond „onland" dat beplant moest worden met bos. Door de noodzaak de kommen steeds dieper te 
ontwateren, daalde ook de grondwaterstand in de stroomruggen en werden stukken land die te diep 
afgeticheld waren weer geschikt voor landbouw (POELMAN 1966). 
De opkomst van de tuinbouw onder glas bij Vleuten na 1900 is voor een deel te danken aan het 
afvletten van de stroomrug. In de zeer goed doorlatende, zandige ondergrond is gemakkelijk een 
constante grondwaterspiegel te handhaven, waardoor dit gebied voor de tuinbouw aantrekkelijk werd. 

Sinds het begin van de 20e eeuw is de hoeveelheid bebouwd gebied sterktoegenomen. Detoenemende 
technologische ontwikkeling heeft ertoe geleid dat het ingrijpen van de mens in het landschap steeds 
minder werd aangepast aan de natuurlijke omstandigheden. De laatste jaren is gelukkig het besef 
gegroeid, dat een zo goed mogelijke aanpassing aan de natuurlijke verschillen in het landschap niet 
alleen van fundamenteel belang is voor het welzijn, maar ook kostenbesparend is. 
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Zingt een nieuw lied voor de Heer; gedaan in het jaar des Heren 
1745 in de Lutherse kerk van Woerden ') 

door C.L.J. de Kaper 

De gezondheidstoestand van Barent van Deijl, koster en voorzanger van de Evangelisch-Lutherse 
gemeente van Woerden, was zorgelijk. De kerkeraad had daarom in haar vergadering van 6 september 
1743 besioten uit te zien naar een geschikte opvolger. Men wilde een kandidaat van buiten de gemeente 
hebben. De predikant, ds. J.W. Martini, werd daarom verzocht eens te Leiden en Amsterdam te 
informeren of men daar een geschikte kandidaat voor de vervulling van dit ambt had. Het liefst wilde 
de kerkeraad hiervoor een mandenmaker of kleermaker hebben. Waarom juist een persoon met deze 
beroepen de voorkeur had werd niet nader verklaard. 

Tijdens het bezoek van Ds. Martini aan de predikanten van Amsterdam kwamen behalve de vraag 
naar een geschikte opvolger voor Barent van Deijl ook de gezangboeken ter sprake. Op de vergadering 
van 6 september had de kerkeraad besloten om gelijktijdig met de nieuwe voorzanger ook nieuwe 
gezangboeken in te voeren. Tot dan toe had de gemeente van Woerden gebruik gemaakt van het oude 
,,Woerdische Sangboeck, de CL Psalmen Davids, ende Geestelycke Liedekens, uutgelesen, 
mitsgaeders eenige nieuwe Loffsangen, die hier noch bijgevoegt zyn. Utrecht by Symon de Vries, 
Boeckvercooper woonende onder de Laken-snijders. Anno MDCXLVII". Dit boek was voorzien van 
een voorrede van Johannes Ligarius, predikant te Woerden van 1586 tot 159 l2). 
De invoering van een nieuw gezangboek was noodzakelijk geworden omdat niet iedereen meer in het 
bezit van een exemplaar van het oude „Woerdische Sangboeck..." was en er vele gemeenteleden waren 
met een incompleet exemplaar. 
Ds. Martini moest in Amsterdam hulp vragen voor de invoering van een nieuw, Duisbergs hetzij 
Beudekers gezangboek. 
Het betrof hier het in 1688 in Amsterdam ingevoerde door Jan van Duisberg verbeterde gezangboek, 
hetwelk verschillende malen is herdrukt en reeds bij diverse gemeenten in gebruik was en het door 
Christoffel Beudeker berijmde gezangboek. Dit laatste boek bevat dezelfde gezangen als dat van Van 
Duisberg, vermeerderd met een aantal nieuwe liederen. Beide gezangboeken waren opdat moment bij 
de gemeente van Amsterdam in gebruik. Ze werden zelfs naast elkaar gebruikt, hetgeen regelmatig tot 
moeilijkheden leidde3). 

De Amsterdamse predikant ds. Tistein wilde het één en ander eerst met het Consistorium (= de 
kerkeraad) bespreken. Men bleek bereid Woerden te helpen bij de invoering van een nieuw 
gezangboek. Ook zou men een goede kandidaat zoeken om als koster en voorzanger in de gemeente 
van Woerden dienst te doen. 
Dat de kwestie van de gezangboeken juist met Amsterdam besproken moest worden kwam omdat deze 
gemeente zich een leidinggevende plaats had verworven onder de Lutherse gemeenten. Dit kwam door 
haar grootte en vooral ook door haar goede financiële positie waardoor zij de andere gemeenten van 
zich afhankelijk wist te maken. 

In de vergadering van 20 september besloot de kerkeraad van Woerden om het Consistorium van 
Amsterdam te schrijven dat men, mits men enige exemplaren geschonken zou krijgen, over wilde gaan 
tot de invoering van het gezangboek van Christoffel Beudeker. 

Op 27 september schreef ds. Martini aan het Consistorium de onderstaande brief: 

„Weleerwaarde hooggeleerde wijze en zeer voorzienige Heren, veel geliefde Broederen in Christus, 
Aangezien bij onze gemeente alleen tot hiertoe in gebruik gebleven is een zeer oud gezangboek, op 
andere plaatzen bij weinigen bekend, warin eensdeels zeer vele onverstaanbare woorden en 
ongehoorde berijmingen voorkomen, anderdeels zeer vele stigtelijke en zielroerende liederen die bij 
andere gemeentens gezongen worden ontbreken, en wij derhalven reets overlangegewenscht hebben, 
dat ook bij ons tot meerdere stigting een ander gezangboek mogte worden ingevoert, en daarenboven 
thans nog bevinden dat de gemelde onze gezangboeken niet alleen zo schaars maar ook zo onvolkomen 
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zijn dat enigen in 't geheel zonder, anderen met een uit 't welk bladen missen, bij den godsdienst te 
verschijnen genoodzaakt zijn. Zo is 't dat wij, de stigting der gemeente ter herten nemende om dat 
gebrek te verhelpen eenparig besloten hebben om met d' aanstaande veranderinge van enen 
voorzanger tot het invoeren van 't gezangboek van den heer Christoffel Beudeker over te gaan, indien 
wij slegts een middel können vinden om de vele onvermogende personen in onze gemeente van dezelve 
te können voorzien. Dewijl nu de middelen van onze kerk daar te zwak toe zijn, zo nemen wij, (die bij 
ons weten nog nooit enige gemeente lastig gevallen zijn) onze toevlugt tot U weleerwaarden met 
verzoek U weleerwaarden gelieven uit eene Christbroederlijke liefde en zugt tot opbouwing van 
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Christus Kerk naar derzelver loflijke gewoonte in 't ondersteunen van andere zwakkegemeentens, dit 
ons heilzaam voornemen te begunstigen en door ene edelmoedige verering van enige exemplaren van 
de voornoemde C. Beudekers gezangboeken aan onze gemeente de stigting van Gods Kerk hier te 
helpen bevorderen. In welke hoop wij niet nalaten God te bidden dat hij U weleerwaarde gemeente, 
personen en dienst door enen rijken toevloed van Zijne allerdierbaarste zegeningen in ene gewensten en 
bloeyenden staat wil bewaren. Na hertelijke groetenis verblijven wij weihooggeleerde wijze en 
voorzienige Heren. Woerden, de 27 september 1743. U edele genegene en dienstwillige vrienden en 
medebroederen. De kerkenraad der Onveranderde Augsburgse Confessie alhier. Cujus nomine sub 
scripsit, J.W. Martini, pastor"4). 

Amsterdam zond een kandidaat voor het kosters- en voorzangersambt. Op 18 oktober 1743 werd 
tijdens de vergadering van de kerkeraad Michiel Pol als zodanig aangesteld. In zijn, op de 
vergadering van 29 oktober, goedgekeurde beroepsbrief (taakomschrijving) stond over zijn werkzaamheden als 
voorzanger het volgende: 
„Als ten eersten dat hij Michiel Pol naar zijn beste kennis en vermogen deze onze gemeente zal 
bedienen zo in voorlezen als voorzingen op dien tijd en naar zulk ene order als reets in onze kerk 
gebruikelijk is, of nog mogte goed gevonden worden. En zal ten dien einde de gezangen telkens 
bij den predikant gevraagt hebbende wat gezongen zal worden op de daartoe verordineerde 
borden, eer de gemeente zamenkomt, aantekenen en met het voorlezen en zingen zonder verzuim 
beginnen op de daartoe gestelde tijden, zo wel des zondags als in de week op andere predik- of 
feestdagen". 

Waarschijnlijk ging Michiel Pol direct aan het werk. Al spoedig kwamen er klachten over hem 
binnen bij de kerkeraad. Op de vergadering van 1 juni 1744 werd ds. Martini gevraagd de 
voorzanger te verzoeken om voor een gezang een melodie te kiezen waarop de tekst goed 
uitkomt, opdat er geen wanordelijk gezang ontstaat, zoals dat onlangs nog gebeurde. Tevens 
moest de voorzanger gevraagd worden om zijn beroepsbrief nog eens goed door te lezen en zijn 
werkzaamheden naar behoren te vervullen, zodat er geen rechtvaardige klachten meer binnen 
konden komen. 

Uit de notulen van de vergadering van 18 oktober 1744 blijkt dat er inmiddels bericht van de 
kerkeraad van Amsterdam was ontvangen op het verzoek om enige gezangboeken te krijgen. De 
gemeente van Woerden kreeg 40 gezangboeken in Spaans leder ingebonden en verguld op snede 
geschonken, om onder de gemeenteleden te verdelen. Ds. Martini had de kerkeraad van 
Amsterdam hiervoor al een dankwoord geschreven. De verdeling van de 40 gezangboeken gaf 
enige problemen. In de vergadering van 6 november kwam ds. Martini met het volgende voorstel. 
Hij wilde de boeken door de koster aan de lidmaten, die een jaarlijkse bijdrage aan de kerk 
betaalden (dus de meer-vermogenden), laten verkopen tegen de prijs waarvoor de boekverkoper 
deze verkocht. Van de opbrengst zou de kerkeraad ongebonden exemplaren kunnen kopen om te 
verspreiden onder de minder-draagkrachtige gemeenteleden; al dan niet tegen een geringe 
betaling. 
Dit voorstel werd verworpen. Men verkocht dan immers de boeken die ze zelf hadden gekregen 
t.b.v. de minder-draagkrachtigen. 
Uiteindelijk werd besloten om 112, in een hoornen band gebonden, exemplaren bij een 
boekhandelaar te bestellen. 
Ds. Martini werd verzocht met de Amsterdamse boekhandelaar Strander hierover te gaan 
onderhandelen. Tijdens de vergadering van 2 december deed hij hier verslag van. 
Overeengekomen was dat Strander 104 ingenaaide exemplaren zou zenden en er 100 zou 
berekenen. Tevens zou hij nog 12 in hoornen band gebonden boeken afleveren, mits de kerkeraad 
voor ieder ingenaaid exemplaar 2 gulden en voor iedere hoornen band 6 stuivers extra zou betalen. 
De vóór 1 mei 1745 niet verkochte exemplaren zouden mogen worden teruggeven. Van de 
verkochte boeken zou Strander nog een gift doen of korting geven. 

Op de vergadering van 2 december werd over de verdeling van de inmiddels aangekomen boeken 
het volgende besloten; Ds. Martini zou zondag 6 december na de ochtend- en de middagkerkdienst de 
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gemeenteleden meedelen dat de kerkeraad besloten had om een nieuw gezangboek in te voeren en dat voldoende 
exemplaren reeds bij de kerkmeesters in de kerkekamer voorradig waren. Alle gemeenteleden weiden verzocht 
een nieuw gezangboek af te komen halen in de kerkekamer alwaar een bus zou staan waar ieder naar vermogen 
een bijdrage in kon doen. Zo hoopte men uit de kosten te komen. De gemeenteleden die een jaarlijkse bijdrage 
aan de kerk betaalden mochten eerst hun gezangboek in ontvangst komen nemen. De niet-vermogende leden 
moesten op een andere dag hun boek ophalen en hun gift doen. De kerkmeesters Jan Wingoed en Dirk van 
Leeuwen zouden voor de verdeling zorgdragen. 

In de vergadering van 16 december deden zij daar verslag van. Zij lazen de vergadering een lijst voor 
waarop zij de namen hadden genoteerd van degenen die een van de 40 door Amsterdam geschonken 
exemplaren in ontvangst hadden genomen, alsmede lazen zij de lijst voor met de namen van de 
personen die een ongebonden boek hadden gekregen. Er waren 30 ongebonden gezangboeken 
overgebleven. Jan Wingoed bood aan om er enkele mee naar huis te nemen, alsmede een armenbus, 
voor diegenen die nog geen gezangboek hadden en er later toch nog een wilden hebben. De bus waarin 
de gemeenteleden tijdens de verdeling van de boeken naar vermogen een bijdrage hadden gedaan werd 
tijdens de vergadering geleegd. De inhoud bedroeg 210 gulden en 19 stuivers. 

Op 30 januari werd beslist om tot de invoering van het nieuwe gezangboek over te gaan. Besloten werd 
daar op 10 februari (woensdagavond) mee te beginnen. Het zou worden afgekondigd op 31 januari en 7 
februari. Ten behoeve van de onvermogenden zou men nog 6 exemplaren bij hun zitplaatsen leggen 
opdat ook zij mee konden zingen. 

De godsdienstoefening op woensdagavond 10 februari 1745 was niet geheel vlekkeloos verlopen. 
Kennelijk waren er nog steeds klachten over Michiel Pol voor zover het zijn werk als voorzanger 
betrof. Het feit dat de gemeenteleden kosten hadden moeten maken voor een nieuw gezangboek zal 
aanleiding geweest zijn voor een aantal kerkgangers om nu maar eens flink in het offensief te gaan. 
Wanneer de kerkeraad het nodig achtte dat er nieuwe gezangboeken werden aangeschaft, dan moest 
toch ook de gemeentezang een goede impuls krijgen. Maar hoe moest dat met Michiel Pol als 
voorzanger? Zij wisten er wel iets op. In de notulen van de vergaderingvan 14 februari volgt een goed 
verslag van de kerkdienst: 

,,Zijnde het voorgevallene in de kerk op den 10 dezer: dat voor de predikatie Gerrit van Leuwen, Jan 
Roos en Wijntje Hoendervanger zig niet ontzien hebben om, eer de voorzanger de nummer van de 
bladzijde van 't gezang nog had uitgesproken het gezang op te heffen en als te past voort te zingen en na 
de herrinneringen van den president-kerkmeester Jan Wingoed niet te luisteren. Dat na de predikatie 
Do. Martini de gemeente op 't zagtmoedigste en zielroerendste vermaant hebbende om eerbiedig en 
aandagtig te zingen, Gerrit van Leuwen en Jan Roos, eer de voorzanger de versen die stonden 
gezongen te worden had gemeld, het gezang hebben opgeheft en op gedane herrinnering van do. 
Martini met de woorden: sus! sus vrienden! en hier is de voorzanger!, Gerrit van Leuwen niet alleen 
opentlijk uitgeroepen heeft: Hij kan niet zingen!, maar ook met Jan Roos in 'tzingen is voortgegaan,ja 
zelfs, toen de voorzanger met de gemeente de eerste regel van 't vers begon te zingen, met de vierde of 
vijfde regel enz. daar tegen aan te zingen zijn voortgegaan tot dat het vers ten einde was. Het welk alles 
van de kerkenraad als zeer aanstotelijk geoordeelt is". 

De dag na de kerkdienst, 11 februari, werd er over deze gebeurtenis vergaderd. De betreffende 
gemeenteleden werden uitgenodigd en bestraffend toegesproken. Zij weigerden echter hun eigen daden 
te veroordelen. Zij zeiden niet uit een kwade maar een goede intentie te hebben gehandeld. Gerrit van 
Leuwen beschuldigde ds. Martini zelfs nog van razen op de preekstoel endat deze zelf de schuld van de 
onordelijkheden was geweest. 

In de vergadering van 17 februari werden zij nogmaals ontboden. Gerrit van Leuwen heeft zich toen 
verontschuldigd voor hetgeen tijdens de kerkdienst en de vergadering van 11 februari was 
voorgevallen. Jan Roos en Wijntje Hoendervanger bleven echter volhouden in hun gelijk. 
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IP'S I 

Satirische voorstelling van een dienst in een plaitelandskerk, Pieter de Bloot, 1624. 
Coll.: Rijksmuseum „Het Catharijne Convent", Utrecht. 

Op 11 april meldden ds. Martini en ouderling Caspar Ties dat zij Gerrit van Leuwen, J a n Roos en 
Wijntje Hoendervanger hadden bezocht om nogmaals met hen te spreken over de bewuste kerkdienst. 
Gerrit van Leuwen ontkende beterschap te hebben beloofd en bleef volharden in het standpunt dat hij 
niets verkeerds had gedaan en verzocht beide heren te vertrekken. Wijntje Hoendervanger echter riep 
voordat ds. Martini was uitgesproken dat zij zich nooit aan de beslissing van de kerkeraad zou 
onderwerpen. Dit ondanks dat de dominee haar voorgehouden had dat degene die niet naar het gezag 
van de kerk luisterde gelijk een heiden en een tollenaar was. Jan Roos was niet thuis. 

Daarna werd de gehele kwestie God bevolen en werd besloten voor de bovengenoemde personen te 
bidden. 

Hierna lezen we in de notulen niets meer over deze kwestie en worden er geen klachten over de 
voorzanger meer besproken. 

Noten: 
1) Voor dit artikel is gebruik gemaakt van het register houdende notulen c.a. 1705-1754, zich bevindend in het 

archief van de kerkeraad van de Evangelisch-Lutherse gemeente van Woerden. 
2) J.G.H. Reudier, Geschiedenis van Joh. Pistorius en der Evangelisch-Luthersche gemeente te Woerden, Utrecht, 

1841, p.93 in: J.C. Schultz Jacobi en F.J. Domela Nieuwenhuis. Bijdragen tot de geschiedenis der 
Evangelisch-Luthersche Kerk in de Nederlanden, Utrecht, 1841. 

3) J. Loosjes, Geschiedenis der Luthersche Kerk in de Nederlanden, 's-Gravenhage, 1921, p.234. 
4) Cujus nomine sub scripsit = namens hen. 
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Poorterboek van Oudewater (4)* 
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten 

en L.C1.M. Peters 

1640 
1 oktober 

23 oktober 

1641 
i1 januari 
12 augustus 

13 augustus 

14 augustus 
16 augustus 

21 oktober 

1644 
7 april 

Tobias Willemsz. van der Goude, linnewever 
Carell Claesz., geboortich van Belle in Vlaenderen, getrouwt aen een 
burgersdochter 
Willem Carter Engelsman, vleyshouder, getrouwt aen een burgersdr. 
Pieter Ariensz. Brack, getrouwt aen een burgersdr. 
Ghijsbert Jansz. uut Diemerbroeck 
Willem Jansz. Beut uut Papecoop 
Claes Jansz. uut Papecoop 
Gerrit Isbrants Boschman, timmerman van Hermeien, getrouwt aen een 
burgersdochter 
Cornelis Jansz. van de Langelinschoten 

Cornelis Jansz. Barten uut Benschop 
Barent Jansz., borstelmaker van Amsterdam 
Aelbert van Brevelt van Isulsteyn 
Bastiaen Jansz. Vlascooper van Amsterdam 
Jacob Adriaensz. de Vos, silversmith van de Goude 
Pieter Jacobsz. van der Horst, brouwer van Breuckelen 
Willem Ariensz. Vosmeer, goutsmith van Delft — ende wort den voorn. 
Voschmeer ten aensien hij van Delft van geboorte is ende derhalven begreepen 
van de unie tusschen dese stede ende de voors. Stadt Delft 't recht tottet 
burgersschappe staende overgesien 
Jacob Dircksen Grfaver?^ uut 't lant van Vliet 
Härmen Jansz. van Rietvelt 
Claes Claesz. uut Diemerbroeck 
Cornelis Thonisz. uut Lopick, meulenaer 
Gerrit Damen, bleijcker uut Honcoop, woonende op de bleijcke buyten de 
Isulpoort 
Symon Jacobsz. Braun uut Polschbroeck, schoenmackersgesell 
Jacob Ariensz. Vermeer uut Willischop 
Cornelis Dammesz. uut Benschop 
Dirck Pietersz. van Larum, molenaer 
Gregorius Backer van Brakel, mandemaker 
Joost Gerritsz. Brouwer, slootmaker van Utrecht 
Lodewijck Andriesz. Brouwman, backer van Bueren in 't Stift Paterboren 
Abraham Govertsz. van Bredenbach, saeywercker, geboortich van Ceulen 
Cornelis Cornelisz. uut Seelandt van der Goes, tabaxman 
Jeanu(we?) Lamoth, geboortich van Franckfoort an Meyn 
Dirck Wensiey, geboortich van Lancosther in Engeiant 
Dirck Jansz. Verweij, als voorde tijt van ruym anderhalff jaren uut dese Stadt 
tot Schoonhoven gewoont hebbende 

Arien Sandersz. uut Snelreweerde 
Willem Dircxz. van der Pauw van de Nieuwbrugge 

*De eerdere delen van dit poorterboek (archief Oudewater inv.nr. 96), vanaf 16 februari 1607, werden 
gepubliceerd in Heemtijdinghen, 18e jaargang no. 4 — november 1982 en in de daarop volgende nummers. 
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10 September 

12 September 

1 oktober 

1645 
19 augustus 

7 september 
6 oktober 
6 december 

Dingen Michielsz., timmerman, geboortich van Gendere in 't Lant van 
Heusden 
Evert Reijersz. uut Benschop, Uuttrechtse schipper 
Claes Hagensz. uut Papecoop 
Cornelis Claes Hagensz., rademaker, zijnen zoone 
Meijnert Fransz., glaesmaecker, geboortich van Amsterdam 
Barent Dijckman, zijetwijnder, geboortich van Amsterdam 
Cornelis Aertsz. van Isulsteyn, molenaer 
Cornelis Sijbertsz. Moll, olislager uut Jaersvelt 
Cornelis Thijsz. uut Snelreweerde 
Willem Thijsz. zijnen broeder, mede uut Snelreweerde 
Jacob Cornelisz. van de Lange Weyde 
Jan Thonisz. Beenhouwer, linnewever, geboortich van Oudevennerde, lest 
gewoont hebbende ter Goude 
Cornelis Michielsz. van Hermeien, molenaer 
Willem Ariensz. van der Strae(len?), leertouwer, geboortich van Rotterdam 
Jan Jansz. Bruijnen uut Cattenbroeck 
Leenert Ellertsz. Stolcker, lest gewoont hebbende tot Isulsteyn 
Mr. Willem Gerritsz. Coen uut Benschop 
Cornelis Aertsz. Geervliet, Schoonhooffsche schipper, geboortich uut 
Benschop 
Cornelis Cornelisz. van der Meeren, weert in den Booch 
Jacob Carelsz. Maeruijd van der Goude 

Jan Barentsz. Bosch, goutsmith, geboortich van Hooren, getrouwt aen Maria 
van Galen 
Jan Cristiaensz. van Loenen, stoelmacker, lest gewoont hebbende te 
Schoonhoven 
Johannes Schade, apotekaris, geboortich van Amersfoort, getrouwt geweest 
aen Maria Adriaens Schijff 
Cornelis Jansz. van Bergen, coeckebacker, geboortich van Nieuwerbrugge 
Adam Aerisz. uut Benschop, Schoonhooffsche schipper 
Aert Geritsz. uut Benschop, arbeyder 
Thomas Willemsz. Engelsman, geboortich van Nottinghem in Engelant, 
cleermaker 
Mr. Isaac Musch, geboortich van Aken, getrouwt aen Fijchge Allertsdr. Levy, 
burgersse alhier 
Jan Colm, schoenlapper, geboortich van Ai? in de provintie van F..f.ick in 
Engelant, getrouwt aen een borgerssdochter 
Jan Jansz. Maeijen, cruydenier uut Benschop 
Jan Anthonisz. uut Polschbroeck, lest gewoont hebbende aen Langelinscho-
ten 
Gillis Ariensz.. linnewever, geboortich te Heycoop over Leek, getrouwt aen de 
dochter van Loys van den Bosschen, burger alhier 
Euwout Thijsz., geboortich van Snelreweerde 
Thonis Jansz. van Homben, geboortich van Willichen Langerack, lest 
gewoont hebbende in Benschop 
Cornelis Dircxz. uut Snelrewarde 
Balthasar Claesz. Wincke, cleermaecer. geboortich van Ceurburch in den 
onder Palts 
Willem Crijnen, grutter uut Willischop 
Bastiaen Ariens Verhoeff uut Lopick, hoeffsmith 
Willem Banckertsz., schipper, ongehouwt van Boschcoop 

(wordt vervolgd) 
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