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21 e jaargang no. 4 december 1985 

Drie kleine steden in de Staten 
door drs. J.W. Koopmans 

De verschijning van Schoonhoven, Woerden en Oudewater in de Hollandse Statenvergadering 

In de ï 6e eeuw verschenen op de vergaderingen L U I i i v i m t ^ i H J ^ U l U , 

vertegenwoordigers van de adel en de belangrijkste steden. De geestelijkheid was in dit gewest als stand niet 
vertegenwoordigd, omdat het kerkelijk grondbezit van een te geringe omvang was. De edelen kwamen mede 
namens het platteland en de kleine steden, dit op grond van hun positie als ambachtsheren. Als Ridderschap 
hadden ze de eerste stem in de Staten. Tot 1572 waren slechts zes steden stemhebbend, te weten Dordrecht, 
Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam en Gouda. Andere steden werden af en toe ter vergadering opgeroepen, 
alleen evenwel bij zaken die hen direct aangingen, zoals de haringvisserij. Hun positie was dan slechts adviserend. 
De belangrijkste functie van de Staten in deze tijd was overigens het al dan niet toekennen van de vrijwillige 
beden die door de landsheer gevraagd werden, tot 1555 Karel V en daarna Philips II. 
Toen de Opstand in 1572 uitbrak en de Staten zelf de bestuurlijke taken gingen uitoefenen, achtten de 
rebellerende leden het verstandig meerdere steden in het overleg te betrekken. Uiteindelijk zouden achttien 
steden een stem verwerven, waaronder Schoonhoven. Men kan zich afvragen waarom deze stad wel en de 
buursteden Woerden en Oudewater niet? Aanvankelijk kwamen namelijk deze twee ook regelmatig opdagen, 
terwijl Oudewater zelfs aanwezig was op de zogenaamde „eerste vrije Statenvergadering" te Dordrecht in juli 
15721). 

Vergadering van de Stalen van Holland Ie Dordrecht in juli 1572. 
Els uit: Staalkundige historie 1756-1782. 
Foto: A lias van Stolk, Rotterdam. 
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Voor Oudewater werd deze kwestie halverwege de 18e eeuw reeds aan de orde gesteld door G.R. van Kinschot. 
In zijn Beschryving der Stad Oudewater gaat hij na, wanneer er vanaf 1525 afgezanten ter dagvaart zijn geweest2). 
Aan de hand van gegevens uit de resoluties van de Staten van Holland, die niet altijd even duidelijk zijn op dit 
punt, komt Van Kinschot tot een magere oogst wat betreft de periode tot 15723). De aanwezigheid in juli 1572 is 
dus bekend, maar het is niet mogelijk na te gaan hoe frequent Oudewater tot september 1574 is verschenen. De 
Statenresoluties uit de eerste twee jaren van de Opstand zijn namelijk verloren gegaan. Ook van de zijde van het 
stadsarchief van Oudewater valt geen heil te verwachten, aangezien de rampspoed daar geldt voor bijna alle 
stukken tot 1575, het jaar waarin de stad weer tijdelijk overging in Spaanse handen. Toch zijn er enkele gegevens 
die presentie van Oudewater bewijzen. Uit een ordonnantie van begin 1574 blijkt dat Oudewater, evenals 
Schoonhoven en Woerden, in september van het jaar daaraan voorafgaand aanwezig is geweest4). Daarnaast is 
er een acte uit juli 1574, mede ondertekend door gedeputeerden uit dezelfde drie steden5). Wanneer aan het eind 
van dat jaar gesproken wordt over de regering van het land blijkt ook Oudewater erbij te zijn, evenals begin 1575 
bij de beraadslagingen over de vredesonderhandelingen6). Op grond van deze informatie kan echter alleen 
geconcludeerd worden dat Oudewater aanwezig was bij de belangrijkste landszaken. Deze conclusie is vrijwel 
zeker gerechtvaardigd voor de jaren na de Spaanse bezetting, die duurde tot eind 1576. Het lijkt alsof de stad pas 
in 1580 weer acte de présence gaf vanwege de landsregering en daarna in 1583 opnieuw om „te adviseren ende 
resolveren, soo wel op de regeringhe van de voors(egde) landen van Hollandt en Zeelandt als op de middelen van 
contributie tot defensie ende conservatie der selve", waartoe de beschrijvingsbrief ter dagvaart uitnodigde. Het 
archief van Oudewater bewaart in totaal slechts vier van zulke invitaties7). 

X i ï 

Zegel van de stad Woerden aan de oorkonde van de ratificatie van de Pacificatie van Gent door de Staten 
van Holland, (1576). 
Algemeen Rijksarchief's-Gravenhage, Archief Staten van Holland na 1572, bruine kast inv. nr. 26 X. 
Foto: Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage. 

Terwijl de brieven al opgemaakt waren — mede ondertekend door de secretarissen van Schoonhoven, Woerden 
en Oudewater — om de grafelijkheid aan Willem van Oranje op te dragen, doorkruiste de moord op Oranje in 
juli 1584 alle plannen. Wel was dit voor de meeste Hollandse steden aanleiding de dagvaart te Delft te bezoeken. 
Voor Oudewater verschenen schepen Jan Claesz. de Ameyde en vroedschap Jan Jansz. Coppert. Ze vertrokken 
evenwel met de deputaties van de andere kleine steden, zodra deze het woord hadden gevoerd. Blijvende 
aanwezigheid betekende hogere kosten, want de steden moesten zelf de reis- en verblijfkosten dragen8). Het 
aantal keren dat Oudewater nadien de Statenvergadering aandeed, valt te tellen op de vingers van één hand. In 
1608 — na negentien jaar afwezigheid — verscheen de stad voor het laatst op de dagvaart. Er moest toen 
gesproken worden over vrede of bestand9). Uit de stadsrekeningen blijkt dat buiten de dagvaarten om veel vaker 
vertegenwoordigers van Oudewater in Den Haag zijn geweest, puur om stadszaken te behartigen10). Was 
wellicht de invloed van Oudewater op de vergadering te klein om de moeite te ondernemen of werd de stad na 
1589 gewoon niet meer uitgenodigd? Van Kinschot constateert nuchter dat Oudewater wel het recht heeft gehad 
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de Statenvergadering te bezoeken, maar „door onmagt en verval der Stede geldmiddelen, (om dus de kosten der 
bezendingen te spaaren;) en door dat daar op weer gevolgde verzuim zyn voorheen bezeete recht, om zyne 
Gezanten insgelyks op den dagvaart te zenden, en vervolgens ook zyne plaats aldaar allengs en op eene 
stilzwygende wys is quyt geraakt". Hij illustreert dit nog met de woorden die de Oudewaterse burgemeester 
Tromper in de 17e eeuw richtte aan de raadpensionaris Johan de Wit: „Myn Heer, Laat ons met Uwer 
Wel-Edelheids toelaating hier mede besluiten: Indien onze magt zoo groot was, als ons Recht goed is, wy zoude 
van onze oude Plaats wederom bezit konnen neemen"11). 
Geheel anders van toon benaderde vóór Van Kinschot de staatsgezinde auteur Bernard Costerus het 
verschijningsrecht van Oudewater en met name Woerden. Zeer verontwaardigd en erg uitvoerig bestreed hij in 
1707 de gedachte dat het recht vervallen was. In zijn Historisch Verhaal bekritiseert hij auteurs die het gewicht 
van beide steden negeren en gaat hij in op de argumenten waarmee Woerden in 1605 en 1638 op de dagvaart 
probeerde terug te keren. De stad had zich op 8 augustus 1572 bij de opstandige steden aangesloten en was hierna 
nnoprnpnpn vnnr Hjvprsp vproadprinopn WoprHpn zou piet alleen bij de belangrijkste, maar ook bij gewone 
zaken betrokken zijn geweest, in tegenstelling tot steden als Naarden of Heusden. Met de al genoemde 
ordonnantie van 1574 en vele beschrijvingsbrieven in de hand poogde de magistraat van Woerden dit aan te 
tonen. Costerus voegt hier nog de grote dapperheid van de Woerdenaren tijdens het beleg van september 1575 tot 
augustus 1576 en vele andere zijns inziens belangrijke redenen, zoals de ouderdom van de stad, aan toe. Hij laat 
weliswaar het oordeel aan de „verstandige ende gequalificeerde" over, maar spreekt uiterst misnoegd over het op 
de lange baan schuiven van het rekest van 1638 door stadhouder Frederik Hendrik12). 
Kunnen we vanuit de gebrekkige bronnen wellicht de vraag beantwoorden of Woerden, zoals Costerus 
suggereert, de dagvaarten inderdaad frequenter bezocht dan andere kleine steden in de beginjaren van de 
Opstand? De Statenresoluties leveren weinig andere gegevens op dan die we reeds zagen bij Oudewater. Van 
eind 1574 is er nog een resolutie — niet door Costerus gebruikt — waarbij de gedeputeerden van de stad 
toestemming krijgen de dagvaart te verlaten13). Daarnaast valt de stad op vanwege zijn uitzonderingspositie als 
lutherse enclave in Holland. Zo ondertekende burgemeester Cornelis Fransz. in 1575 onder protest een 
verklaring van de Staten in verband met de vredesonderhandelingen, omdat hij moeite had met de formulering 
aangaande de religie14). Verder liggen in het archief van Woerden enkel nog de stadsrekeningen voor deze 
periode. Daarin staan weliswaar de declaraties van de gedeputeerden die ter dagvaart zijn gereisd, maar in de 
posten ontbreken meestal de data van de „beschrijvingen" waaraan Woerden gehoor gegeven heeft. Wel wordt 
men op de hoogte gesteid van de grootte van de delegatie bestaande uit twee personen; de hoogte van het daggeld 
— tot 1579 zestien stuivers per dag en daarna oplopend tot vierentwintig — en de bijkomende kosten; de route 
van de reis en soms de reden van de bezochte dagvaart. Zo ging burgemeester Jacob Heynricksz. in de winter van 
1572/1573 over het ijs van Woerden naar Delft voor twintig stuivers en reisde hij terug via Rotterdam en Gouda 
om na acht dagen weer thuis te zijn. Zo kregen burgemeester Frans Jansz. en secretaris Otto Dircksz. in 1579 
extra geld om de boete te kunnen betalen die hen opgelegd was, nadat ze te laat op de Statenvergadering 
gearriveerd waren „overmits zij nyet en wisten dattet soo stricte" kwam15). Relevanter voor onze vraag zijn 
echter de aantallen declaraties in deze rekeningen. In die van 1572/1573 staan er vier en in die van de volgende 
jaren nooit meer dan drie per jaar, geen indrukwekkende getallen. Toch is het waar dat Woerden eveneens 
dagvaarten heeft bezocht waarop alleen lopende zaken aan de orde werden gesteld. Enige posten die wel de 
agendapunten vermelden tonen dit aan16). Waarschijnlijk is ze ook vaker geweest dan Oudewater. Dit deel van 
Costerus' argumentatie klopt schijnbaar, maar is daarmee bewezen dat Woerden als volwaardig lid meetelde na 
1572? 

De belangrijkste kritiek op Costerus verwoordde C.J.A. van Helvoort in 1952 in zijn hoofdstuk „Ter 
Dagvaart"17). Maar ook diens voorstelling van zaken is niet geheel juist als het gaat om de ordonnantie van begin 
1574. Costerus dacht Woerden en Oudewater te kunnen onderscheiden van de andere kleine steden door het 
vierde artikel van de ordonnantie terug te laten slaan op de steden die in september 1573 aanwezig waren bij de 
totstandkoming ervan. Hij schrijft: „(...) dat by gemelde Ordonnantie, op het stuck van de Regeringe dezer 
Landen gemaekt, art. 4 in terminis werdt gezegt, Dat de voorsz. Gedeputeerden (waar onder die van Wourden 
ende Oudewater evidentelyken waaren gecomprehendeert, alzoo het woordt voorschreven relatief is tot de 
voorgenomineerde) op alle beschreven dagvaarden zullen gehouwden zyn te compareren &c. Ende by het 5 
Articul van dezelve Ordonnantie; Dat alle andere kleyne steden, en heure Gedeputeerden in de voorsz. 
Vergaderinge heuren vryen toegank zullen hebben om heurliederparticuliere zaaken aan te dienen, gelyk zy ook 
zouden gehouden wezen heure Gedeputeerden te zenden, als zylieden om eenige zonderlinge zaken zouden mogen 
beschreven werden: by welke twee Articulen de steden van Wourden ende Oudewater duydelyken van de andere 
kleyne steden werden gesepareert, (...)"18). Maar, zo zegt Van Helvoort, Costerus vergat een eerder artikel te 
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Post uit de stadsrekening van Woerden, 1572-1573. Declaratie van burgemeester Jacob Heynricksz. 
(Gemeentearchief Woerden, kast VI no. 5). 

'Item Jacob Heynricksz. gereyst, duer die verscrijvinge van die Staten, over ijs van Woerden tot Delft, van 
vracht XXstuvers; ende heb uuyt geweest acht dagen, elcke dach XVI stuvers voor dachgelt, facit VI 
gulden VIII stuvers; van vracht van Delft op Rotterdam II\stuvers, van Rotterdam 1er Goude VI stuvers, 
van der Goude op Oudewater Vstuvers, van Oudewater op Woerden thuys gegaen; noch van die acte te 
schrijven die meyster Paulus uuyt teykenen wilde III stuvers facit VIII gulden IIIP^ stuvers 

vermelden. Deze ex-gemeentesecretaris van Woerden schrijft: „Het remarkabele artikel 4 wordt voorafgegaan 
door artikel 1, waarvan de inhoud hem (Costerus) minder remarkabel voorkwam, waarom hij het maar niet 
vermeldde. Hier leest men echter „Dat van doe voortaan en by provisie, gedurende d'oorloge 't collegie der 
Staten van Holland gerepresenteerd zoude worden by de edelen naar ouder gewoonte met de gedeputeerden van 
de steden aldaaer genomineerd, doenmaal haar partye houdende enz.". Dit artikel 1 haalt een streep door de 
rekening. De zaak komt eenvoudig hierop neer dat de edelen, zoals ze gewoon waren, maar nu met de steden 
Dordrecht, Delft, Leiden, Gouda, Rotterdam, Schiedam, Gorinchem, Schoonhoven, Oudewater en Woerden, 
niet voor altijd, maar voorlopig, en alleen gedurende de oorlog, niet de "Staten", maar „het college der Staten" 
zouden representeren19). Terecht wijst Van Helvoort op het voorlopige karakter van het geheel, maar de fout zit 
elders. Zowel Costerus als Van Helvoort baseren zich op de geparafraseerde versie van de ordonnantie, zoals die 
staat afgedrukt bij Bor20). In de originele tekst luidt artikel 1 echter: „In den eersten dan van doen voortaen ende 
bij provisie geduerende d'oirloge 't college der staten van hollandt ge(re)presenteert zal worden bij den Edelen 
naer ouder gewoonte metten gedeputeerden vande Steden Dordrecht, Delft, Leyden, Goude, Rotterdam ende 
Gorinchem (,..)"21). Het „aldaer genomineert" bij Bor verwijst naar deze steden, niet naar die, welke in september 
1573 aanwezig waren. En hier is geen sprake van Schoonhoven, Woerden of Oudewater, zodat artikel 5 wel 
degelijk ook van toepassing is op deze drie. De streep door Costerus' redenering wordt dus nog wat dikker. 
Rest Schoonhoven, de grootste van de drie, maar in 1574 dus ook nog niet behorend tot de permanente 
Statenleden22). De centrale vraag kan daarom hier herhaald worden: Waarom verwierf deze stad wel een stem en 
Woerden of Oudewater niet? In de eerste helft van de 16e eeuw had Schoonhoven beduidend meer dagvaarten 
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bezocht dan haar buursteden, maar zegt dit gegeven veel? Ook het grotere Gorinchem had haar gezicht minder 
vaak laten zien dan Schoonhoven23). Tweemaal trad de stad op als gastvrouw voor de Hollandse Staten, die er in 
1528 en 1566 vergaderden24). Pas op 20 oktober 1572 werd Schoonhoven door de geuzen ingenomen. Weer 
kunnen de bronnen geen uitkomst bieden voor de vraag of de stad hierna geregeld binnen de Statengelederen aan 
te treffen is; de serie beschrijvingsbrieven die het Schoonhovense archief herbergt, begint pas vanaf 157825). In 
1574 was Schoonhoven dus geen lid van het Statencollege. Eenjaar later ontmoeten we evenwel burgemeester 
Frans van Blockhuysen als representant van zijn stad in de Landraad. Deze kortstondige instelling was bedoeld 
als dagelijks bestuur van de Staten. De leden bleven tegelijkertijd afgevaardigde van hun stad van herkomst en 
werden derhalve verwacht op alle officiële Statenvergaderingen; vandaar een hoog comparatiecijfer voor Van 
Blockhuysen in 1575, die optrad als commissaris voor oorlogszaken26). In de Landraad zaten geen 
vertegenwoordigers van Woerden en Oudewater. Schoonhoven maakte evenwel de afschaffing van de raad al 
niet meer mee, aangezien de stad in augustus 1575 weer in Spaanse handen viel. Begin 1577, kort na het vertrek 
van de Spanjaarden, keerden gedeputeerden van Schoonhoven terug op de dagvaart27), overigens zonder hierna 
sleutelposities in te nemen. 
Begin 1579 blijkt de positie van Schoonhoven nog steeds onduidelijk te zijn. Op 17 februari vergaderden de 
Staten opnieuw over de vraag wie ter dagvaart beschreven moesten worden, met als uitkomst: „dat voortaen op 
alle Vergaderingen vande Staten beschreven zullen worden, ende compareren, de Ridderschap, Edelen ende 
Steden van Dordrecht, Haerlem, Delff, Leyden, Amsterdam, ende der Goude, Rotterdam, Gorcum, Schiedam, 
Briele, Alckmaer, Hoorn ende Enckhuysen, uytghesondert in saecken van Contributie, Tractaten van Peys, 
Oorlogh, of veranderingh van Regeringh, op welcke saecken alle kleyne Steden mede sullen beschreven worden, 
en dit alles by provisie ende onvermindert yemandts Privilegie ende Gerechtigheden ter contrarie, behoudelijck 
oock dat die van Schoonhoven, Edam en Monnickendam, ende oock d'andere Steden, sijn Exc(ellencie — 
bedoeld wordt de stadhouder) sullen mogen remonstreren alsulcke swarigheden als sy daer in sullen vinden 
mogen, om by sijn Exc(ellencie) daer in voorsien te mogen worden na behoren"28). Wanneer enige maanden 
later raadsheren voor het Hof van Holland genomineerd moeten worden, zijn daarbij echter ook Schoonhoven, 
Edam, Monnickendam, evenals Medemblik en Purmerend betrokken. Voor het eerst is de rij van achttien steden 
die tijdens de Republiek stemrecht bezaten gevormd; wederom exclusief Woerden en Oudewater29). Het is 
aannemelijk dat deze twee niet gereageerd hebben en op dat moment tevreden waren om alleen bij bijzondere 
gelegenheden opgeroepen te worden. Of hierbij, wat betreft Woerden, de problemen rond de religie in diezelfde 
tijd nog een rol gespeeld hebben, valt moeilijk te zeggen. 
Toch betekent het voorgaande niet dat de zaak nu definitief vastgelegd was voor de jaren 1580 en daarna. Ook dit 
gold „by provisie", voorlopig gedurende de oorlog. Evenmin mag geconcludeerd worden dat Schoonhoven nu 
zoveel belangrijker was dan Woerden en Oudewater. Vooraanstaande gedeputeerden leverde de stad amper; op 
de begrafenis van Oranje was ze zelfs absent30). Woerden en Oudewater vertoonden evenwel nog minder 
belangstelling voor 's lands zaken. Deze twee kwamen zelfs niet altijd opdagen bij de belangrijkste vergaderingen, 
waarvoor de kleine steden nog wel uitgenodigd werden31). Als excuus voerden ze de hoge kosten aan. In 
werkelijkheid zullen ze die wel afgewogen hebben tegen het belang van de zaak en de invloed die ze in de Staten 
konden uitoefenen. In het net iets grotere Schoonhoven, met even zoveel meer middelen, was die afweging dus 
anders uitgevallen en eenmaal behorend tot de groep vaste comparanten bleef deze stad het verschijningsrecht 
behouden. 
Evenals Woerden probeerde na 1600 de vlek Den Haag tevergeefs door te dringen tot de Staten van Holland. 
Van de edelen bestaat er een memorie, waarin zij zich tegen het verzoek verklaren. Formeel gezien was Den Haag 
geen stad, dus kon ze niet opgenomen worden. Maar dat was niet het voornaamste bezwaar. Wanneer dit 
verzoek gehonoreerd zou worden, dan kon men ook weer dergelijke rekesten verwachten van Woerden, 
Oudewater, Heusden, Geertruidenberg en andere kleine steden. Dat waren steden die in vroeger tijd nog op 
Statenvergaderingen waren geweest in tegenstelling tot Den Haag en hoe moest men die dan de toegang 
weigeren? En waar het om draaide: Meer steden betekende een nog tragere besluitvorming binnen de Staten, nu 
telkens meer zaken van het meerderheidsbesluit uitgesloten waren32). Meer steden betekende natuurlijk ook 
machtsverlies voor de adel, maar dat gaf ze vanzelfsprekend niet openlijk toe33). Hetzelfde speelde uiteraard voor 
anderen die na 1600 nog dergelijke pogingen ondernamen. Met andere woorden: Te laat werd Woerden wakker. 

Noten: 
1. Namens Oudewater compareerden burgemeester Cornelis Willemsz. de Lange en Job Pietersz. van Kattemeer. R.C. 

Bakhuizen van den Brink, „Eerste vergadering der Staten van Holland, 19 juli 1572" in: Les Archives du Royaume des 
Pays-Bas tome premier (La Haye, 1857), 32. 
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2. (G.R. van Kinschot), Beschryving der stad Oudewater, waarin aangetoond wordt derzelver herkomst uit het Utrechtse 
Bisdom, overgang tot de graaflijkheid van Holland en haare gemaakte onafscheidbaarheid van Dezelve (Delft, 1747); 
Gaspar Rudolph van Kinschot (1704-1748) studeerde en promoveerde te Leiden, werd daarna secretaris van Delft en 
vervolgens schout van Oudewater. Zie: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek III (Leiden, 1914), 691-2. 

3. Van Kinschot, 102-6. Zijn gegevens komen overeen met die van de raadpensionaris Pieter Steyn, die hetzelfde deed in de 
18e eeuw; Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, Archief Pieter Steyn, 501. 

4. Gemeentearchief Alkmaar, Stadsarchief Alkmaar 1254-1815,2426. 
5. Het betreft de „Acte op de doorgravinge tot het ontzet der stadt Leyden" in: Resolutien Staten van Holland( 1571 -1574) 30 

juli 1574. 
6. Resol. SvH 12 november 1574 en 5 februari 1575. 
7. Resol. SvH 28 maart 1580; Stadsarchief Oudewater, 85. In de Resol. SvH ontbreken presentielijsten voor de jaren 

1578-1580 en ook het andere bronnenmateriaal is te lacuneus om een uitspraak te doen over de comparitie van Oudewater 
in deze tussenliggende jaren. 

8. Resol. SvH 13 juli 1584; Van Kinschot, 110-5. 
9. Van Kinschot, 117. 

10. Stadsarchief Oudewater, 100. 
11. Van Kinschot, 117-9. 
12. B. Costerus, Historisch Verhaal, ofte Eene deductie van zaaken, raakende het formeren van de Republique van Holland 
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Beknopte geschiedenis van het Verenigingsgebouw Sint Joseph te 
Montfoort 

door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten 

Montfoort heeft een rijk verleden gekend. Dat is nog goed te zien aan de bekende Montfoortse monumenten, 
zoals bijvoorbeeld de Grote of St. Janskerk, de Commanderije van St. Jan, het Kasteel en ook het Stadhuis. 
Buiten deze openbare gebouwen zijn er nog maar weinig panden, die omdat ze op de Monumentenlijst geplaatst 
zijn, dit rijke verleden mede levend houden. Eén van die gebouwen is het perceel Heiliglevenstraat 4, beter 
bekend als het St. Joseph. 
Nu de restauratie en nieuwbouw van het St. Joseph dit jaar is voltooid, wil ik graag enkele hoofdlijnen van de 
geschiedenis van de laatste tweehonderd jaar voor u schetsen. Daarbij moet u goed voor ogen houden dat wat wij 
gemakshalve het oude St. Joseph noemen, eigenlijk bestaat uit twee gebouwen. Gezien vanuit de 
Heiliglevenstraat zie je duidelijk twee percelen, die opgaan in het St. Josephgebouw. Aan de rechterkant het grote 
herenhuis (het beschermde monument) en daarnaast aan de linkerkant, ten zuiden daarvan, een veel kleiner huis. 
Dat het twee gebouwen zijn is overigens alleen maar aan de buitenkant te zien, binnen maken beide panden deel 
uit van één totaal complex. In het artikel wat hieronder volgt, zal eerst een overzicht worden gegeven van het wel 
en wee van het grote herenhuis en daarna van het kleine pand. 

Het grote herenhuis komt op de lijst van beschermde monumenten voor. Het staat hier genoteerd als 18e eeuws. 
Deze datering moet mijns inziens echter met een korreltje zout worden genomen. Het pand is zeker van vroegere 
datum. In ieder geval 17e eeuws en mogelijk zelfs van vóór 1600. Dit omdat er in de voorgevel en de noordelijke 
zijgevel kloostermoppen zijn gebruikt en omdat het type kelder onder het noordelijke gedeelte ook een vroegere 
datering rechtvaardigt. 

;•-.. . 

Het St. Joseph omstreeks 1925. 
Coll.: G.J.A. Beerthuizen-van Kooten. 
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Eigenaars 
In 1766 is het pand eigendom van ene Dirk de Vogel. Het pand is dan zeker niet zomaar een huis, maar ook toen 
al één van de grotere herenhuizen in Montfoort en qua status vergelijkbaar met onder andere het thans fraai 
gerestaureerde pand aan de Hoogstraat 6 (de trapjes van Doesburg) en het helaas inmiddels vervallen en 
gedeeltelijk zelfs gesloopte pand aan de Heiliglevenstraat 19. Deze Dirk de Vogel verkoopt het pand op 9 
augustus van dat jaar aan zijn dochter en schoonzoon, een zekere Johanna de Vogel en Teunis van Oudshoorn. 
Zij laten de transportakte passeren voor schout en schepenen van Montfoort1). De situering van het geheel van 

huis t u i n en s ta l l inpp staanHp en crplpapn h i n n p n rlp7P çtaH M n n f f n n r f i n Hp etraat apnaprnr l Vipt VIP,'1,'<-KI U u o n " 

zoals de akte vermeld, wordt dan zeer nauwkeurig omschreven. Zo vernemen we dat het geheel zich uitstrekt 
„voor van de straat tot agter op den agterdijk", begrensd aan de noordkant door „het looywerk", een straatje dat 
het huidige Montfoortse stratenplan niet meer kent, maar de naam was voor het stukje Achterdijk, beginnend 
tussen het St. Josephgebouw en Om 't Wedde 10 (J.W. Strik). Aan de zuidkant wordt het begrensd door 
eigendom van Jan Rutte van Bemmel en Cornells van Wijngaarde „daar naast gehuisd" en „nog twee 
lijnbaanhuizen met het recht van daar uit te mogen spinnen, staande op den agterdijk"2). Aan de oostkant is de 
grens het perceel van „Olivier van Wijngaarde, en den agterdijk". Aan de westkant is de grens de stadsmuur, 
terwijl verder van het geheel ook nog deel uitmaakte „een tuintje gelegen op het Looywerk alhier, belendende ten 
ooste Lambert van Blokland, en ten weste de Heer Olivier van Wijngaarde". Johanna en Teunis betalen voor het 
geheel f 300,-. 

Zestig jaar lezen we er dan niets over. Maar op 15 juni 1831 zien we dat het pand openbaar wordt verkocht ten 
huize van Gijsbertus Vreeswijk, kastelein in de herberg „de Zwaan"3). Het huis blijkt dan inmiddels eigendom te 
zijn van vier jonge mensen, allen achterkleinkinderen van Teunis en Johanna. Drie van hen zijn in het bezit 
gekomen van het huis, dat zich in de nalatenschap van hun overgrootouders Teunis van Oudshoorn en Johanna 
de Vogel bevond, langs de lijn van hun moeder. Dat zijn Antony Godé, kleermaker te Oudewater; de 
minderjarige Antonius Godé, weesjongen in het Rooms-Katholieke Weeshuis te Amsterdam en Jan Godé, 
eveneens minderjarig, doch niet wonend in het weeshuis, maar in Montfoort, waar hij tijdens de verkoop 
vertegenwoordigd wordt door zijn voogd Arie van Vuuren Gerritzoon. Zij zijn allen kinderen van Abraham 
Godé en Cornelia van Dam. Deze twee hebben in Amsterdam gewoond en zijn aldaar overleden. Cornelia was 
een dochter van Leendert van Dam, kastelein in het Vergulde Hoofd te Montfoort en deze was gehuwd geweest 
met Maria van Oudshoorn, dochter van Teunis van Oudshoorn en Johanna de Vogel. De vierde eigenaar is de 
minderjarige Bernardus Antonius van Dam, zoon van wijlen Teunis van Dam en kleinzoon van Leendert van 
Dam. Zijn moeder Petronella Leeman is hertrouwd met de kleermaker Marinus Ververs uit Vianen, die als zijn 
voogd zijn belangen behartigde. Deze vierde jongen was dus via zijn vader achterkleinkind van Teunis van 
Oudshoorn en Johanna de Vogel. 
Het verkochte perceel wordt nu omschreven als „een huizinge, erve en grond" en wordt per opbod en afslag 
verkocht. De belendende percelen zijn thans aan de noordkant „de steeg van het Looywerk" en aan de zuidkant 
Cornelis Eikelenboom en de erven Jan Oostendorp". Nieuwe eigenaar wordt de Montfoortse timmerman Jan 
Hogenboom voor een bedrag van f255,-. Op 15 november van hetzelfde jaar verkoopt hij het zonder enige winst 
of verlies aan de heer Arie van Vuuren4). Zijn lichamelijke conditie heeft zijn besluit om het pand weer snel te 
verkopen, waarschijnlijk mede beïnvloed. De transportakte wordt, omdat hij ziek is, opgemaakt in het woonhuis 
van Jan Hogenboom aan de Hoogstraat. Een kleine week later, op 21 november overlijdt Jan Hogenboom. 

Hiermee komt het perceel in handen van een bekende Montfoorter uit de 19e eeuw. De heer Van Vuuren is 
namelijk van juli 1842 tot juli 1849 lid van de Provinciale Staten van Utrecht geweest. Hij was zeker niet 
onbemiddeld. Vooral door zijn huwelijk met de eveneens zeer gefortuneerde Catharina Ludovica van Meurs is er 
in Montfoort niemand die zich in die tijd qua financiën de meerdere van Van Vuuren kan noemen5). Het is deze 
Catharina Ludovica die in 1842 onder andere het grote herenhuis (bij vele Montfoorters nog bekend als het 
„oude postkantoor"), behorend tot het Commanderijecomplex, staande op de hoek Hoogstraat/Hofstraat, erft 
van haar tante Maria Theodora Monincx. In de erfenis was ook opgenomen de kapel van de Commanderije, toen 
ingericht als grutmolen, thans raadzaal van de gemeenten Montfoort en Willeskop6). Het is ook hierom dat Van 
Vuuren in de akte grutter wordt genoemd. Door het erven van het grote huis op de Hoogstraat, wordt het huis in 
de Heiliglevenstraat waarschijnlijk minder aantrekkelijk en besluit men te verhuizen. In ieder geval wordt in 
1850 het pand in de Heiliglevenstraat verkocht. 

116 



%* Tot onze innige droefheid , is heden nademiddag ten drie 
v r e , na alvorens van de laatste II. H. Sacramenten voorzien 
te zijn, san een langzaam verval van krachten, in den onder
dom van ruim 70 ia ren overleden, onze hartcnik ce'ieicle Tante, 
Mejufvronw MARIA THEODORA MONïNCK.'va:: welk 
voor ors zielsgrievod treurgcvnl am Familie en Vrienden ken
nis geven, verzoekende tevens, dat, door brieven van rouw
beklag ons gevoel niet moge vermeerderd worder.. 

M O N T V O O R T , A. y A N V U U R F. N G. Z. 
20 October C. C'. 'v A I T T U T T Î T Ê N. 

itUe. Geb. v A N INI F. U R S. 

Als het huis op 15 april 1850 van eigenaar wisselt7), blijkt het enorm in waarde te zijn gestegen. De koper, de 
Soester grondeigenaar Teunis Smorenburg, moet er dan namelijk de prijs van f 1750,- voor neertellen. We 
mogen hieruit wellicht concluderen, dat er in de jaren tussen 1831 en 1850 door een zeer grondige verbouwing 
een dusdanige waardevermeerdering is ontstaan. Vermoedelijk is in die periode de pleisterlaag op de voorgevel 
aangebracht en zal ook de thans nog bestaande vensterindeling uit die periode dateren. 
Na het overlijden van Teunis Smorenburg wordt de akte van boedelscheiding op 15 september 1871 in het huis 
van zijn weduwe, Marretje Kolkschoten, te Soest opgemaakt8). De totale nalatenschap blijkt dan te worden 
verdeeld over zijn weduwe, zijn kinderen Anthonius Everardus, pastoor te Bredevoort (gemeente Aalten), 
Richarda Maria, ongehuwd en wonende te Soest, Everardus Anthonius, landbouwer, eveneens wonende te 
Soest, Johannes Richardus, steenbakker te Montfoort, en zijn kleinzoon, de Montfoortse gemeentesecretaris 
Richardus Franciscus Stalenhoef, zoon van Izak Stalenhoef en Antje Smorenburg, beiden overleden. Aan zijn 
weduwe heeft Teunis bij testament 1 /4 van de erfenis toebedacht. De anderen erven dus ieder 1 /5 dee! van het 
resterende 3/4 gedeelte. Bij deze boedelscheiding wordt de waarde van het pand aan de Heiliglevenstraat gesteld 
op f 3000,- en toebedeeld aan Johannes Richardus. 

Omdat de Montfoortse wethouder Johannes Richardus Smorenburg niet op huwelijkse voorwaarden is 
getrouwd, wordt zijn vrouw Gerarda Rembertha van der Weijden tegelijkertijd ook voor de helft eigenaresse van 
dit perceel. Deze Montfoortse winkelierster, op 8 maart 1878 weduwe geworden, verkoopt op 2 mei 1879 „het 
huis met bergplaatsen, erf en tuingrond" met een totale oppervlakte van negen aren acht centiaren aan de 
Linschotense bouwman Jan Kok voor de prijs van f4900,-9). Zij is eigenaresse voor de helft + 1 /4 gedeelte van 
de andere helft, zoals haar man per testament d.d. 1 april 1864 heeft beschikt. Het overige 3/8 gedeelte is 
eigendom van haar kinderen Maria Richarda Anna, Johanna Maria Adriana en Cornelia Maria Antonia 
Petronella Smorenburg. 

Jan (of zoals in een andere akte staat: Johannes) Kok, eveneens eigenaar van de enkele jaren geleden gesloopte 
boerderij „De Lindeboom" op de hoek Doeldijk-Lindeboomseweg, eens het gerechtshuis van Cattenbroek, 
overlijdt te Montfoort op 2 februari 1886. Tot zijn erfgenamen heeft hij dan voor 1/4 gedeelte benoemd zijn 
weduwe Adriana van Dam. Het overige 3/4 gedeelte is bestemd voor zijn kinderen Elisabeth Kok, gehuwd met 
de Woerdense bouwman Johannes Kromwijk; Johannes Kok, veehouder te Linschoten; Adriana Kok, gehuwd 
met Johannes Paulinus Versteegen, timmerman te Montfoort en Anthonie Kok, bouwman te Linschoten. De 
boedel blijft echter onverdeeld. Na het overlijden op 23 februari 1887 van Adriana van Dam wordt door notaris 
Wilhelmus de Gelder op 3 september 1887 de akte van boedelscheiding opgemaakt10). Het pand, getaxeerd op 
f 3500,-, wordt dan elk voor 1 /3 gedeelte toebedeeld aan Johannes Kromwijk, Johannes Paulinus Versteegen en 
Anthonie Kok. 
Tien jaar later, op 6 september 1897 komen deze heren bij de zoon van Wilhelmus de Gelder, notaris G ualterus 
Albertus de Gelder om een akte van scheiding op te laten maken van hun gezamenlijke eigendom11). Het pand, 
waarvan de waarde dan geschat wordt op f 3000,-, krijgt dan als enige eigenaar Johannes Paulinus Versteegen. 
Hij betaalt hiervoor aan zijn beide zwagers elk f 1000,-. 
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Als Versteegen op 6 februari 1903 te Montfoort komt te overlijden, laat hij zijn weduwe en 5 minderjarige 
kinderen na, te weten Henricus Josephus, Adriana Maria, Anna Maria, Johannes Anthonius en Gerarda 
Johanna Versteegen. Op 2 september van dat jaar wordt de scheiding van de boedel opgemaakt12). Adriana Kok, 
die de timmermanszaak van haar overleden echtgenoot aan de Havenstraat voortzet is voor 5/8 deel erfgenaam 
van de nalatenschap. Het pand aan de Heiliglevenstraat, inmiddels tot twee woonhuizen ingericht, wordt blijkens 
de akte aan Adriana Kok toebedeeld. Het is door drie inwoners van Montfoort, te weten Hendrikus Sas, 
metselaar; Johannes Kok, bouwman en Jarrinus Hugo Jacobi, koopman op een waarde van f2800,- getaxeerd. 
Adriana Kok is tevens de laatste particulier geweest, die het pand in bezit gehad heeft. 

::*^*m 

Het St. Joseph tijdens het 40-jarig priesterfeest van pastoor B.A. van Blaricum, augustus 1904. 
Coll.: A.M. van Rooijen, Montfoort. 
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Op 20 februari 1905 wordt het namelijk gekocht door de rooms-katholieke Jongelingsvereniging, genaamd 
„Sint Joseph"13). De vertegenwoordigers van de Commissie van toezicht van de vereniging Sint Joseph, de 
Montfoortse bouwman Johannes van den Berg en de kuiper Johannes Rudolf Marie Hoefs, kopen dan echter een 
aangepast pand. In de akte van 1903 spreekt men alleen nog van het huis, met een oppervlakte van 1 are 80 
centiaren en van een tuin en schuur, groot 7 aren 24 centiaren. 
De akte van 20 februari 1905 spreekt echter ineens van huis, concertzaal, schuur en tuin met een totale 
oppervlakte van 9 aren en 5 centiaren. De „grote zaal" van het Sint Joseph, zoals de Montfoorters die allemaal 
gekend hebben, moet dus tussen september 1903 en februari 1905 gebouwd zijn. Zeer waarschijnlijk is dat 
gedaan door medewerkers van de eigenaresse. Waarom Adriana Kok de concertzaal heeft laten bouwen is niet 
duidelijk, maar in een behoefte voorzag het blijkbaar wel. In 1904 is het Sint Joseph namelijk al getuige van het 
feest ter gelegenheid van het 40-jarig priesterjubileum van pastoor Bernardus Antonius van Blaricum, van 1893 
tot 1917 pastoor van Montfoort. Het totale complex verwisselt van eigenaar voor de som van f 5000,-. 

* . . # * , * * , * 
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Bernardus Antonius van Blaricum, 
pastoor van Monlfoorl 1893-1917. 
Foto: G.Ch. Smeekes, Utrecht. 
Coll.:J.W.C. vanSchaik, Utrecht. 

Bewoners14) 
We weten nu wie de eigenaars waren over een periode van ruim twee eeuwen. Maar dat zij niet altijd zelf 
gewoond hebben in hun eigendom, blijkt uit de volgende gegevens. Het eerste echtpaar dat wij kennen, Teunis 
van Oudshoorn en Johanna de Vogel, blijken volgens de akte van 1831 gewoond te hebben in Amsterdam. Wie 
er toen in hun huis gewoond heeft, is niet bekend, maar in 1831 wordt het bewoond door ene Cornelis Sas. Hij 
betaalt f 65,- huur per jaar15). Deze Cornelis Sas heeft tijdens de openbare verkoop nog recht op 3 maanden huur. 
De volgende bewoners die we kennen is de gemeentesecretaris Izak Stalenhoef met zijn gezin. Deze wonen in 
ieder geval in de periode 1850-1857 in het huis. Stalenhoef is dan getrouwd met z'n tweede vrouw, Johanna 
Blom. Het huis is dan eigendom van zijn schoonvader, Teunis Smorenburg, de vader van zijn overleden eerste 
vrouw. Als dit gezin in 1857 naar elders in Montfoort vertrekt, wordt het pand bewoond door de arts Jan 
Linckers. Deze verhuist in 1861 naar 't Kerkhof (thans het brede gedeelte van de Lange Kerkstraat). Dan vestigt 
zich in het pand aan de Heiliglevenstraat notaris Wilhelmus de Gelder. Echter niet voor lang, want ongeveer een 
jaar later, op 11 juli 1861 gaan zij wonen in het andere grote herenhuis in de Heiliglevenstraat (thans het eveneens 
beschermde monument op nr. 19). 
De zoon van eigenaar Teunis Smorenburg, de heer Johannes Richardus Smorenburg betrekt dan het pand. Hij 
blijft er wonen tot mei 1876. Hij is inmiddels in september 1871 eigenaar geworden. 
Nadat het gezin op de Hoogstraat is gaan wonen, komt mevrouw Margaretha Eugenia Borel-Molenbroek met 
drie dochters en twee zoons voor een periode van ruim eenjaar in het huis, nadat hun vorige woning, de villa 
„Heeswijk" op 28 maart 1876 publiek was verkocht16). Zij vertrekken november 1877 naar Roermond. Rond 
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1890 wordt het huis bewoond door de Montfoortse graanhandelaar Jan van Kooten met zijn vrouw Aaltje Pauw 
en hun zoontje Jacob. Zij wonen daar tijdelijk. Daarna, maar mogelijk ook gedeeltelijk tegelijkertijd de joodse 
koopman Jacob Meijer tot zijn vertrek naar Oudewater in april 1893. 
Een volgende familie is het gezin van het echtpaar Kortenoever-Legemaat. Zij vertrekken in oktober 1894, 
eveneens naar Oudewater. 
De laatst bekende bewoners, vóór de beheerders van het St. Joseph, zijn de rentenier Frans Boekraad en zijn 
vrouw Elisabeth Hendrika van Vegten. Frans overlijdt op 4 november 1896, zijn vrouw op 28 oktober 1899. 

Voordat we nu enkele regels zullen wijden aan het pand in de 20e eeuw, wil ik eerst zeer in het kort de 
geschiedenis van het pand ten zuiden van het herenhuis beschrijven. 

Eigenaars 
Wanneer de verkoper Cornelis Eykelenboom, van beroep bouwman, op 9 december 1836 het huis, erf en grond 
verkoopt aan de heer Arie van Vuuren Gerritzoon, verklaart hij aan de notaris dat de eigendomsbewijzen zijn 
zoek geraakt, maar dat hij het perceel meer dan dertig jaar geleden heeft gekocht van de erfgenamen van Gudula 
van Bemmel. De belendende percelen aan de noordkant zijn eigendom van de heer Van Vuuren zelf en aan de 
zuidkant van Laurens van Harmeien. De prijs die de heer Van Vuuren betaalt is f 100,-17). 

Op 15 maart 1865 wisselt dit huis opnieuw van eigenaar18). Arie van Vuuren, overleden te Montfoort 21 
december 1859, was met zijn echtgenote slechts getrouwd op voorwaarde van een gemeenschap van verlies en 
winst. Dit betekent dat beiden hun bezittingen houden en ook dat tijdens het huwelijk verworven eigendommen 
uit erfenissen, legaten of donaties aan ieder persoonlijk zouden toekomen. Zij bepaalden echter wel dat de 
eerststervende aan de langstlevende zou nalaten een onherroepelijke gift van 1/4 in eigendom en 1/4 in 
vruchtgebruik van al de goederen, die tot de nalatenschap van de eerststervende zullen behoren. 

Heden overleed, voorzien van de laatste HH. Sacramenten der Stervenden, 
tot mijne en rogner Kinderen diepe droefheid, in den ouderdom van 
58 jaren en 10 maanden, mijn dierbare Echtgenoot, de Heer ADRIANUS 
VAN VUUREN Gz., Oud-Lid der Provinciale Staten van Utrecht «n 
sedert 1836 Wethouder der gemeente Montfoort. 

MONTFOOKT, 21 December 1859. Wed. A. VAN VUUREN Gz., 
(20703) VAN MEURS. 

De heer Van Vuuren, die naast lid van de Provinciale Staten ook veel jaren wethouder van Montfoort was19), liet 
behalve zijn weduwe negen kinderen na. Dit waren Adriana Cornelia, gehuwd met de Utrechtse grutter 
Josephus Christianus van den Nieuwendijk; Helena Alida, ongehuwd en wonende te Montfoort; Wilhelmus 
Gerardus, rooms-katholiek priester en professor aan het seminarie Rijsenburg. Hij woonde te Driebergen. Een 
aardige bijkomstigheid van hem is, dat hij bij de inwijding van de rooms-katholieke kerk op 24 juni 1863 een 
feestrede hield. Het betreft hier de kerk, die in 1925 werd vervangen door de huidige kerk, omdat deze volgens de 
toenmalige pastoor C.M.J. Spaan „zóó weinig ruimte biedend voor onze talrijke parochianen, dat de berging van 
alle kerkgangers oorzaak werd, voor een zóó heilige plaats, ongewenschte toestanden"20). De andere kinderen 
zijn de Montfoortse grutter Gerardus Wilhelmus van Vuuren, de koopman Petrus Theodorus van Vuuren, 
eveneens te Montfoort wonend en de minderjarige kinderen Simon Leonardus, Maria Theodora, Anna Helena 
en Joanna Christina van Vuuren. Het pand, dat thans belend werd door eigendommen van R.F. Smorenburg aan 
de noordzijde en van D. van Vechten aan de zuidkant, werd voor een waarde van f 500,- toebedeeld aan de 
weduwe Catharina Ludovica van Meurs. 

Als zij op 8 november 1875 te Montfoort overlijdt, is haar nalatenschap de meest omvangrijke van de 19e eeuw 
te Montfoort. Niet minder dan 51 percelen, bebouwde en onbebouwde, laat zij na met een totale waarde van 
f 205.500,-. Daarboven nog een 66 erfpachten en dergelijke, waardoor haar totale nalatenschap bedraagt het 
voor die tijd gigantische bedrag van f258.865,785. Haar erfgenamen zijn haar negen kinderen, zoals hierboven 
vermeld21). Als aanvulling kunnen we nog vermelden dat Wilhelmus Gerardus inmiddels pastoor van Breukelen 
is geworden. Hij is dat geweest van 3 januari 1866 tot zijn overlijden op 12 november 1887 aldaar. Twee 
dochters, die bij het overlijden van hun vader nog minderjarig waren, zijn inmiddels getrouwd. Maria Theodora 
met de Utrechtse Gerardus Wilhelmus Hendrikus van Bijlevelt en Anna Helena met Gradus Johannes Keuken, 
banketbakker te Doesburg. 
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Het huis, dat een oppervlakte heeft van 62 centiaren, wordt voor het bedrag van f 600,- toebedeeld aan Maria 
Theodora van Vuuren. Ook zij is niet lang eigenaresse geweest van het pand, want op 8 maart 1881 laat zij het 
publiek veilen in het logement „de Zwaan"22). Zij is, nadat haar man is overleden, inmiddels hertrouwd met de 
Montfoortse graanhandelaar Theodorus van den Berg. 

Het huis wordt gekocht door de Willeskopse werkman Albertus Kessel voor het bedrag van f 1050,-. Daarmee is 
ook dit pand aan zijn laatste particuliere eigenaar gekomen. Eveneens in 1905, om precies te zijn op 27 
november, wordt dit huis eveneens door de rooms-katholieke Jongelingsvereniging „Sint Joseph" aangekocht. 
Zij betaalde er f 1000,- voor23). 

Het bestuur van de „ Werkliedenvereniging", mede-oprichters van het St. Joseph, in de tuin van het 
verenigingsgebouw gefotografeerd, ca. 1906. 
Van links naar rechts, staand- Nico Vendrig, Rinus var, Harmeien, Anton van der Horst, Jan Goes. 
Zittend: Kees van Rooijen, kapelaan Van der Horst, Janus Stoiker. 
Coll.: A Groenewoud-Goes, Monlfoort. 

Bewoners24) 
Nu de eigenaars van dit pand ook bekend zijn, zal uit hetgeen hier volgt blijken dat deze eigenaars niet de 
bewoners van het huis zijn geweest. 
De eerst bekende bewoner is in 1850 het gezin van de uit Pruisen afkomstige schoenmaker Johannes Theodorus 
Forsthövel. Deze Forsthóvel was getrouwd met de Linschotense Maria van Dijk. Zij overlijdt 30 oktober 1853. 
Als de dochter van dit echtpaar Elisabeth op 26 mei 1869 trouwt met de in Cabauw geboren Hubertus Boekraad, 
gaat dit echtpaar inwonen bij respectievelijk hun vader en schoonvader. Deze familie verhuist enkele jaren later 
naar de Keizerstraat, waardoor het huis in de Heiliglevenstraat opnieuw leeg komt. Daar gaat dan ene Jan 
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Het Symfonie-orkest „Ons Genoegen", 1914. 
Zittend van links naar rechts: Willem Cornelissen, Wout van Wijngaarden, Gerard van Wijngaarden en 
Piet van Wijngaarden. 
Staand: Johan Cornelissen, Anton van Frankenhuijsen, N.N. " " " 
Coll.: G.J.J, van Wijngaarden, Montfoort. 

Foto rechts: 
De rooms-katholieke Symfonie vereniging „ Ons Genoegen " in de tuin van het St. Joseph gefotografeerd 
1917. 
Op de voorgrond van links naar rechts: Gerard van Wijngaarden, Gijs Cornelissen, Gert Ekelschot, 
Bennie van Rossum en Jo van Wijngaarden. 
Tweede rij, zittend: Anton van Frankenhuijsen, Wout van Wijngaarden, kapelaan De Jong, Piet van 
Wijngaarden en Gerard van Wijngaarden. 
Derde rij, staand: Willem van de Pol, Johan Cornelissen, Kees Vreeswijk, Ruud Loman, Jan Bras, Willem 
Cornelissen en Jan van Wijngaarden. 
Coll.: A.M.A. Lieshout-van Wijngaarden, De Meern. 
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Verburg wonen, die in 1872 alweer naar Schoonhoven vertrekt. Na Jan Verburg wordt het huis bewoond door 
Jan Steenbeek met zijn gezin. Deze Jan Steenbeek betaalt hiervoor in 1881 90 cent huur per week25). Na het 
overlijden van Jan op 8 maart 1888 blijft zijn weduwe, Adriana de Ruijter alleen in het huis achter. Zij besluit 
ruim eenjaar later, op 17 augustus, in te gaan wonen bij haar dochter Margaretha en haar schoonzoon Elbert 
Lammertsen in de Peperstraat. De volgende bewoners, de uit Snelrewaard afkomstige familie Cornelis 
Middelman blijft maar zeer kort, want op 4 oktober 1889 vertrekken ze alweer naar Linschoten. In de periode 
daarop, wordt het huis bewoond door de zuster en zwager van eigenaar Albertus Kessel, Gerrigje Kessel en 
Johannes van Vegten. 

Nu beide panden in handen van de rooms katholieke Jongelingsvereniging „Sint Joseph" zijn gekomen, rijst 
onmiddellijk de vraag „Waar haalde men het geld vandaan om deze aankopen te financieren?" Bovendien had 
men eveneens op 8 april 1905 van de Montfoortse steenfabrikant Dirk Jan van Frankenhuijsen aangekocht twee 
akkers afgevlet uiterdijks bouwland met kade op Heeswijk voor een bedrag van f 700,-26). En nog is de kas 
blijkbaar niet leeg, want nadat ze op 22 april 1905 reeds een lening verstrekten aan een inwoner van Montfoort, 
deden ze dat op 17 februari 1906 nogmaals aan een ander voor de respectievelijke bedragen van f1800,- en 
f 1200,-27). Al met al is er dus in de periode februari 1905 tot februari 1906 een bedrag beschikbaar geweest van 
f9700,-. Voorwaar geen kleinigheid voor een vermoedelijk zeer jonge vereniging, omdat volgens een brief d.d. 2 
november 1907 van de bisschop Mgr. Van de Wetering aan pastoor A.B. van Blaricum de statuten en het 
huishoudelijk reglement van de „r.k. Jongelingenvereniging" eerst worden goedgekeurd28). Helaas zijn tot op 
heden deze statuten niet teruggevonden, evenmin als notulenboeken, kasboeken en eventuele bescheiden uit de 
beginperiode. Zodoende moeten we het antwoord op deze vraag schuldig blijven. 

Wat we weten over het gebruik van de gebouwen in de beginperiode is ook zeer summier. Zo weten we 
bijvoorbeeld zeker dat het kleine pand in 1907 ingericht werd als tekenlokaal, waar kunstzinnige kapelaans les 
gaven aan Montfoortse jongeren. Het hoofdgebouw werd ook als repetitieruimte gebruikt van het r.k. Symfonie
orkest „Ons Genoegen". Omstreeks de jaren dertig wordt dit orkest opgeheven, nadat het omstreeks 1920 reeds 
een naamswijziging heeft ondergaan, n.l. „Utile Dulci" (het Nuttige met het Aangename). Ook veel succesvolle 
uitvoeringen van dit orkest zijn te beluisteren geweest in het Sint Joseph. Later in 1932 krijgt rooms-katholiek 
Montfoort opnieuw een eigen muziekvereniging, te weten Sint Carolus, genoemd naar de patroonheilige van 
pastoor Carolus M.J. Spaan29). 

In 1926, 1952 en 1968 vinden verbouwingen en/of vernieuwingen plaats. In 1952 is dat bijvoorbeeld het toneel 
met de kleedkamers en dergelijke. 
In de tuin is in de loop van de jaren vijftig de schuur verdwenen, maar daarvoor is in de plaats gekomen een 
troephuis van de Montfoortse rooms-katholieke jeugdbeweging. Thans is de tuin geheel verdwenen en staat op 
deze plaats de nieuwe moderne „grote zaal" van het St. Josephgebouw. 

Noten: 
1. Rijksarchief Utrecht (RAU) - Rechterlijke Archieven - Montfoort inv.nr. 610-4 Minuten van transporten, plechten, 

testamenten en procuraties. 
2. Deze lijnbaanhuizen waren in het toenmalige Montfoort een meer voorkomend verschijnsel. In het begin van de 16e eeuw 

waren er reeds dertien lijnbanen, waarvoor de grondstof van de vele hennepwerven in de omgeving (onder andere 
Benschop en Polsbroek) betrokken werd. In de I9e eeuw nam het aantal lijnbanen af en de laatste is tijdens de Tweede 
Wereldoorlog verdwenen. (Maris, dr. A. Johanna, „Bijdrage tot de geschiedenis van Montfoort" in Jaarboekje van 
„Oud-Ulrecht" 1953, p. 124). Maar lange tijd heeft de economie van Montfoort sterk op de lijnbaan en de touwslagerij 
gesteund. In het huidige Montfoort leeft dit economische verleden nog voort onder meer in de straatnaam Achterbaan, een 
plek waar door de eeuwen heen verschillende lijnbanen zijn geweest. 

3. RAU - Notariële Archieven MT011a008 Montfoort- notaris Frans Johannes Nagtglas Versteeg, akte d.d. 15 juni 1831. 
4. Ibidem, akte d.d. 15 november 1831. 
5. Rombach, F.J.C., „Gevraagd te Montfoort: een onderwijzer" in Heemtijdinghen 20e jaargang no. 2, juni 1984, p. 44. 
6. De Johanniter Orde en haar Commanderij Montfoon, Montfoort 1976, p. 93. 
7. Archief Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers Utrecht (AKORU), afschrift onderhandse akte d d 15 april 

1850. 
8. RAU - Notariële Archieven B001d062 Baarn - notaris Harmanus Pen, akte d.d. 15 september 1871. 
9. RAU - Notariële Archieven MT011g018 Montfoort - notaris Wilhelmus de Gelder, akte d.d. 2 mei 1879. 

10. RAU - Notariële Archieven MT01 lg026 Montfoort - notaris Wilhelmus de Gelder, akte d.d. 3 september 1887. 
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11. AKORU, afschrift akte notaris Gualterus Albertus de Gelder d.d. 6 september 1897. 
12. Ibidem, afschrift akte d.d. 2 september 1903. 
13. Archief Stichting rooms-katholiek Parochiehuis Sint Joseph (AStJ), afschrift akte notaris Gualterus Albertus de Gelder 

d.d. 20 februari 1905. 
14. Voor het nagaan van de bewoners is gebruik gemaakt van de in het gemeente-archief van Montfoort berustende 

bevolkingsregisters over de periode 1850 tot 1900. 
15. Zie noot 3. 
16. Schaik, J.W.C, van, „Schurenburg en Heeswijk" in Sprokkelingen uit de geschiedenis van Linschoten en Snelrewaard, dl. 

I, Linschoten/Snelrewaard 1978, p. 344. 
17. RAU - Notariële Archieven MT01 laOl 1 Montfoort - notaris Frans Johannes Nagtglas Versteeg, akte d.d. 9 december 

1836. 
18. RAU - Notariële Archieven IJ003f042 IJsselstein - notaris Henricus Didericus Gosuinus Arnoldus Immink, akte d.d. 15 

maart 1865. 
19. Van Schaik, J.W.C, en G.J.A. van Kooten, „Kwartierstaat A.C.A. van Vuuren" in Heemtijdinghen 14ejaargang no. 2, juni 

1978, p. 30. 
20. Levensschets van Pastoor Carolus Maximilianus Josef Spaan, Montfoort 1977, p. 9. 
21. RAU - Notariële Archieven MT01 lg015 Montfoort - notaris Wilhelmus de Gelder, akte d.d. 15 september 1876. 
22. RAU - Notariële Archieven M004h007 Maarssen - notaris Simon Brouwer, akte d.d. 8 maart 1881. 
23. ASÜ, afschrift akte notaris Gualterus Albertus de Gelder d.d. 27 november 1905. 
24. Zie noot 14. 
25. Zie noot 22. 
26. ASÜ, afschrift akte notaris Gualterus Albertus de Gelder d.d. 8 april 1905. 
27. AStJ, afschrift aktes notaris Gualterus Albertus de Gelder d.d. 22 april 1905 en 17 februari 1906. 
28. RAU - Archief Rooms-Katholieke Kerk Montfoort - inv.nr. Br. 256 Brief van Mgr. Van de Wetering d.d. 2 november 1907 

aan pastoor Van Blaricum. 
29. Zie noot 19, p. 9 en Hellema, A.C., Kent u ze nog... de Montfoorters, Zaltbommel 1973, nr. 18. 

Poorterboek van Oudewater (13)* 
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten 

en L.C1.M. Peters 

1751 
14 juli - Jan van Bemmel, geboren te IJsselstein, onder belofte van acte van indemniteit 

te bezorgen 
29 november — Dirk van Bleidesteim, geboren van Langeraar 

— Meijnsje de Keijzer, geboren van Stolwijk 

1752 
11 april — Wessel Lubberts, geboren te Hapsten in 't Munsterland 
30 september - Wijnand van Graas, van Zwartsluys — Wijnand is door burgemeesteren gepermit

teerd 8 dagen na de mart met zijn koekkraam te mogen staan, zoo nu als in 't ver
volg 

— Huijbert Wagenaar, van Dordrecht 
4 oktober - Jean Berger, geboren in Vrankrijk te Lozun, en wonende te Leyden 

24 oktober — Jan Jurrien Ruijsch, geboren van Schiedam 

* 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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1753 
30 maart 

6 juni 
19 oktober 

1754 
13 september 

1755 
27 oktober 

4 november 

1756 
6 mei 

27 oktober 

9 november 

1757 
27 oktober 

1758 
16 februari 
26 oktober 

1760 
30 juni 

1 juli 

Arij Blom, van Moordrecht 
Jan Jansz. van Rossum, van Utrecht 
Jan Mackaij, uit Schotland 
Albert Helmig, geboren van Enschedé in de provintie van Overijssel 
Peeter van Vuuren, geboren in Leerbroek 
Arij Baron, geboren in Wijngaarden 

Kasparus Staal, geboren te Emmerik 
Hendrik van Vlijmen, uit de Korte Linschoten 

Jan van Vliet 
Evert de Geest 
Cornelis Versluijs, kastelein in de Doele, mits brengende indemniteit voor hem en 
zijn vrouw 

Cornelis Toor, van Hekendorp 
Cornelis Baardwijk 
Cornelis van de Raadt 
Baartje van der Stal 
Jakob Waleveldt 

— Gerrit van Eijck 

Nanning Vlasveldt, van Voorschoten 
Daniel van 't Lam, geboren te Nieuwkoop 

Cornelis Konijnburg, wonende te Boskoop 
Coenraad Leerts 
Jan Mastwijk 
Rijk Paling 
Lena de Ruiter 
den secretaris Dominicus de Jong 

4 november — Pieter van Engelen 

1761 
april — Claes Hogervorst 

1762 
- Gijsbert Vergeer 

— Jan Boog 
— Arie van der Giezen 
— Arie Boelhouwer 

oktober — Gerrit van Donk 

1763 
11 november — Nicolaas Tiedeman 

1765 
november — Catharina van Gunir Catharina van Guning, huisvrouw van de Heer Jan Jacob Dijkman 

126 



1766 
maart — Evert Langerak 

— Paulus Dreze 
april — Pieter Steenis 

1767 
8 oktober - Dirk Swarsenburgh 

— Arij de Boer 
— Jan Loef 
— Gerrit Houdijk 
— Lustur Jacobus Vosmeer 
— Cornelis Spek 
— Bailli uw 

1768 
oktober — Jacobus Eiken 

— Gerrit Wesseling 

1771 
november — Jan Quakkestein 

— Jan Claase 
- Cornelis van der Swaan 

1773 
november — Pieter Smit 

— Willem Verhoef 
— Joris Schieman 

8 december — Cornelis Theepol 

1774 
8 februari — Gosewijn van Es 

1775 
11 april — Huibert Kooijman 

1776 
8 oktober — Hermanus Altkamp 

1777 
13 mei - Leendert van Wijngaarden, van Montfoort 

— Jacob Raaphorst, van Linschoten 
15 mei — Pieter Straver 

— Leenderd Nielse 
— Jan van Elten 

1778 
5 mei — Jan Paling 

- Willem Smallenburg 
— Everhardus de Wit 
— Hendrik Kool 

1779 
23 april — Jan Mijma 
11 mei — Jan Pragt 
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1780 
10 oktober 

1781 
6 februari 

12 april 
12 j uni 

Izaak Bateur 
Gerrit Stelling 

Leendert van Beurden 
Leendert Jansz. Diepenhorst 
Jozeph Putman 
Cornelis Maat 

1782 
5 februari 
8 oktober 

1783 
7 februari 
4 maart 
8 juli 

1784 
6 april 

11 mei 
8 juni 

21 juni 
14 september 

1785 
6 januari 

28 oktober 

1786 
2 februari 

Jan Daniel van Sijmons 
Gerrit Geerling 

Jan Adam Schawagt 
Willem Jan Hartman 
Cornelis Pero 

Magie Frips, van Lexmond 
Cornelis de Ridder, van Zuid Polsbroek 
Abraham Louis, van Waarder 
Michiel van Heiningen, van Montfoort 
Martin us Nielse, van Nieuwpoort 

Andries de Lange, uit de Linschoten 
Lucas van Zolingen, van Schoonhoven 

Jan Nielse, geboren te Rotterdam, laatst gewoond hebbende in de Nieuwpoort 
Jara de Heeger, weduwe van Willem Bosman, geboren te Utrecht, laatst gewoond 
hebben te Montfoort 

1788 
25 juli 

4 november 
14 november 
9 december 

Mr. IJsbrand de Koek en Hermanus Sluijterman, beyde van Utrecht 
Jean du Bois, van Diest in Braband 
Fransoys Rol, van Amsterdam 
Jan Relijk, van Gorinchem 

(wordt vervolgd) 
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