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23e jaargang no. 1 maart - 1987 

Stichts-Hollandse Historische Vereniging - 30 jaar 

Op 27 december van dit jaar zal het voor de vereniging wederom een bijzondere dag zijn. Op die 
datum is het dertig jaar geleden dat de vereniging officieel werd opgericht. Voor een historische 
vereniging is dat zeker een gedenkwaardige dag. Reeds enige malen is over de geschiedenis van de 
vereniging geschreven: bij het tienjarig bestaan, bij het twintigjarig bestaan en in 1982 bij het 
vijfentwintigjarig bestaan. 
In januari 1982 schreef de toenmalige voorzitter, N. Plomp: „Ik meen echter dat nu, aan het begin van 
het jubileumjaar en dus slechts vier jaar na het verschijnen van het artikel „Twintig jaar historische 
vereniging", het terugblikken in de verenigingsgeschiedenis gevoeglijk kan worden uitgesteld tot het 
dertigjarig bestaan". 
Met deze woorden schoof hij dus de geschiedschrijving op de schouders van de voorzitter in 1987! 
Toch is in voornoemd artikeltje enige aandacht besteed aan de achterliggende periode. Ook de meer 
recente ontwikkelingen passeerden de revue. 
Van dit enigszins terugblikken en tevens vooruitblikken zou ik eigenlijk een traditie willen maken, 
zodat wellicht bij het vijftigjarig bestaan een waar gedenkboek zal kunnen verschijnen. 

In de afgelopen periode kende de vereniging een toename van activiteiten en een welkome groei van 
het aantal leden. Maandelijks werd een activiteit voor de leden en veelal ook voor belangstellenden 
georganiseerd. Naast de lezingen vonden in het zomerseizoen ook excursies plaats. Het tijdschrift 
„Heemtijdinghen" verscheen steeds ieder kwartaal en vormde voor de niet zo actieve leden een 
bindend verenigingselement. Een nieuwe omslag deed met ingang van de jaargang 1986 het 
werkgebied meer tot uitdrukking komen. Tal van sprekers en auteurs gaven hun beste krachten aan 
genoemde activiteiten. 
Het ledental nam gelukkig gestaag toe. Telde de vereniging begin 1982 570 leden, thans zijn het er 
bijna 750. Mede door deze groei is het bestuur er in geslaagd om de contributie op het niveau van 
1977 - f20,- per jaar - te kunnen handhaven. Voor een groot deel zal het van de ledenaanwas afhangen 
of dit bedrag de komende jaren gelijk zal kunnen blijven. 
Een aantal leden is actief in werkgroepen, te weten de werkgroep „archeologie", de werkgroep 
„historisch onderzoek" en een nog jonge werkgroep „molens". 
De participatie van de vereniging in de stichtingen „Stichtse Historische Reeks", „Stichts-Hollandse 
Bijdragen" en „Hugo Kotestein" zette zich voort. In de serie „Stichts-Hollandse Bijdragen" verscheen 
onder meer in 1985 „Een eeuw kaaskop(p)en - De Woerdense kaasmarkt 1885-1985". De stichting 
„Hugo Kotestein" zette een correspondentennet op, hield zich onder meer bezig met de consequenties 
van de invoering van de nieuwe Monumentenwet voor het monumentenbeheer en startte in 1986 met 
de uitreiking van de „Hugo Kotestein - oorkonde" aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt 
op het gebied van restauratie en monumentenbeheer binnen het werkgebied. 
Om de doelstelling van de vereniging, te weten „het bevorderen van de belangstelling voor en het 
onderzoek naar de geschiedenis" nog beter te kunnen verwezenlijken, is in 1985 gestart met het 
jaarlijks organiseren van een cursus in samenwerking met de Volksuniversiteit Woerden. In 1985 
werd een cursus archeologie gehouden en in 1986 een cursus architectuurgeschiedenis. Dat deze 
cursussen een groot succes zijn, blijkt onder meer uit het aantal deelnemers: omstreeks 100. 
Als een bijzondere activiteit kan voor 1986 nog genoemd worden het in samenwerking met de 
Vereniging „Herman de Man" en de Stichting „Werkgroep Behoud Lopikerwaard" houden van een 
tentoonstelling in Oudewater ter herdenking van het veertigste sterfjaar van de in Woerden geboren 
streekromanschrijver Herman de Man. 



Het bestuur heeft ook voor dit jubileumjaar een aantal bijzondere activiteiten op het programma 
staan. Deze activiteiten zullen voornamelijk gericht zijn op de familiegeschiedenis, aangezien 
gebleken is dat vele leden daar belangstelling voor hebben. Een cursus familiegeschiedenis is onlangs 
van start gegaan. Het tijdschrift „Heemtijdinghen" zal dit jaar ook speciale aandacht aan de 
genealogie schenken. In het najaar zal een genealogische dag een aantal geïnteresseerden in de 
familiegeschiedenis bijeen brengen. 

Het bestuur hoopt dat de straks dertigjarige vereniging zal mogen blijven groeien in activiteiten en 
ledental, opdat de doelstelling: "het bevorderen van de belangstelling voor en het onderzoek naar de 
geschiedenis van het Stichts-Hollands grensgebied" steeds verder kan worden uitgedragen, zodat de 
historische waarden kunnen bijdragen tot het welzijn van nu en de toekomst. 

maart 1987 L.C1.M. Peters, voorzitter. 

Een gedenkteken voor Rudolph Snellius van Royen in de Grote- of 
St. Michaëlskerk van Oudewater 

door G. Spek 

Wie in Oudewater de middeleeuwse Grote- of St. Michaëlskerk (Ned. Herv.) door de noorderingang 
binnenkomt, ziet rechts van zich aan de westmuur al gauw een zeer fraai bewerkt gedenkteken in de 
vorm van een memoriebord met een Latijns opschrift. 
Dit gedenkteken is opgericht in de 17e eeuw voor Rudolph Snellius van Royen ( 1547-1613), geboren 
in Oudewater, hoogleraar in de wiskunde en oude talen te Leiden, waar hij bovendien twee maal 
rector is geweest. 
Voordat we het gedenkteken van Snellius bespreken, is het goed eerst zijn levensloop in de archieven 
te volgen. 

Het leven van Rudolph Snellius van Royen 
Rudolph Snellius van Royen (hierna Snellius genoemd) werd op 5 oktober 1547 in Oudewater 
geboren als zoon van Willebrordus Snellius en Roemertje Hendrixdochter. Zijn moeder komt ook 
wel voor onder de gelatiniseerde naam Gloria Henrici.1 

Trouwens, ook Snellius is een latinisering van de naam Snel (Snel van Royen).2 Het was in die tijd in 
de hogere kringen een gewoonte om een naam aan te nemen die Latijns aandeed; zo noemde 
bijvoorbeeld Hugo de Groot zich Hugo Grotius. 
Het is goed mogelijk dat Snellius in 1547 in de toen nog Rooms-Katholieke St. Michaëlskerk van 
Oudewater is gedoopt, bij hetzelfde middeleeuwse doopvont dat ook nu weer in de kerk staat 
opgesteld en dat in 1858 bij de afbraak van de doopkapel in de grond onder die kapel is 
teruggevonden.3 

De Reformatie kwam in Oudewater in 1566, het jaar van de Beeldenstorm; het kerkgebouw echter 
kwam pas in 1572 of 1573 in handen van de hervormingsgezinden.4 

Snellius groeide voorspoedig op en omdat hij uit een rijk patriciërsgeslacht kwam waren er voor hem 
geen financiële belemmeringen om te gaan studeren. 



R Q D O I P H U S SNEXIJUSMATHE 
M A T I C A R U M ARTIUM PROFF, 
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Kopergravure uit 1613 van Rudolph Snellius van Roven 
Coll.: Gemeentearchief Leiden. 

Hij volgde zijn eerste opleiding in Utrecht, maar keerde na het overlijden van zijn vader aanvankelijk 
weer naar Oudewater terug. 
Weldra werd hij echter door zijn moeder op 15-jarige leeftijd naar het buitenland gestuurd om zijn 
studie te voltooien. In Keulen studeerde hij Hebreeuws en wiskunde; in Jena, Wittenberg en 
Heidelberg wijdde hij zich aan letterkundige studies. 
Toen in Heidelberg de pest uitbrak vertrok Snellius naar Marburg in Hessen (dicht bij Dillenburg) 
waar hij zich op 29 september 1565 (bijna 18 jaar oud) als student aan de universiteit liet inschrijven.5 

Snellius studeerde er wijsbegeerte en maakte er kennis met de filosofie van Petrus Ramus (Pierre de la 
Ramée), een filosofie die pleitte voor een vrij bijbelonderzoek, los van de gevestigde theologische 
opvattingen. Ramus, die zelf in 1569 en 1570 in Heidelberg verbleef, gaf daar, door zijn voor die tijd 
revolutionaire denkbeelden, aanleiding tot ernstige geschillen. 



De denkbeelden van Ramus spraken Snellius erg aan en hij zou er een aanhanger van blijven tot het 
einde van zijn leven. 
Snellius verbleef jarenlang in Marburg en na z'n studie gaf hij er onderwijs in Grieks, Latijn en 
Hebreeuws. 
De jonge Arminius (Jacob Hermanszoon), die ook uit Oudewater afkomstig was, studeerde in 
Marburg onder bescherming van Snellius.6 De denkbeelden van Ramus wist Snellius ook over te 
brengen op Arminius, die in Nederland de grondlegger zou worden van de Remonstrantse 
Broederschap. Snellius werd een goede vriend van Maurits, de landgraaf van Hessen, die ook een 
aanhanger van Ramus was en waarmee hij aangenaam kon discussiëren. 
Toen een jongere broer van Snellius vanuit Holland naar Marburg werd gestuurd, vertrok hij met hem 
naar Italië, voor die tijd een hele reis, waar Snellius in Pisa en Florence medicijnen ging studeren. 
Bovendien bezocht hij met z'n broer ook nog Rome.7 

Weer teruggekeerd in Hessen, hoorde Snellius het bericht over de verwoesting en uitmoording van z'n 
geboorteplaats Oudewater door de Spanjaarden op 7 augustus 1575. 
Dit bericht deed hem besluiten om voorlopig naar Oudewater terug te keren om er te vernemen wat er 
van zijn familie was geworden. 
Men kan aannemen, dat hij daar een enorme ravage moet hebben aangetroffen. De St. Michaëlskerk 
in zijn geboorteplaats was als een van de weinige gebouwen voor verwoesting gespaard gebleven. 
Tijdens zijn verblijf in Oudewater ontmoette hij een zekere Machteld Cornelisdochter en trouwde 
met haar in de zomer van 1578. Haar naam komt ook nog voor op de lijst van personen, die tijdens het 
beleg en de inneming van Oudewater in de stad woonden.8 

Na de huwelijkssluiting verhuisde Snellius al spoedig met zijn vrouw naar Leiden en liet zich op 28 
oktober 1578 als student medicijnen inschrijven aan de Leidse universiteit, waaraan inmiddels ook 
Arminius studeerde. 
Op 2 augustus 1581 werd Snellius aangesteld als buitengewoon hoogleraar in de wiskunde op een 
jaarsalaris van f 200,-. 
Blijkens het „Register van inwoonders" te Leiden, opgemaakt in september 1581, woonde Snellius 
met zijn vrouw en zoon Willebrord (in 1580 geboren te Leiden) op het Pieterskerkhof en hield er niet 
minder dan 22 studenten als kostganger.9 

In zijn ambt als buitengewoon hoogleraar heeft hij ook prins Maurits onder zijn leerlingen gehad. 
In maart 1583 werd zijn salaris verhoogd tot f300,- en in 1585 werd hem het onderwijs in het 
Hebreeuws opgedragen. 
Snellius schreef ondertussen ook nog diverse boeken zoals in 1596 „Annotationes in Ethicam" (in het 
Nederlands: „Zedekundige Aantekeningen").10 

In februari 1601 werd hij (inmiddels 52 jaar) gewoon hoogleraar in de wiskunde en verhuisde naar 
een woning op de Koepoortgracht waar hij geen kostgangers meer hield. 
Snellius kreeg van de landgraaf van Hessen (zoals eerder vermeld een goede vriend uit de tijd dat hij in 
Marburg woonde) een uitnodiging en in 1603 bracht Snellius hem een bezoek. Hij verbleef 
verscheidene maanden aan het hof van de landgraaf. Willebrord, de zoon van Snellius, was bij het 
laatste gedeelte van het bezoek ook aanwezig. De landgraaf schonk Snellius bij zijn vertrek een portret 
en een gouden keten en liet hem met zijn zoon in een koets bepannen met vier paarden naar Frankfort 
brengen, waarna Snellius en zijn zoon nog een reis naar Zwitserland maakten.11 

Bij zijn terugkeer in Leiden vernam Snellius dat zijn beschermeling Arminius was benoemd*als 
hoogleraar. In de daaropvolgende godsdiensttwisten tussen Arminius en Gomarus wist Snellius zich 
voldoende afzijdig te houden. 
In 1607 en 1610 was hij ook nog rector te Leiden.12 

Wegens ziekte ging Snellius op 8 februari 1613 met emeritaat en 9 februari werd zijn zoon Willebrord 
benoemd tot professor in de wiskunde. Willebrord ontdekte, als wis- en natuurkundige, de 
brekingswet van het licht. 
Snellius heeft, behalve zijn zoon Willebrord (1580-1626), nog twee zonen gehad, nl. Jacob 



(gestorven 17 mei 1599 op 17-jarige leeftijd) en een jong gestorven zoon Hendrik.13 In het 
begrafenisregister van de Nederlands Hervormde Kerk te Oudewater komt nog voor: „Jacob, de zoon 
van Mr. Roelof Snellius, alhier begraven 1599".14 

Ook bezat Snellius nog een huis in Oudewater. Op een authentieke lijst van bewoners van huizen in 
Oudewater komt voor als bewoner (of als eigenaar) van een huis in het „Noordeinde der Capelstraat 
(thans Kapellestraat), beginnende van den Doelen en van de school tot aan de Oude Huigensteeg en 
het stadhuis, Mr. Roeloff Snellius van Roijen".15 De lijst dateert van januari 1612 en aangezien 
Snellius toen nog verbonden was aan de Leidse universiteit, is het aannemelijk dat het huis wel zijn 
eigendom was, maar dat hij er niet woonde. Misschien wilde hij na zijn emeritaat weer in z'n 
geboortestad komen wonen. 
Van zijn emeritaat heeft Snellius echter niet lang kunnen genieten want hij overleed reeds op 2 maart 
i w x ^ wp uL icciLiju v a n u~> j a a i . 

Na een lijkrede, gehouden door Guillaume Coddaeus16, waarschijnlijk een goede vriend of 
ambtgenoot, werd Snellius op 6 maart 1613 in de Grote- of St. Michaëlskerk te Oudewater 
begraven.17 

Het gedenkteken voor Rudolph Snellius van Royen 
Het gedenkteken in de Grote- of St. Michaëlskerk van Oudewater is opgericht in de 17e eeuw door 
een kleinzoon van Snellius die naar zijn grootvader was vernoemd en dus ook Rudolph heette. 
Omdat Rudolphs vader Willebrord in 1626 plotseling aan de koliek (onderbuikskrampen), gepaard 
gaande met complicaties, op 46-jarige leeftijd was overleden18, nam Rudolph de oprichting van het 
monument voor zijn grootvader op zich. 

.M.4Ä 
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Het gedenkteken voor Rudolph Snellius van Royen 
in de Grote- of St. Michaëlskerk van Oudewater. 
Foto: G Spek. 



Wanneer we nu het marmeren gedenkteken bekijken (zie afbeelding), zien we dat het gemaakt is 
volgens de Ionische bouwstijl (een bouwstijl uit de Griekse Oudheid) waarbij de kapitelen (een 
kapiteel is het bovenste gedeelte van een zuil) op de zuiltjes aan de linker- en rechterzijde van het 
monument versierd zijn met krullen. 
Bovenop het monument zitten twee huilende kindertjes, ook wel putti genaamd die op een doodskop 
leunen, symboliek van de vergankelijkheid van het menselijk leven. Tussen hen in bevindt zich het 
wapenschild van Rudolph Snellius van Royen. De heraldische beschrijving van het wapen van de 
familie Snellius van Royen luidt: in keel (rood) 3 zilveren rozen, 2-1 gerangschikt; helmteken: een 
menselijk figuur. 
Opgemerkt wordt dat het wapenschild in de kerk niet de kleuren aangeeft. 
Ook zien we nog, tussen de kindertjes in, vruchten afgebeeld, zoals een appel en druiven. 
In de 17e en 18e eeuw werden treurende kindertjes vaak op dergelijke monumenten afgebeeld, zoals 
nu onder andere nog te zien is in de Pieterskerk te Leiden19, de kerk waarin Willebrord, de zoon van 
Snellius, in 1626 is begraven. 
Onderaan het gedenkteken zien we de symbolen van vergankelijkheid en dood, zoals een doodskop 
met vleugels, doodsbeenderen en een zandloper als symbool van de tijd die verstrijkt.20 

Achter deze symbolen zijn nog kruiselings geplaatst twee uitgedoofde fakkels, symbool van het 
uitgedoofde levenslicht van Rudolph Snellius van Royen en waarschijnlijk ook van zijn zoon 
Willebrord. 
Enerzijds herinneren dergelijke monumenten ons aan de menselijke ijdelheid van hooggeleerde 
heren; anderzijds hadden zulke monumenten een moraliserende werking en dienden als „Memento 
Mori". 

Piae ülemoriae 
tiri cl. 

RCDOLPHI SnELUl 1 RoTSlf , 

Patricii Peteraquinati ; 
qui anno M. D. XLV1I. V. Oct. malus 

Jutentutis Partem 
Docendil Marpurgi In Hattia Literit 

Et artibui cum Laude Extrcttit. 
JEtatem Keliquam 

In Acad. Leydenti. 
Tum Maiheseot turn Hebracut Linguae 

Professione, cum Cura, Fide, 
Ét Bono Publico Exegit; 

Bil Reetoratu Honorifice Functus t 

III"". Duobut Micaicus , 
Principi Auriaco , 

Et Lantgravio Hatsiae, 
Ob Artium quas Amabant 

Prttitantiam Carus, 
Tandem Leydae Anno jEtatit suae 

Srxagesimo Sexto II. Mart. 
Deo et Naturae concessit. 

Hoc Patriae Loco, 
übt Corpus humari Ipse voluit, 

Monumentum quod Patri decreverat 
Fil. WlLLEBROBDOS 

Paternae Virttttis Hœret atque Decus, 
Ejusdem Filius HODOLPBüS 

Avo Ponendum Curavit. 

De Latijnse tekst op het gedenkteken, zoals die is afgedrukt 
in het „Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden", 
deel 8, van A.J. van der Aa (Gorinchem 1848), p. 704. 



De tekst op het gedenkteken is in het Latijn gesteld. Op een zwarte marmeren plaat met vergulde 
letters staat, ietwat hoogdravend geschreven, door Van Kinschot omstreeks 1747 als volgt vertaald: 

„Ter Godvruchtiger Gedagtenisse 
van den zeer Doorluchtigen Heer 
RUDOLPHUS SNELLIUS VAN ROYEN, 
die, geboren uit een adellijk geslacht 
te Oudewater in 't Jaar 1547 den 5 October 
een gedeelte zijner Jeugd 
te Marpurg in Hessen aan het onderwijzen der 
Taaien en Konsten met Lof besteed hebbende, 
en het nveriue van ziinen lpeftiiH — „ . — 0 _ — j j — 

op de hooge School te Leijden, 
als Hoogleeraar der Wiskunde en 
Oostersche Taaien, met vlijt, trouw 
en algemeen nut hebbende doorgebragt, 
nadat hij tweemalen het Rectoraat met roem bekleed had, 
en de achting van twee doorl. Mauritzen 
den Prins van Orange 
en den Landgraaf van Hessen, 
om zijne uitmuntende kennis in die konsten, 
die hun vermaak waaren, gewonnen hadt, 
eindelijk te Leijden, in den Ouderdom van 66 jaren, 
op den 2 Maart, aan God en de Natuur den tol betaalde, 
neen. <J\J UCZ.C p iad ia van iijilt , y a u t i - i i a u 

alwaar de overleede wilde begraaven zijn, 
het gedenk- en Eereteeken hetwelk deszelfs zoon 
WILLEBRORDUS SNELLIUS, 
Volle erfgenaam en Opluisteraar van zijns Vaders 
deugden, voor zijnen Vader hadt geschikt, 
deszelfs zoon RUDOLPHUS SNELLIUS 
voor zijnen Grootvader laaten opregten".21 

Vóór de kerkrestauratie van 1960-1967 hing het gedenkteken tegen een pilaar aan de noordzijde van 
de kerk, ongeveer tegenover de noorderingang. Het graf van Snellius bevond zich naast deze pilaar 
(elfde graf in de twaalfde regel, noordzijde der kerk). 
Bij een vorige betreurenswaardige „restauratie" in 1857-185822 is de grafzerk verwijderd en naar het 
koor verhuisd waar hij nu nog ligt (derde rij van achteren in het midden).23 

In 1858 heeft men bovendien het opschrift op de zerk met een steenhouwersbeitel vrijwel onleesbaar 
gemaakt, zodat nu alleen nog het wapen van de familie Snellius van Royen herkenbaar is. Van twee 
andere wapenschilden op de zerk zijn slechts de omtrekken zichtbaar gebleven (zie afbeelding), wat 
echter ook een gevolg kan zijn van slijtage. Het opschrift op de zerk was zowel in het Latijn als in het 
Nederlands gesteld en luidde als volgt: 

„Hier leit begraven 
RUDOLPHUS SNELLIUS VAN ROOIJEN 
in sijn leven Professor Matheseos 
in de Universiteit van Leiden 
sterft den 2 Maart Anno 1613".24 



Bij de algehele kerkrestauratie van 1960-1967 tenslotte is het gedenkteken eveneens gerestaureerd en 
verhuisd van de pilaar naar de huidige plaats aan de westmuur, rechts van het orgel. 
Op die plaats vormt het monument een fraai kontrast met de witte muur, waar het weer in oude luister 
hersteld een belangrijke bijdrage levert aan het interieur van de Grote- of St. Michäelskerk. 

De grafzerk (midden) met het wapen van Rudolph Snellius van Royen in het koor van de Grote- of St. Michaëlskerk in 
Oudewater. 
Foto: G. Spek. 
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10) Van Goor's Woordenboek der Vaderlandse Geschiedenis (Den Haag 1973) p. 400. 
11)Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek, dl. 7, p. 1154 en 1156. 
12)Zienoot 11, p. 1154. 



13)Zienoot 11, p. 1154. 
14) Van Aelst, Schets der Staatkundige en Kerkelijke Geschiedenis enz., p. 550. 
15) Zie noot 14. 
16)Zienoot 11, p. 1154. 
17) Van Aelst, Schets der Staatkundige en Kerkelijke Geschiedenis enz., p. 549. 
18)Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek, dl. 7, p. 1161. 
19) Dr. R. Steensma, Verbeeld Vertrouwen (Baarn 1875) p. 152-153. 
20)Zienoot 19, p. 13. 
21) Van Aelst, Schets der Staatkundige en Kerkelijke Geschiedenis enz., p. 548-549. 
22) Zie noot 17. 
23) W. van Wijngaarden, Hervormde Kerk Oudewater (Oudewater 1967) p. 17. 
24) Zie noot 17. 

Overige geraadpleegde literatuur: 

A.J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, deel 8 (Gorinchem 1848/Zaltbommel 1978). 

A.W. den Boer en Johan Schouten, Oud Oudewater (Oudewater 1965). 

C. Postma, Holland in vroeger tijd, deel V (Zaltbommel 1964); vrije bewerking van de oorspronkelijke uitgave 
(Amsterdam 1750). 

De gedenksteen van de Hervormde kerk te Waarder 

door Th. van Straaien 

Tijdens de laatste restauratie (1984-1986) van het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente van 
Waarder werd de gedenksteen die in de noordwestelijke steunbeer van het noorder transept was 
ingemetseld, overgeplaatst in de westgevel in het noorder transept. 
Het besluit tot overplaatsing van deze in Doornikse steen1 uitgevoerde gedenksteen werd in 1986 
genomen en een nieuwe hardstenen2 gedenksteen werd op de oorspronkelijke plaats ingemetseld met 
daarin, in een moderne letter gehakt, een voorzover mogelijk, verantwoorde reconstructie van het in 
gotische letters uitgevoerde oorspronkelijke opschrift. 
Als toevoeging werd onderaan de gedenksteen ingehakt: 
BIJ DE RESTAURATIE IN 1986, IS DE OUDE STEEN NAAR BINNEN VERPLAATST. 
Het architectenbureau ir. R. Visser B.V. te Schoonhoven, die de restauratie-architect was, heeft het 
ontwerp voor de nieuwe gedenksteen gemaakt. De gedenksteen werd uitgevoerd door de restauratie
aannemer van het kerkgebouw, de firma Woudenberg-Ameide B.V. 
Voor de reconstructie van het opschrift is gebruik gemaakt van de gegevens in het boek van P.C. Bloys 
van Treslong Prins3 en J.A. Kruithof.4 Ook hebben de archivarissen CR. Schoute van het 
streekarchief „Krimpenerwaard" en L.C1.M. Peters van het streekarchivariaat „Rijnstreek" hiervoor 
waardevolle adviezen gegeven. 



De oorspronkelijke gedenksteen in de noordwestelijke steunbeer van het noorder transept. 
Foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, 1984. 

De bouwhistorische waarde van deze gedenksteen 
De toegepaste Doornikse steen werd zeker in 1540 gebruikt als bouwmateriaal; ook het gebruikte 
lettertype past geheel in het aangegeven jaar. 
Willem van Wijnbergen, wiens naam op de gedenksteen voorkomt, kan in dat jaar pastoor van 
Waarder geweest zijn, maar zeker is het dat hij commandeur van de Johanniter Orde aldaar was.5 

Ook blijkt het opschrift, dat het koor en het transept in één bouwfase tot stand kwamen, juist te zijn. 
De datering 1540 is ook in overeenstemming met de toegepaste constructie van de kappen van het 
koor en het transept. 
Tijdens het verwijderen van de gedenksteen van zijn oorspronkelijke plaats bleek uit de 
metselwerkconstructie en de gebruikte metselmortel dat deze in de bouwtijd moet zijn aangebracht. 
Hieruit blijkt dat de gedenksteen met zijn opschrift een zeer waardevol gegeven is voor het precieze 
jaar waarin het koor en transept in maart 1540 onder dak is gekomen. 
De juiste dag in maart is niet duidelijk, maar het kan gezien de ruimte op de steen de „derden dach", 
dus 3 maart geweest zijn. 
Ook is niet met zekerheid vast te stellen in hoeveel jaar tijds het koor met transept is gebouwd, maar in 
één jaar tijds lijkt mij in die tijd bijna onmogelijk. 
Zoals reeds uit het geschrevene duidelijk zal zijn geworden, betekent in het opschrift „Dit koer met dat 
cruys" het koor met het transept. 
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De nieuwe gedenksteen aangebracht op de plaats van de oude. 
Foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, 1987. 
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Tenslotte volgt hier een overzicht regel voor regel van de tekst volgens de boeken van P.C. Bloys van 
Treslong Prins en J.A. Kruithof en de reconstructie van 1986 waarin onderstreept de nu nog 
herkenbare letters en cijfers. 

Blovs Dit koer met dat .... 
Kruithof Dit koert met dat cruys(?) 
1986 Dit koer met dat cruys 

Bloys wartrijck (?) is ghemackt 
Kruithof Wartrijck (?) is ghemaakt 
1986 waerlijck is ghemaekt i 

Bloys int yaer ..ts en is op-
Kruithof int.... yer.... en is op 
1986 .... yaer tijts en is op-

Bloys ghelevert onder dack dë 
Kruithof ghelevert onder dack de 
1986 ghelevert onder dack dë 

Bloys 
Kruithof 
1986 

den dach i Mert en 
. dach i Mert en 
.. dach i mert en 

Bloys doe was cornelduer en 
Kruithof doe was cornelduer en 
1986 doe was cornelduer en 

Bloys 
Kruithof 
1986 

pastor vä Waerdë 
Pastor va Waerde . 
pastor vä Waerde' 

Bloys 
Kruithof 
1986 

heer Wille va Wij
heer Wille va Wij 
heer Willé va Wij-

Bloys berge ano XVc XL. 
Kruithof berge .... ano XVcXL 
1986 berge ano XVcXL 

1986 als toevoeging: 
BIJ DE RESTAURATIE IN 1986, IS DE OUDE STEEN NAAR BINNEN 
VERPLAATST. 
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Noten: 
1. Een diepzwarte kalksteen, die gewonnen werd op de beide oevers van de Schelde ten zuiden van Doornik in 

België. 
2. Een blauwgrijze kalksteen, die aangetroffen wordt eveneens in België in de provincies Henegouwen, Namen 

en Luik. 
3. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der 

provincie Zuid-Holland, deel II (Utrecht 1922), p. 516. 
4. J.A. Kruithof, Hervormde Gemeente Waarder ca. 1600-1950 (Z.pl., 1950), p. 11. 
5. Nico Plomp, Het hof te Waarder, Heemtijdinghen no. 24 - juni 1969, 2-5. 

De burgemeesters van Bodegraven sedert 1825 

door W.R.C. Alkemade 

Inleiding 
Met ingang van 16 mei 1987 zal de heer J. Kok, de burgemeester van Bodegraven, gebruik maken van 
de VUT-regelmg. Hiermede komt er een einde aan de ambtsperiode van de 13e burgemeester van 
Bodegraven sedert het jaar 1825. De huidige functionaris zal vermoedelijk in krantenpublicaties nog 
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Bodegraven een snelle wisseling van burgemeesters gekend, waarvan het de moeite waard is iets meer 
te vertellen. In het hiernavolgende artikel wordt geprobeerd, na enkele korte opmerkingen over 
Bodegraven in de 19e en 20e eeuw en over het burgemeesterschap in het algemeen gedurende die 
periode, de 12 voorgangers van de heer Kok te portretteren tegen de achtergrond van hun functie. 

Bodegraven tussen 1825 en 1987: van „deftig dorp" tot moderne forensengemeente 
„Bodegraven, aanzienlijk Nederl. dorp in Z. Holland, distr. 's-Gravenhage, aan den Ouden Rijn, met 
eene hervormde, eene luthersche en eene roomsche kerk, heerlijke buitenplaatsen en verscheidene 
nuttige inrigtingen. Het dorp bevat 2218 inwoners en is, onder anderen, met Zwammerdam, door den 
moord van 1672 bekend". 
Aldus schreef de Woerdense kosterszoon Jacobus van Wijk Rzn., later kostschoolhouder te Hattem, 
m zijn „Aardrijkskundig Woordenboek", waarvan het eerste deel in 1821 uitkwam. Zijn beschrijving 
bevestigt het beeld dat we van het dorp Bodegraven krijgen als we naar afbeeldingen ervan uit het 
eerste kwart van de 19e eeuw kijken. De oude dorpskern was gelegen op de noordelijke oever van de 
Oude Rijn, rondom de Galluskerk. Nabij de sluis en de brug ontwikkelde zich het plaatsje, terwijl 
langs de Oude Rijn zich patriciërs, vooral uit Gouda, in fraaie landhuizen vestigden. 
Een andere bevestiging van Van Wijk's beschrijving vinden we in het „Aardrijkskundig 
Woordenboek der Nederlanden" van A.J. van der Aa. Volgens hem telde het dorp rond 1840 ruim 
2500 inwoners. De belangrijkste bron van bestaan was de landbouw met de boter- en kaasmakerij, 
maar Van der Aa maakt eveneens melding van de aanwezigheid van „1 grutterij, 1 bierbrouwerij en 
azijnmakerij, 2 touwslagerijen, 1 leerlooijerij, 1 loodwitmakerij, 2 loodaschbranderijen en 2 
scheepstimmerwerven". Van der Aa verhaalt verder van de deftige bouw van het dorp en van de 
levendigheid, die de „doortogt" van reizigers tussen Utrecht en Leiden met zich meebracht. 
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Het gemeentehuis van Bodegraven aan de Van Tolstraat in 1954. 
Coll. Gemeentearchief Bodegraven. 

Deze situatie bleef bestaan tot 1870. In dat jaar voltrok zich in Bodegraven een ramp, die een 
belangrijke fase in de verdere ontwikkeling van het dorp zou inluiden. Op 31 mei brak er in de 
bakkerij van Moll op de Overtocht brand uit, welke zich in een mum van tijd, ondanks verwoede 
bluspogingen, over het grootste gedeelte van het dorp uitbreidde. Pas in de vroege morgen van de 
eerste juni was het vuur gedoofd en kon de bevolking de trieste balans opmaken van de ramp. Slechts 
enkele huizen en de kerk hadden het drama overleefd; talloze Bodegravers waren dakloos geworden. 
Na de brand wist het dorp zich op zeer korte termijn weer te herstellen. Er kwamen ook nieuwe 
impulsen voor dit herstel, met name op economisch terrein. Werd de oude dorpskern tot 1870 
begrensd door de huidige Wilhelminastraat en de Van Tolstraat in het zuiden en de Kerkstraat en de 
Oude Markt in het noorden, na 1870 begon de uitbouw naar het zuiden. Rond de eeuwwisseling 
kwamen de straten in het gedeelte van het dorp, begrensd door de Spoorstraat, de Oud-
Bodegraafseweg en het station, tot stand. In de eerste decennia van deze eeuw breidde Bodegraven 
zich ook ten noorden van de oude kern uit. 
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Ook economisch gezien groeide Bodegraven. Vanaf 1878 werd de treinverbinding tussen Utrecht en 
Leiden uitgebreid met een station te Bodegraven en vanaf 1881 was er sprake van een tram verbinding 
tussen Bodegraven en Gouda. Een andere economische opleving bracht de oprichting van de 
Bodegraafse kaasmarkt in 1882. 
Na een betrekkelijke stabilisatie in de jaren '20 en '30 van deze eeuw breidt Bodegraven zich met 
name na de oorlogsjaren 1940-1945 nog verder naar het noorden uit. Vanaf 1954 komen 
achtereenvolgens de zgn. „Tuinwijk" en „Vijverwijk", respectievelijk ten noordoosten en noord
westen van de oude dorpskern, tot stand. Vanaf circa 1960 vindt dan weer uitbreiding naar het zuiden 
plaats: in deze periode komen onder meer de Dronenwijk en de wijk Broekvelden van de grond. 
Lichte industrie vestigde zich op het industrieterrein Broekvelden, hetgeen weer verhoogde 
werkgelegenheid met zich meebracht. 
Momenteel is Bodegraven een dynamische forensengemeente geworden met een eigen karakter, riant 
gelegen in het groene hart van Holland en geenszins bedreigd door een gemeentelijke herindeling... 

Beknopt overzicht van de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie op het platteland in 
Nederland 
De bestuurlijke situatie in Bodegraven vóór het jaar 1795 week niet of nauwelijks af van die in de 
meeste andere Hollandse dorpen in die periode. De belangrijkste elementen van de overheidstaak op 
plaatselijk niveau waren het openbaar bestuur (m.n. de plaatselijke financiën en de politietaak), de 
lage rechtspraak en het waterstaatkundig bestuur. Het openbaar bestuur en de lage rechtspraak lagen 
in dorpen (schoutambachten) als Bodegraven in handen van het college van schout en schepenen, 
terwijl schout en heemraden het polderbestuur behartigden. 
Waren schepenen en heemraden afkomstig uit het dorp en hadden de ingezetenen invloed op hun 
benoeming, bij de schout lag dit anders. Deze werd benoemd door de landsheer en trad ook als diens 
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openbare aanklager en voorzitter van de schepenbank bij rechtszittingen. Hij sprak zelf geen vonnis 
uit, maar zorgde er voor dat verdachten voor het gerecht gesleept werden, droeg bewijsmateriaal aan 
voor de gepleegde overtredingen en zorgde ervoor dat de boeten, waartoe de schuldigen veroordeeld 
werden, geïnd werden. Het ligt voor de hand dat een wat minder deugdzaam persoon een groot 
misbruik kon maken van de bevoegdheden van het schoutambt en zich ten koste van de vaak 
ongeletterde dorpelingen enorm kon verrijken. 
De komst van de Fransen in 1795 bracht een groot aantal veranderingen op bestuurlijk gebied. De 
verschillende bestuursorganen veranderden en de schout evolueerde mee. Hij werd president van het 
gemeentebestuur, voorzitter van de municipaliteit, vervolgens „maire" en later weer schout. Hij bleef 
echter een machtig en invloedrijk functionaris binnen het dorp. 
Na een periode van dergelijke bestuurswijzigingen was het duidelijk dat bij het herstel van Nederlands 
onafhankelijkheid in 1813 de administratieve situatie tamelijk chaotisch was. Een aantal „provisio
nele" (tijdelijke) maatregelen werd ingevoerd, maar pas in 1824 en 1825 kwamen er reglementen 
voor de gemeentebesturen in de steden en op het platteland. 
Op grond van het „Reglement van het bestuur ten platten lande" van 1825 verdween de naam 
„schout" uit het spraakgebruik en werd ze vervangen door de titel „burgemeester". De functionaris, 
die door de Koning benoemd werd uit leden van de gemeenteraad, bleef echter een invloedrijk 
persoon. Hij had als eerste spreek- en stemrecht in de raadsvergaderingen en had een beslissende stem 
in het college van burgemeester en assessoren (de voorlopers van de wethouders). 
De grondwetsherziening van 1848 op initiatief van Thorbecke leidde onder meer in 1851 tot de 
Gemeentewet, waarin het onderscheid tussen steden en dorpen m.b.t. het plaatselijk bestuur, dat al 
sedert de Republiek bestaan had, vrijwel verdween en waarin ook de rechten en plichten van de 
gemeentebestuurders duidelijk vastgelegd werden. 
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De burgemeester moest een groot deel van zijn bevoegdheden, die hij op grond van traditie of eerdere 
regelingen verworven had, weer inleveren. Met betrekking tot de openbare veiligheid had hij nog 
verregaande bevoegdheid, maar het zwaartepunt van het gemeentebestuur was bij de gemeenteraad 
terechtgekomen. De burgemeester werd meer en meer de uitvoerder van de besluiten van de 
gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders; daarnaast trad en treedt hij op als 
onpartijdig voorzitter van de raadsvergaderingen en heeft hij daar nog slechts een adviserende stem. 
De opkomst van de politieke partijen heeft onvermijdelijk ook geleid tot een „verpolitiekt" 
uurgemeesterscuâp. i^esonuanics Kan men stellen vaat uc uurgemeester, in vergelijking met zijn 
voorganger de schout, onder invloed van de veranderde opvattingen en omstandigheden gedurende 
de laatste 150 jaar, een duidelijke evolutie heeft doorgemaakt van plaatselijk autocraat tot uitvoerder, 
organisator en medebepaler van een gemeentelijk beleid. 

Na deze wat meer algemene opmerkingen over Bodegraven en het burgemeestersambt in het verleden 
wordt het tijd wat dieper in te gaan op de Bodegraafse burgemeesters. We kunnen globaal drie 
burgemeesterstypen onderscheiden gedurende de periode tussen 1825 en heden. 
De eerste twee burgemeesters in deze periode zijn echte dorpsburgemeesters. Afkomstig uit of in ieder 
geval stevig gevestigd in de gemeente beoefenen ze het burgermeesterschap als één van hun 
activiteiten in het openbaar leven. Invloedrijk en goed op de hoogte met de plaatselijke situatie blijven 
ze beide meer dan 20 jaar zonder grote problemen in functie. 
Vanaf 1871 tot 1895 zien we dan maar liefst vijf burgemeesters optreden. Sommige van hen hebben 
bestuurservaring, anderen niet, maar duidelijk is dat Bodegraven voor hen duidelijk een startplaats of 
tussenstation is. Deze zogenaamde „carrière-burgemeesters" zijn bij hun benoeming tussen de 25 en 
32 jaar oud en op één na promoveren ze binnen vrij korte tijd naar grotere gemeenten. 
Vanaf 1895 tot heden zien we een derde categorie burgemeesters. Onder hun bestuur breidde 
Bodegraven zich uit; het feit dat de gemeente in plaats van tussenstation eindstation is geworden geeft 
aan dat Bodegraven door haar voorspoedige ontwikkeling een aantrekkelijke en aanzienlijke 
standplaats geworden is. De laatste zes burgemeesters van Bodegraven kunnen we dus omschrijven 
als „burgemeesters van een groeiende gemeente". 

De „burgervaders" (1825-1871) 
De eerste burgemeester van Bodegraven was een geboren Dordtenaar. Wouter Zahn was op 6 
februari 1793 in de Merwedestad geboren en was derhalve 33 jaar oud, toen hij met ingang van 1 
november 1825 tot burgemeester van de gemeente Bodegraven werd benoemd. Het ontbreken van 
gemeentelijke archieven van vóór 1870 (t.g.v. de brand in dat jaar) maakt het niet mogelijk te bepalen 
wanneer Zahn zich in Bodegraven gevestigd heeft. Vermoedelijk was hij al enige tijd vóór 1825 in het 
dorp woonachtig en hoogstwaarschijnlijk was hij lid van de gemeenteraad. 
Tot zijn benoeming was Bodegraven al meer dan een jaar ad interim bestuurd door de assessor Dirk 
Meurs, die de laatste schout, Frederik Willem Schlosser, in september 1824 opgevolgd was. Waarom 
de vervulling van de vacature zo lang op zich heeft laten wachten is niet duidelijk; wellicht had het iets 
te maken met de invoering van het nieuwe bestuursreglement. 
Burgemeester Zahn was gehuwd met Marritje de Bruyn, geboren op 30 november 1788 te 
Kockengen, een telg uit de familie die in Kockengen, Laagnieuwkoop en Harmelen in de eerste helft 
van de vorige eeuw een groot gedeelte van de politieke lakens uitdeelde. Haar echtgenoot zal zich 
zeker ook bekwaamd hebben in het administratief apparaat van het dorp, want naast het ambt van 
burgemeester trad hij ook op als gemeentesecretaris. Toch was één en ander voor Zahn geen 
belemmering om daarbij ook een notarisfunctie te gaan vervullen: hij werd in 1840 als zodanig in 
Bodegraven benoemd. 
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Er geschiedde gedurende de ambtsperiode van Wouter Zahn maar weinig schokkends in Bodegraven. 
In zijn privé-leven maakte de burgemeester echter minder plezierige zaken mee: zijn echtgenote 
overleed op 11 januari 1843 te Bodegraven en vermoedelijk was zijn eigen gezondheid ook niet goed. 
Met ingang van 1 januari 1850 werd burgemeester Zahn eervol ontslagen als burgemeester-secretaris 
van Bodegraven en vermoedelijk heeft hij kort daarop ook zijn notarisambt neergelegd. Wouter Zahn 
is op 30 mei 1851 te Dordrecht overleden. 
Met ingang van 1 februari 1850 werd Zahn opgevolgd door zijn loco-burgemeester, wethouder Jan 
van Dam Jzn. Hij was op 7 oktober 1796 te Zwammerdam geboren en aldaar op 28 maart 1827 
gehuwd met Johanna Helena Baelde, eveneens te Zwammerdam geboren op 6 december 1805. 
Van Dam's beroep was handelaar in kaas en boter en deze lucratieve activiteit bleef hij naast zijn 
burgemeesterstaak beoefenen. Het gemeentebestuur vergde duidelijk nog niet veel van zijn 
burgemeester en daarbij kon Van Dam sedert 15 juni 1852 een groot gedeelte van de administratie 
overlaten aan Leendert Goldberg, die met ingang van die datum benoemd was tot gemeentesecretaris 
van Bodegraven. 
Onder Van Dam's bestuur trad in 1851 de Gemeentewet in werking. De Bodegraafse gemeenteraad 
bleef, als voorheen, bestaan uit 7 leden (waaronder de burgemeester) en in de praktijk zal er voor de 
raadsleden weinig veranderd zijn. 
Die gemeenteraadsleden vergaderden overigens al sedert mensenheugenis in de plaatselijke herberg 
annex stalhouderij „Het Postpaard" in de Van Tolstraat. In 1869 besloot de gemeenteraad om het 
gebouw maar te kopen voor de lieve som van 6500 gulden en het de officiële status van gemeentehuis 
te geven. Op 29 december van dat jaar kwam de koop er door. 
In dit gemeentehuis vergaderde de gemeenteraad nog op die gedenkwaardige ochtend van de 3 Ie mei 
1870 onder voorzitterschap van burgemeester Van Dam. Precies 24 uur later zou de burgemeester, 
zoals zo veel Bodegravers, tussen de rokende restanten van zijn woning en kaaspakhuis in de 
Noordstraat staan. De eerste vergadering na de rampzalige brand stond dan ook volledig in het kader 
van de wederopbouw: als eerste werd er op 20 juni 1870 een verordening op het bouwen in de 
gemeente vastgesteld! 
In hoeverre Van Dam geruïneerd geweest is door de brand is niet bekend, maar dat de ramp in zijn 
dorp hem zeer ernstig geschokt moet hebben ligt voor de hand. De meeste vergaderingen in 1871 
woonde hij wegens ziekte al niet meer bij en op 29 september 1871 overleed Jan van Dam Jzn. te 
Bodegraven; zijn echtgenote overleed ruim 10 jaar later, op 5 april 1882. 

De „carrière-burgemeesters" (1871-1895) 
Een nieuwe burgemeester zou de wederopbouw en de verdere ontwikkeling van Bodegraven in 
werking stellen. Na jarenlang door plaatselijke notabelen bestuurd te zijn kreeg Bodegraven met 
ingang van 18 oktober 1871 een „beroeps"-burgemeester. Jonkheer Frederick van Citters, op 13 
juni 1839 in het Gelderse Rheden geboren en op 6 mei 1867 in Vianen getrouwd met Douwine 
Edzardina Schadee, op 11 november 1842 te Zeist geboren, had al een aantal jaren ervaring in het 
burgemeestersambt. Vanaf 1867 tot aan zijn benoeming te Bodegraven was Van Citters burgemeester 
van Rhoon geweest. Zijn komst ging gepaard met een enthousiast onthaal door de bevolking. Na zijn 
installatie op 3 november 1871 hadden de Bodegravers zich rondom het nieuwgebouwde 
gemeentehuis in de Van Tolstraat geschaard en daar „deden de ingezetenen hunne ingenomenheid 
blijken toen de burgemeester hen als zijne ingezetenen had toegesproken". 
Frederick van Citters bleef 8 jaar burgemeester van Bodegraven. Tegen het eind van zijn 
ambtsperiode kreeg Bodegraven een treinverbinding met Utrecht en Leiden (1878) en begon de 
gemeente zich te herstellen van de schade die de ramp van 1870 materieel en emotioneel had 
achtergelaten. De vergaderingen in het nieuwe gemeentehuis (dat tevens dienst deed als postkantoor!) 
toonden maar weinig van de stormachtige ontwikkelingen. De gemeenteraad was, ten gevolge van de 
groei van het aantal ingezetenen, uitgebreid tot 11 leden en Van Citters (die overigens niet, als zijn 
voorganger, lid van de raad was) leidde de vergaderingen strak en stond duidelijk boven de partijen. 
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Burgemeester jhr. F. van Citters (1839-1922) met zijn echtgenote. 
Coll. Gemeentearchief Bodegraven. 

Men kan zich afvragen of de deftige jonkheer, die overigens wel populair was bij de dorpelingen, zich 
wel helemaal heeft thuisgevoeld in Bodegraven. Hij woonde weliswaar in een prachtige woning in de 
Brugstraat maar zijn ambities reikten verder. Dit bleek in september 1879, als bekend wordt dat 
jonkheer Van Citters met ingang van 1 oktober 1879 benoemd is tot burgemeester van Delfshaven. 
Op 3 oktober 1879 is de nieuwe burgemeester van Delfshaven nog wel als gast in de Bodegraafse 
raadsvergadering aanwezig om te adviseren met betrekking tot de te organiseren feestelijkheden bij de 
installatie van zijn opvolger. 
Jonkheer Frederick van Citters kreeg in 1886 de twijfelachtige eer de annexatie van Delfshaven door 
Rotterdam te mogen begeleiden. Hierna bleef Van Citters nog een lange reeks vanjaren wethouder 
van Rotterdam (tot 1910), waarna hij met zijn echtgenote naar het Brabantse Ginneken vertrok. 
Douwine Edzardina Schadee overleed daar op 26 december 1916; de oud-burgemeester zelf stierf er 
op 12 november 1922, 83 jaar oud. 
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Burgemeester J.D. Steenstra Toussaint (1852-1880). 
Coll. Iconografisch Bureau, 's-Gravenhage. 

Van Citters' opvolger in Bodegraven was een onervaren, zeer jonge man. Johan Daniël Steenstra 
Toussaint was op 17 maart 1852 in Groningen geboren en derhalve bij zijn benoeming pas 27 jaar. 
Zijn vrouw Enna Hillegonda Canselaar was zelfs nog jonger: ze was op 29 april 1853 in Breda 
geboren. De jonge burgemeester werd even enthousiast ontvangen als zijn voorganger, want ook na 
zijn installatie op 10 oktober (zijn benoeming was op 1 oktober 1879 ingegaan) „deden de 
ingezetenen van hunne ingenomenheid blijken, toen de burgemeester hen als zodanig had 
toegesproken". 
Hoewel de burgemeester dus vol goede moed kon beginnen was het hem niet gegeven erg lang als 
burgemeester op te treden. Na ruim eenjaar als zodanig gefungeerd te hebben overleed Johan Daniël 
Steenstra Toussaint op 17 november 1880 te Bodegraven. Zijn weduwe hertrouwt in 1886 met 
burgemeester Lindemans van Herwijnen en na in 1906 van hem gescheiden te zijn vertrekt ze naar 
Den Haag, waar ze op 1 december 1915 overlijdt. 
Met ingang van 12 december 1880 werd in de opvolging van Steenstra Toussaint voorzien door de 
benoeming van mr. Henri Adolphe van de Velde, voorheen advocaat bij de Hoge Raad. De nieuwe 
burgemeester was nog jonger als zijn voorganger: hij was op 9 september 1855 in Banjoemaas 
(Nederlands-Indië) geboren en op 1 juli 1880 met de op 19 oktober 1857 te Wassenaar geboren 
jonkvrouw Jacoba Clara Frederika van Reenen getrouwd. Zijn installatievergadering in Bodegraven 
was op 30 december 1880 en dit keer waren er geen toejuichingen van de burgerij: van de installatie 
zou bij publicatie kennis gegeven worden. 
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Burgemeester H.A. van de Velde (1855-1919). 
Coll. Iconografisch Bureau, 's-Gravenhage. 

Burgemeester Van de Velde trof het niet: reeds na een half jaar overleed de toegewijde 
gemeentesecretaris Goldberg (31 mei 1881), die bijna 30 jaar lang het grootste gedeelte van de 
gemeenteadministratie in orde had gebracht. Op 29 juni koos de gemeenteraad zijn opvolger: Daniël 
Eikelenboom, een man die de gemeente ook een lange reeks jaren in deze functie zou dienen. 
Onder burgemeester Van de Velde vond de verdere ontsluiting van Bodegraven plaats. Ondanks 
verzet in de gemeenteraad kwam er, op particulier initiatief van de Woerdense gemeenteontvanger A. 
Kaptein, een stoomtram tussen Gouda en Bodegraven. De gemeenteraad zag dit initiatief met zo 
weinig animo tegemoet dat ze bij de officiële opening in februari 1882 niet met het voorstel van de 
burgemeester wilde meewerken om 200 gulden beschikbaar te stellen voor het organiseren van 
feestelijkheden ter gelegenheid van de opening. 
Wat wel met feestelijkheden gepaard ging was de oprichting van de Bodegraafse kaasmarkt. Op 
initiatief van de Bodegraafse afdeling van de Hollandse Maatschappij van Landbouw en van de 

' Bodegraafse kaashandelaar H. Goebel en met steun van burgemeester Van de Velde en de wethouders 
Brunt en Kaptein besloot de gemeenteraad op 13 december 1881 het plan tot oprichting van een 
kaasmarkt in werking te stellen. Drie maanden later, op 21 maart 1882 werd op het Kerkplein de 
eerste kaasmarkt gehouden... 
Ook burgemeester Van de Velde bleef helaas niet lang in Bodegraven. Met ingang van 31 maart 1883 
werd hij benoemd tot burgemeester van Loosduinen. In zijn laatste vergadering in Bodegraven, op 3 
april 1883, nam hij „in kernachtige bewoordingen" afscheid van de raad en nadat het raadslid Meurs 
„als tolk deezer vergadering en voor het grootste gedeelte der gemeente" hem heeft medegedeeld dat 
zijn heengaan door allen diep betreurd wordt komt het bij Van de Velde zelfs tot een „woord van 
verknochtheid tot de leden van den raad en inzonderheid tot den secretaris". 
Mr. Henri Adolphe van de Velde stond echter nog maar aan het begin van zijn carrière. Tot 13 juli 
1901 bleef hij burgemeester van Loosduinen en daarna werd hij landelijk politiek actief: als lid van de 
Tweede Kamer voor de ARP beëindigde hij zijn loopbaan. Hij overleed op 28 mei 1919 in 
Wassenaar; zijn vrouw stierf aldaar op 3 maart 1931. 
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Burgemeester W. Lotsy 
(1852-1896). 
Coli Gemeentearchief 

In Bodegraven liet Van de Velde's opvolging niet lang op zich wachten. Met ingang van 22 april 1883 
werd de heer Willem Lotsy, burgemeester van Noordeloos, Hoornaar en Hoogblokland, onder 
toekenning van eervol ontslag uit die functies, benoemd tot burgemeester van Bodegraven. De op 18 
februari 1852 in Dordrecht geboren Lotsy had al enige jaren ambtelijke ervaring. Na zijn huwelijk in 
1876 met de op 25 januari 1850 in Steenwijk geboren Beerta Johanna Lamoraal Wichers was hij 
gemeentesecretaris van Nieuwerkerk aan den IJssel geworden. In 1879 volgde zijn benoeming tot 
burgemeester-secretaris van Noordeloos ca. en vier jaar later maakte hij dus promotie naar 
Bodegraven. In zijn installatierede op 10 mei 1883 verklaarde Lotsy , als goed liberaal, zich in het 
bijzonder te zullen inzetten voor het openbaar lager onderwijs (de Schoolstrijd was in volle gang) en 
verder het algemeen belang van het dorp te zullen dienen. 
Dit loffelijk doel meende Lotsy echter beter te kunnen nastreven vanuit Gouda. In zijn vorige 
gemeenten had hij een speciaal voor hem gebouwde ambtswoning gehad en daar er naar zijn mening 
in Bodegraven geen woning was die aan zijn eisen voldeed vroeg hij in de raadsvergadering van 8 juni 
1883, gesteund door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, verlof om zich buiten zijn standplaats te 
mogen vestigen. De raad ging goedgunstig op die wens in en zo werd Willem Lotsy de eerste 
Bodegraafse burgemeester die niet in het dorp woonachtig was. Hij vestigde zich met vrouw en 
kinderen in een huis in de Goudse Crabethstraat. 
Bijna 9'/2 jaar bleef burgemeester Lotsy in Bodegraven in functie, maar een echte „burgervader" is hij 
waarschijnlijk nooit geworden. Desondanks waren er bij zijn afscheidsvergadering op 30 augustus 
1892 hartelijke woorden. Het raadslid Meurs wees op een aantal zaken die onder Lotsy's bestuur tot 
stand waren gekomen, zoals de bouw van een nieuwe openbare lagere school. 
Met ingang van 1 september 1892 werd Willem Lotsy gemeenteontvanger van Gouda en anderhalf 
jaar later, op 25 mei 1894, volgde zijn benoeming tot burgemeester van Maassluis. Aldaar overleed hij 
op 21 januari 1896, 43 jaar oud. 
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Burgemeester RL. Marlens (1863-1917). De foto werd gemaakt tijdens zijn ambtsperiode in Gouda. 
Coll. Gemeentearchief Gouda. 

Bij Koninklijk Besluit van 30 september 1892 benoemde koningin-regentes Emma Rudolph 
Lodewijk Martens tot burgemeester van Bodegraven. De nieuwe burgemeester, op 9 september 
1863 te Soerabaja in Nederlands-Indië geboren, had nog geen bestuurlijke ervaring. Op 6 maart 1890 
was hij in Den Haag met Anna Maria Huygens, geboren op 2 februari 1870 te Den Haag, getrouwd. 
Zijn burgemeesterschap in Bodegraven was te kort om veel politieke en bestuurlijke lauweren te 
oogsten. Die gelegenheid kreeg hij wel in zijn woonplaats Gouda (ook hij had verlof tot uitwoning 
gekregen) alwaar hij met ingang van 1 maart 1895 tot burgemeester werd benoemd. Meer dan 22 jaar 
zou burgemeester Martens aldaar op het kussen zitten. Hij overleed op 27 augustus 1917 in functie te 
Utrecht. 
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Burgemeesters van een groeiend dorp (1895-heden) 
De opvolger van Martens, Hendrik Ie Coultre, zou bijna 30 jaar lang zijn stempel drukken op het 
gemeentelijk bestuur van Bodegraven. Afkomstig uit het oosten des lands (hij was op 17 mei 1858 te 
Steenwijkerwold geboren) was hij zijn ambtelijke carrière begonnen als burgemeester van Boskoop, 
waar hij met ingang van 15 augustus 1884 benoemd was. Op 22 januari 1885 huwde hij te Vorden 
met Catharina Wouters, geboren op 4 mei 1857 te Sneek. Op 15 maart 1895 kwam Le Coultre's 
benoeming tot burgemeester van Bodegraven tot stand. In zijn installatierede in de Bodegraafse 
gemeenteraad op 21 maart 1885 prees hij zich gelukkig met zijn benoeming: „Bodegraven toch staat 
bekend als eene bloeiende, vooruitstrevende gemeente en 't zal mij eene aangename taak zijn aan den 
toenemende bloei in den voortdurende vooruitgang dezer gemeente zowel op intellectueel als 
stoffelijk gebied mijne krachten te wijden!" 
In de eerste viif iaar van T ,e Cnnltrp's nmhtcnprinHp hrpiVIHp RnHunrcmn r,i^u .v. WpctaiüL-<> rinht'fa vit 
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De Wilhelminastraat, de Nieuwstraat en Spoorstraat kwamen tot stand en op 24 maart 1900 kreeg de 
Hagenaar Eshuys goedkeuring van de gemeenteraad voor de aanleg van straten, waardoor de grote 
„vlakte", ontstaan tussen het oude dorp en het station, langzamerhand opgevuld werd. 
Ook in de eerste 15 jaar van deze eeuw zette de aanleg van straten tussen het station en het dorp zich 
voort. Verder kwam er in Le Coultre's eerste jaren een betere drinkwatervoorziening ( 1906) en een 
telefoonkantoor (1907) in Bodegraven. 
De gemeenteraad was blijkbaar niet ontevreden over 's burgemeesters harde werken. In 1905 al werd 
zijn jaarsalaris opgetrokken naar 1200 gulden, terwijl de gemeentesecretaris Eikelenboom in plaats 
van de voorgestelde 950 gulden per jaar er zelfs 1000 kreeg. Gemeentesecretaris Eikelenboom 
overleed op 21 januari 1914 en omdat er na het overlijden „van dezen hoogst verdienstelijken 
ambtenaar" in de vacature voorzien moest worden besloot de raad voorlopig de burgemeester maar 
tot tijdelijk secretaris te benoemen. Op 14 mei 1914 wordt R.M. Loman uit Ede tot gemeente
secretaris i_>enoemu met 5 tegen 3 stemmen; de andere kandidaat voor de functie, I. Padmos, zou het 
later nog brengen tot burgemeester van Mijdrecht en Wilnis. 

Burgemeester H. Ie Coultre (1858-1927) 
Coll. Gemeentearchief Bodegrav 
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Ook de kort daarop uitbrekende 1 e Wereldoorlog gaat niet onopgemerkt aan Bodegraven voorbij. Er 
wordt een „distributiedienst" en een „Levensmiddelenbedrijf' opgericht en als in Den Haag in 1918 
Troelstra een „revolutie" wil ontketenen betuigen de Bodegravers de burgemeester als vertegen
woordiger van koningin Wilhelmina hun trouw. 
De onstuimige groei van de gemeente leidde tot groeiende waardering voor haar bestuurders. Met 
ingang van 27 maart 1919 wordt de burgemeester verblijd met een salarisverhoging tot 2600 gulden 
en eenjaar later wordt zijn jaarwedde zelfs 3500 gulden. Maar niet alleen financieel blijkt hoezeer de 
bevolking burgemeester Le Coultre waardeert: als hij in 1919 voor de 5e keer herbenoemd wordt als 
burgemeester dankt wethouder Batelaan hem in het openbaar nog eens voor de onpartijdige manier 
waarop de burgemeester de vergaderingen voorzit. 

Gedurende Le Coultre's laatste ambtsjaren komt Bodegravens eerste echte „bestemmingsplan" tot 
stand, dat woningbouw in de Prinsenstraat en ten noorden en zuiden van de Rijn in oostelijke richting 
op het oog heeft. In september 1922 volgt dan nog de benoeming van burgemeester Le Coultre tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en twee jaar later krijgt hij tenslotte op verzoek eervol ontslag 
als burgemeester van Bodegraven met ingang van 1 september 1924. 
Zijn afscheidsrede is tekenend voor zijn persoonlijkheid. Op 30 augustus 1924 spreekt Le Coultre 
over „zijn illusie" bij zijn benoeming om veel voor de gemeente te kunnen doen en ondanks enige trots 
over hetgeen hij bereikt had, bleef hij voor zichzelf het gevoel houden dat hij meer had kunnen doen. 
Na de raad, de ambtenaren en de Bodegraafse bevolking bedankt te hebben verklaart Le Coultre „dat 
een eventuele opvolger hem nimmer zal overtreffen in liefde voor Bodegraven". In hun antwoord 
geven wethouders en raadsleden een opsomming van de verdiensten van de burgemeester voor 
Bodegraven, maar bovenal eren ze hem door een gedeelte van de Goudseweg tussen de 
Wilhelminastraat en het station de „Burgemeester Le Coultrestraat" te noemen. 
Hendrik Ie Coultre was ongetwijfeld één der bekwaamste burgemeesters die Bodegraven gekend 
heeft. Zijn ambtsperiode, vallende in het roerige, aan talloze veranderingen onderhevige eerste kwart 
van deze eeuw, wordt gekenmerkt door intelligente initiatieven en vooruitstrevend beleid in het licht 
van die tijd; hoewel hierbij de verdienste zeker niet uitsluitend bij Le Coultre lag is door zijn optreden 
als voorzitter van de gemeenteraad van Bodegraven een gunstige ontwikkeling van de gemeente in 
werking gesteld. Na zijn ontslag vertrok Le Coultre met zijn vrouw naar Den Haag, waar hij op 23 
juni 1927 kwam te overlijden. Zijn vrouw stierf op 8 februari 1942 te Den Haag. 
De nieuwe burgemeester was een geboren Bodegraver, die zijn grote reputatie tot die tijd vooral 
buiten de gemeente had opgebouwd. Mr. Cornells Simon van Dobben de Bruyn, geboren op 28 
oktober 1873, was een ras-politicus, waarvan „de roep (...) zo goed was dat het allerbeste van hem 
kon worden verwacht". Wethouder Batelaan was hier in de installatievergadering van de nieuwe 
burgemeester ook van overtuigd, hoewel hij wees op het bekende feit dat de profeet in eigen land 
zelden geëerd wordt. Batelaan hoopte tevens dat de burgemeester boven de partijen zou staan en 
daarbij doelde hij ongetwijfeld op het politieke verleden van Van Dobben de Bruyn. 
De carrière van Van Dobben de Bruyn was in 1900 begonnen met zijn benoeming tot burgemeester 
van Hazerswoude. Op 2 juni 1904 was hij in Leiden met de aldaar op 20 januari 1877 geboren 
Marijtje van Hoeken getrouwd. Gedurende zijn burgemeesterschap in Hazerswoude moet zijn 
belangstelling voor de nationale politiek gegroeid zijn; nadat hij per 1 februari 1917 eervol ontslagen 
werd als burgemeester werd hij lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de Anti-
Revolutionaire Partij. Na 7>/2 jaar greep hij de hem geboden kans om burgemeester van zijn 
geboorteplaats Bodegraven te worden van harte aan. 
Burgemeester Van Dobben de Bruyn bleef in functie tot 1 november 1938. Gedurende zijn 
ambtsperiode kreeg hij te maken met de economische en sociale malaise in de crisisjaren, hoewel 
Bodegraven er, in vergelijking met andere Zuidhollandse gemeenten, niet zo onvoordelig uitsprong 
qua werkloosheid en steunverlening. De kaasmarkt bleef een belangrijke economische trekpleister en 
één van Van Dobben de Bruyn's eerste wapenfeiten als burgemeester van Bodegraven was de 
verplaatsing van de kaasmarkt van het Kerkplein naar de Nieuwe Markt, waartoe de gemeenteraad in 
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haar vergadering van 10 januari 1925 besloot. 
De groeiende tegenstellingen in de politiek vonden ook hun weerslag in de vergaderingen van de 
gemeenteraad. Verschillende malen kreeg de rechtlijnige en vrij conservatieve burgemeester het aan 
de stok met de meer progressieve elementen in de raad; met name het SDAP-raadslid Oldemans 
kwam nogal eens met Van Dobben de Bruyn in conflict. Toch slaagde Van Dobben de Bruyn er 
meestal in de vergaderingen zakelijk te leiden en heeft hij mede een bijdrage geleverd aan het feit dat 
Bodegraven de crisisjaren zo goed en kwaad als mogelijk doorstond. 
Bij zijn afscheid kon burgemeester Van Dobben de Bruyn bogen op het feit dat de gemeente een 
gezonde financiële basis had behouden en dat er zowaar weer enige uitbreidingsmogelijkheden voor 
woningbouw benut waren. De scheidende burgemeester erkende dat ook hij niet onfeilbaar was, 

Burgemeester CS. van Dobben de Bruyn 
(1873-1947). 
Coll. Gemeentearchief Bodegraven. 

maar dat hij gedurende zijn bewind steeds geprobeerd had „recht en billijkheid te betrachten". De 
gemeenteraad erkent vervolgens zijn verdiensten door een straat in het uitbreidingsplan „De Vijver" 
naar hem „Burgemeester van Dobben de Bruynstraat" te noemen. 
Mr. Van Dobben de Bruyn bleef nog tot 1939 lid van de Tweede Kamer voor de ARP. Toen hij zich 
ook hier uit terugtrok leek zijn ambtelijk bestaan voorbij, maar tegen het einde van zijn leven zou hij 
toch nog enige tijd een niet onbelangrijke bijdrage leveren aan het Bodegraafse gemeentebestuur. 
Waaruit die bestond zal uit het vervolg blijken. 
Voorlopig stond er al een opvolger voor Van Dobben de Bruyn klaar. Met ingang van 1 januari 1939 
was de heer Gerrit Rokus Vonk benoemd tot burgemeester. Was zijn voorganger een politicus, de op 
8 maart 1887 in Peursum geboren Vonk was meer het „ambtelijke" type burgemeester. In' 1910 
begonnen als gemeentesecretaris van Molenaarsgraaf was hij met ingang van 1 januari 1926 benoemd 
tot burgemeester van Asperen en Heukelum. Op 6 september 1917 was hij in Oud-Alblas in het 
huwelijk getreden met Dirkje Johanna Drinkwaard, geboren op 28 december 1889 te Oud-Alblas. 
Na 13 jaar burgemeesterschap in Asperen en Heukelum volgde, zoals gezegd, met ingang van 1 
januari 1939 de benoeming te Bodegraven. 
Bij zijn installatie als burgemeester op 4 januari 1939 verklaart burgemeester Vonk zich volledig te 
zullen inzetten voor zijn gemeente: een belofte, die hij tot het bittere einde heeft waargemaakt. 
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Vooraleerst krijgt burgemeester Vonk te maken met een huisvestingsprobleem. De gemeente 
Bodegraven had geen ambtswoning voor de burgemeester en het gezin Vonk met vier kinderen is 
aangewezen op een veel te kleine woning in de Burgemeester van Dobben de Bruynstraat. Het aanbod 
van oud-burgemeester Van Dobben de Bruyn om de gemeente zijn woning aan de Noordstraat te 
verkopen als ambtswoning wordt in overweging genomen, maar na een besloten raadsvergadering 
lopen de gemoederen waarschijnlijk zo hoog op dat Vonk geen prijs meer stelt op een ambtswoning 
en voorlopig maar in zijn te kleine behuizing berust. 
Ook een collegevoorstel in de vergadering van 22 februari 1939 tot de bouw van een nieuw 
gemeentehuis wordt door de raad voor zich uit geschoven onder verwijzing naar de sombere 
economische situatie en de hoge prijs van de bouwmaterialen. Ook de plaats van een nieuw te 
bouwen gemeentehuis is al jarenlang stof van discussie. 
Ondanks deze tegenvallers blijft burgemeester Vonk in zijn nieuwjaarsrede op 21 februari (!) 1940 
nog optimistisch over de toekomst van Bodegraven. De tijd zou hem echter ongelijk geven: op 10 mei 
vallen de Duitsers ons land binnen en vijf dagen later heeft het Nederlandse leger het moeten afleggen 
tegen het Duitse geweld. Op 18 mei komt de raad in een speciale vergadering bijeen en wordt besloten 
om het gebombardeerde Rotterdam te steunen met een gift van 500 gulden. 
Het gemeentebestuur onder toezicht van het Duitse gezag wordt er niet eenvoudiger op. Allerlei 
maatregelen die indruisen tegen rechtvaardigheid en menselijkheid worden opgelegd: de burge
meester moet zorg dragen voor de uitvoering. Zijn taak wordt nog zwaarder als met ingang van 1 
september 1941 de gemeenteraden uitgeschakeld worden en de burgemeesters alleen het gemeente
bestuur moeten gaan behartigen. 
Voor burgemeester Vonk was dit een zeer zware taak. Als gelovig mens moet het voor hem vaak 
ondraaglijk zijn geweest om bepaalde taken te moeten uitvoeren en dikwijls moet hij getwijfeld 
hebben of hij er niet beter aan deed zijn ontslag in te dienen. Daar hij dit echter niet in 
overeenstemming kon brengen met zijn belofte de gemeente te zullen dienen (en dat de gemeente met 
zijn vertrek zeker niet gediend zou zijn was een duidelijke zaak) bleef hij aan tot dat hij op een bepaald 
moment de door de bezetter aan hem gestelde eisen niet meer voor zichzelf kon verantwoorden. De 
Duitsers hadden hiervoor geen begrip en dit betekende het doodvonnis voor burgemeester Vonk. Op 
20 december 1944 werd hij in de omgeving van Lekkerkerk door Duitse „politie-ambtenaren" 
lafhartig doodgeschoten. 

Burgemeester G.R. Vonk (1887-1944). 
Coll. Gemeentearchief Bodegraven. 
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Burgemeester Gerrit Rokus Vonk was een duidelijk voorbeeld van een „burgervader". In zijn streven 
het welzijn van zijn gemeente boven alles te stellen is hij het slachtoffer van zijn persoonlijke integriteit 
ten opzichte van een misdadig bewind geworden. Het respect en de eerbied voor deze burgemeester 
bij zijn gemeente blijkt slechts uit het feit dat er een straat naar hem genoemd is. 
We zijn dan al gekomen in het laatste oorlogsjaar. Nog enkele maanden zucht Bodegraven onder het 
bewind van een NSB-burgemeester, maar als op 5 mei 1945 de bevrijding daar is keert een oude 
bekende terug als burgemeester: met ingang van die datum is de al bejaarde mr. Van Dobben de 
Bruyn terug als burgemeester. Onder zijn bestuur begint de wederopbouw van het gemeentelijk 
apparaat. De eerste vergadering van de Noodgemeenteraad op 12 november 1945 maakt hij echter 
niet mee: vanwege zijn slechte gezondheid wordt hem met ingang van 1 januari 1946 eervol ontslag 
verleend. Ruim eenjaar later, op 10januari 1947 overlijdt mr. Comelis Simon van Dobben de Bruyn 
te Gouda. Zijn weduwe Marijtje van Hoeken overleed te Bodegraven op 2 mei 1960; de weduwe van 
burgemeester Vonk, Dirkje Johanna Drink waard, was eveneens te Bodegraven overleden op 12 
februari 1959. 
Besloeg de periode van de eerste uitbreiding van Bodegraven ruwweg de ambtsperiode van 
burgemeester Le Coultre, aan de grote naoorlogse expansie van de gemeente is onverbrekelijk de 
naam verbonden van mr. Jelle Jelles Croies. Mr. Croies, op 9 november 1908 te Leeuwarden 
geboren, was voorheen secretaris van de Commissie tot Behandeling van Bezwaren tegen 
Geadviseerde Schadevergoedingsbedragen inzake Onteigeningen; met ingang van 16 april 1946 werd 
hij benoemd tot burgemeester van Bodegraven. 
Met ingang van 1 april 1946 volgde ook de benoeming van mr. P.G. Vonk tot gemeentesecretaris als 
opvolger van de eervol ontslagen R.M. Loman. De heer Vonk werd met ingang van 1 september 1958 
weer opgevolgd door de huidige functionaris A.M. de Jong. 

Burgemeester J.J. Croies (links) schudt gemeentesecretaris A.M. de Jong de hand 
ColL Gemeentearchief Bodegraven. 
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Onder het bestuur van burgemeester Croies maakte Bodegraven zijn grootste groei en ontwikkeling 
door. Het inwonertal van Bodegraven verdubbelde gedurende zijn ambtsperiode, een groot aantal 
woonwijken kwam tot stand en de eerste industrieën werden aangetrokken. Andere zaken die tot 
stand kwamen onder Croies' bewind waren een nieuw gemeentehuis ( 1967) en een nieuwe brug in de 
Brugstraat ( 1960) en over de Oude Rijn ( 1972), welke naar hem de „Burgemeester Crolesbrug" werd 
genoemd. 
Toen de heer Croies met ingang van 1 december 1973, wegens het bereiken van de pensioen
gerechtigde leeftijd, eervol ontslag verleend werd als burgemeester van Bodegraven, werd hem van 
vele kanten lof toegezwaaid. Burgemeester Croies, hoewel enigszins een vertegenwoordiger van het 
ouderwetse, regenteske type burgemeester, heeft in het naoorlogse Bodegraven onuitwisbare sporen 
van een initiatiefrijk en goed bestuur achtergelaten. Na zijn pensionering vertrok de heer Croies met 
zijn echtgenote A.E. Ie Grand naar Nijkerk, waar zij thans nog woonachtig zijn. 
Met ingang van 16 januari 1974 werd burgemeester Croies opgevolgd door Nicolaas Petrus 
Kremer, tot dat moment burgemeester van Abbenbroek, Oudenhoorn en Zuidland. Van 
laatstgenoemde gemeente was de nieuwe functionaris in 1960 burgemeester geworden, terwijl de 
twee andere gemeenten in 1967 onder zijn bestuur kwamen. Een ervaren burgemeester dus, deze op 
22 oktober 1916 te Apeldoorn geboren oud-politieambtenaar. De heer Kremer, gehuwd met J.E. 
Wielenga, heeft bijna 8 jaar aan Bodegraven zijn beste krachten gegeven. Onder zijn bestuur breidde 
Bodegraven zich nog verder uit, kwamen er meer industrieën en kwam de, het dorpscentrum zeer 
ontlastende, rondweg om het dorp tot stand. 
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd kreeg de heer Kremer met ingang van 1 
november 1981 eervol ontslag als burgemeester van Bodegraven. Op 10 januari 1983 is de heer 
Kremer te Deventer overleden; ter herinnering is de rondweg naar hem „Burgemeester Kremerweg" 
genoemd. 

Burgemeester N.P. Kremer (1916-J983) met zijn echtgenote. 
Coll. Gemeentearchief Bodegraven. 
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De heer Kremer werd met ingang van 16 november 1981 opgevolgd door zijn ambtgenoot van 
Reeuwijk, de heer Jan Kok. Deze, op 21 juni 1925 te Blokzijl geboren en gehuwd met F. van der Bijl, 
was tussen 1963 en 1971 burgemeester en secretaris van het Gelderse Est en Opijnen en sedert 1971 
burgemeester van Reeuwijk. Wie hem als burgemeester van Bodegraven zal opvolgen is op het 
moment waarop dit artikel geschreven wordt nog een open vraag... 

Wethouder H.A. van Dam (rechts) hangt burgemeester J. Kok bij diens installatie de ambtsketen om 
Coll. Gemeentearchief Bodegraven. 

Bronnen 
De belangrijkste bronnen bij de vervaardiging van dit artikel waren de notulen van de gemeenteraad 
van Bodegraven over de periode 1870-1945 en personeelsdossiers van de burgemeesters Van Dobben 
de Bruyn, Vonk en Croies. Voor zover er in dit artikel geciteerd wordt, zijn deze citaten uitkomstig uit 
de hiervoor genoemde raadsnotulen. 
De genealogische gegevens van de 19e eeuwse en begin 20e eeuwse burgemeesters zijn afkomstig uit 
door de auteur met talloze gemeentelijke archiefdiensten en gemeentesecretarieën gevoerde 
correspondentie uit hoofde van een onderzoek t.b.v. de samenstelling van burgemeesterslijsten voor 
de gemeenten ressorterende onder het streekarchivariaat „Rijnstreek" uit 1983-1984. 
Een belangrijke bron voor de schets van Bodegraven tussen 1825 en heden was: Cock Karssen, Het 
Deftige Dorp (Bodegraven, 1979); bij de beschrijving van de ontwikkeling van het burgemeester
schap in Nederland is vooral gebruik gemaakt van: Claudius A. Prinsen De Burgemeester (Tilburg 
1946). 
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Akten van idemniteit van Zegveld, 1703-1811(4)* 

door drs. R.J.F, van Drie 

197 GerritMooy en kinderen Hilletje (14 jr), Cornelis(4jr) en Marretje (2 mnd); Nieuwkoop t.b.v. 
Zegveld 18-5-1777 (kopie z.pl. en z.d.). 

198 kinderen Härmen Woerden enBarbaraPo«R,:Susanna(22jr),Mattheus(19jr),Pieter(15jr) 
en Cornelia (11 jr); Woerden t.b.v. Zegveld 12-6-1777. 

199 Cornelis Hogenes (40 jr) en zn Cornelis (6 mnd); Hekendorp t.b.v. Rozendaal 30-7-1777. 

200 Gerrit de Bas en zn Jan de Bas; Kamerik Teylingen 10-9-1779. 

201 Aagje Hoogenboom (40 jr); Jaarsveld t.b.v. Schiedam 8-8-1777 (kopie z.pl. en z.d.). 

202 kinderen Gosuines van Beest en Johanna de Wit; Gert (8 jr) en Johanna Maria; „Eszelstein" 
29-4-1778 (kopie Woerden 9-12-1797 t.b.v. Gert van Beest, echtgen. van Anna Catharina 
Wessel). 

203 Willem van Dam; Tuil en 't Waal 10-10-1778 (kopie z.pl. en z.d.). 

204 kinderen Dirk de Jong en Cornelia Janse Verburg, waaronder Jan (8 jr); Bodegraven 
26-10-1778 (extract Kamerik 14-5-1799). 

205 Sewerin Nosthede; Lienen (graafschap Tecklenburg) 29-10-1778. 

206 Neeltje den Dubbelden (33 jr); Kamerik Mijzijde t.b.v. Bodegraven 30-10-1778 (kopie z.pl. en 
z.d.). Aantekening: onder Zegveld gekomen mei 1783. 

207 Hendrik Schoonderwoert (geb. 8-3-1757); Nieuwkoop 23-11-1778. 

208 Maria Schoonderwoert (geb. 15-2-1764); Nieuwkoop 23-11-1778. 

209 Willempje van der Veen (35 jr) vr. Willem van Dam en kinderen AriaentjeÄtt/ye^lO'^jr) en 
Jacob Stuyver (9 jr); Barwoutswaarder t.b.v. Westveense Brug 19-3-1779 (kopie z.pl. en z.d.). 

210 Hendrijntje Vermeulen; Culemborg t.b.v. Zegveld 19-4-1779. 

211 Neeltje Schinkel (30 jr); Rietveld en De Bree t.b.v. Zegveld 3-5-1779. 

212 Pieter Hendrikse van Vliet zn zn Hendrik (1 jr); Bodegraven t.b.v. Tappersheul bij Oudewater 
15-6-1779. Aantekening: mei 1783 te Zegveld gekomen. 

De eerdere gedeelten van deze akten (archief gemeente Zegveld, inv.nr. 16 e.v.) verschenen in 
Heemtijdinghen, 22e jaargang nr. 2 (juni 1986) e.v. 
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213 Pieternella IJsendoorn, wed. Jacobus Klad; akte van renuntiatie Zegveld 11-10-1779. 

214 Hannes Lakerveld (38 jr); Jaarsveld 20-11 -1779. 

215 Pieter van Rijngveld (55 jr geb. Amsterdam); akte van renuntiatie Zegveld 21-2-1780. 

216 kinderen Jacob Burggraaf/ en Marritje Zaal; Leentje (1 jr en 3 mnd) en Philippus (4 mnd); 
Wilnis t.b.v. Oudewater 13-4-1780. 

217 Willem Noleboom (41 jr); Rietveld en De Bree t.b.v. Zegveld 1-5-1780 (kopie z.pl. en z.d.). 

218 Hilligje van Vliet (9 mnd) dr. Pieter van Vliet en Neeltje den Dubbelden; Papekop en 
Diemerbroek t.b.v. Oudewater 29-5-1780, t.b.v. Bodegraven 4-2-1782, t bv Zeeveld 
2-9-1783. 

219 Johanna Stolwijk, vr Gijsbert Balvert; Gerverskop de Marez t.b.v. Bodegraven 26-7-1780. 

220 Maria in 't Veld; Wilnis t.b.v. Zegveld (kopie z.pl. en z.d.). 

221 Arien Goverdse (Sterck), Meggeltje van der Leeden en twee kinderen: Bastiaentje (4 jr) en 
Wouter (1 jr); Schoonderwoert 19-9-1780 (extract z.pl. en z.d. t.b.v. Bastiaentje). 

222 Jan Nap (76 jr) en twee zonen Hendrik (42) en Maarten (41 ); Barwoutswaarder en Bekenes 
t.b.v. 's-Gravesloot 30-12-1780. 

223 Abigael Honkoop; Woerden t.b.v. Zegveld 15-3-1781. 

224 kinderen wijlen Cornelis Verwoert en Geertruy Eykelenboom: Hendrik (8 jr), Ary (3 jr) en 
Willem (2 jr); Bodegraven t.b.v. Aarlanderveen 25-4-1781. 

225 Klaas van Vliet (4 wkn) zn van Pieter en Neeltje den Dubbelden; Oudewater t.b.v. Bodegraven 
1-5-1783. Aantekening: mei 1783 te Zegvelderbroek. 

226 Cornelis Ouwendijk (5 jr), zn Jan; Bodegraven t.b.v. Zegveld 4-5-1781. 

227 Elsje van Spengen (21 jr); Kamerik Mijzijde 11-5-1781 (kopie z.pl. en z.d.). 

228 Antje Peterze Dijkmans, vr. van Arien Kromwijk; Soest ! 9-7-1781. Aantekening: mei 1781 te 
Zegvelderbroek. 

229 Dirk Griffioen; 's-Gravesloot 21-6-1781. 

230 Gerrit Hulsman (27 jr); Langerak t.b.v. Zwammerdam 9-8-1781 (kopie z.pl. en z.d.). 

231 Pieter Westerhout (24 jr); Lopik en Lopikerkapel 1-11-1781 (kopie z.pl. en z.d.). 

232 Haagje Oudenes (22 jr) en dr. Willemtje Leliveld (4 jr); Waarder en Lange Ruige Weide 
5-11-1781 (kopie z.pl. en z.d.). 

233 Adrianus Verdel (29 jr); Kamerik Mijzijde t.b.v. Boskoop 18-2-1782. 
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234 Hendrick Bleckman (geb. 16-8-1756), zn Johannes Bleckman en Johanna Gertrude 
Bleckman; Hirschfeld (Ambt Dinslaken) 28-10-1782. 

235 Maagje van Niekerk, dr. Antonie en Jacomijntje ....; Tienhoven 19-2-1783. 

236 Cornelis van den Berg; Bodegraven t.b.v. Zegveld 22-2-1783 (kopie z.pl. en z.d.). 

237 Willem Pot (22 jr); Oudshoorn en Gnephoek t.b.v. Zegveld 5-3-1783 (kopie z.pl. en z.d.). 

238 Merrigje van Breningen (58 jr); Krimpen aan de Lek t.b.v. Zegveld 10-4-1783 (kopie z.pl. en 
z.d.). 

239 Willem van Breningen (48 jr) met kinderen: Teunis (13 jr) en Joost (1 jr); Krimpen aan de Lek 
t.b.v. Zegveld 10-4-1783. 

240 Anthonie Lockhorst (1 jr), zn van Jan; Barwoutswaarder en Bekenes t.b.v. Reeuwijk 
1-5-1783. 

241 Willem van F?/e/(45jr)enkinderen:Neeltje(21jr),Annigje(19jr),Jannigje(17jr)en Joanna 
(8 jr); Waarder 5-5-1783 (kopie z.pl. en z.d.). Aantekening: extract gegeven 8-4-1801 t.b.v. 
Neeltje. 

242 Maria van Vliet ('/2 jr), dr van Pieter en Neeltje den Dubbelden; Bodegraven t.b.v. Zegveld 
27-5-1783. Aantekening: gekomen te Zegvelderbroek mei 1783. 

243 Annigje de Groot, wed. Gijsbert de Jong met 5 kinderen, waaronder Adriaantje (13 jr); 
Bodegraven t.b.v. Noorden 31-12-1771 (extract Noorden 14-6-1784, waarvan kopie z.pl. en 
z.d.). 

244 kinderen Cornelis van Swolen Adriaantje de Jong: Gijsbert (4 jr) en Neeltje (9 mnd); Noorden 
t.b.v. Zegveld juni 1784. 

245 Willem Hendricksz. van der Winde (42 jr); Nieuwkoop 18-6-1784. 

246 Adriaantje Donk (10 jr); Kamerik Mijzijde 5-7-1784. 

247 Ariaantje Thomasse Vreeswijk (31 jr); Kamerik Mijzijde t.b.v. Bodegraven 10-9-1784. 

248 kinderen Huybert Koenen: Aletta (4 jr), Hanna (3 jr) en Hendrik (V2 jr); Rozendaal t.b.v. 
Woerden 27-3-1785 (kopie z.pl. en z.d.). 

249 Johannes Hartenos; Rotterdam t.b.v. Zegveld 19-4-1786. 

250 kinderen Jacob Burggraaf zn Marrigje Zaal: Aaltje (5 jr) en Jan (4 jr); Hekendorp t.b.v. 
Zegveld 24-4-1786. 

251 Anthonia Schalkwijk, vr. van Arien van Oostrum; akte van renuntiatie Zegveld 3-6-1786. 

(wordt vervolgd) 
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