
Heemt ijd i nghen 



Heemt ijd i nghen 
Orgaan van de STICHTS HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING 

Redactie: W.R.C. Alkemade, Waaloord 75, 3448 BH Woerden, tel. 03480-20730. 
Drs. R.J.F, van Drie, Joz. Israëlslaan 14 II, 3443 CS Woerden, tel. 03480-10068. 
L.C1.M. Peters, 's Gravensloot 117, 3444 BJ Woerden, tel. 03480-13891. 

Verschijnt 4 keer per jaar. 

Verenigingsbestuur: 

L.C1.M. Peters 's-Gravensloot 117, 3444 BJ Woerden voorzitter 
F.A.L. de Goederen Linschoten vice-voorzitter 
Mw. A.L.M.M. Maessen-Jansen Elzenlaan 14, 3442 HW Woerden, 

tel. 03480-15970 secretaris 
A.J. Straver Leidsestraatweg 12C 

tel. 03480-15622 
, 3443 BZ Woerden penningmeester 

P.G. Knol Oudewater lid 

Ir. W.J. Raven Linschoten lid 
A.H. van Rooijen Harmeien lid 
J. Schut Driebruggen lid 
J.G.M. Veenboer Woerden lid 

Gironummer penningmeester 33 07 97. 
Bankrelatie: Rabo-bank Woerden, rek.no. 15.83.22.967. 

Voor het aanmelden van nieuwe leden en adreswijzigingen wende men zich tot mevr. P.C.M. Kruijt-Brok, 
Marius Bauerstraat 32, 3443 HL Woerden, tel. 03480-19189. 
Voor bestellingen van boekwerken en losse nummers van Heemtijdinghen wende men zich tot de heer J. Romijn, 
Engherzandweg 6, 3461 AD Linschoten, tel. 03480-14675. 
Kosten abonnement Heemtijdinghen/lidmaatschap f 20,— per jaar. 

De verantwoording voor de inhoud van de artikelen berust bij de auteur. 
Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen zonder toestemming van de redactie is niet toegestaan. 
Regels voor het aanleveren van kopij kunnen bij de redactie worden aangevraagd. 

http://rek.no


24e jaargang no. 1 maart 1988 

Schoolplaten: een gekleurde geschiedenis 
door J. Schut 

Inleiding 
Het verschijnsel schoolplaat kent een lange geschiedenis, die ons tot diep in de negentiende eeuw 
terugvoert. De schoolplaten vormen daarnevens in ons land de laatste uitloper van een tak van 
beeldende kunst, waarin belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis met penseel, burijn, etsnaald 
en houtskoolstift werden vastgelegd sedert de vroegste oudheid tot nu toe. 
Generaties schoolkinderen zijn opgegroeid tussen de schoolplaten, die vaak dienst deden als 
wanddecoratie. Wanneer het lesrooster er aanleiding toe gaf, kwamen de wandplaten van de muur of 
uit een speciale platenkast.1 

De serie „Dieren in hun omgeving" van M.A. Koekoek met platen als „In sloot en plas", „In de 
weide", „Zoetwatervisschen" en „Zeehonden en Bruinvisschen", toont ons een prachtig onbedorven 
landschap, een rijke verscheidenheid aan dieren- en plantenleven, een volwaardige biotoop. 
Weemoed en heimwee vervult ons bij het zien van zoveel moois. Vragen bestormen ons. Is het 
werkelijk zo mooi geweest? Is de natuur dan zo achteruit gegaan? Kunnen we in ons land nog ergens 
iets van het afgebeelde terugvinden, behalve dan misschien in beschermde natuurgebieden? 
Maar laten we nu eens luisteren naar wat de meester ons zelf te vertellen heeft. Voor het bord hangt de 
plaat „Zeehonden en Bruinvisschen". De meester met de aanwijsstok met gummipunt in de hand gaat 
beginnen: 

„Zeehonden en Bruinvisschen" uit de serie „Dieren in hun omgeving' 
Coll J. Schut. 



„De plaat stelt voor een eenzaam gedeelte van het strand op één der Waddeneilanden in de maand 
mei. Alle gedoe van mensen ontbreekt, zodat de dierenwereld het rijk alleen heeft en zich ontplooit in 
haar volle rijkdom. Op de voorgrond zien jullie een rustend zeehondenpaar. Hoe kalm deze veel 
vervolgde dieren ook schijnen te liggen, ze letten op alles wat er in hun omgeving gebeurt, steeds 
gereed om bij het geringste teken van onraad hun toevlucht te nemen tot het water. De beide robben 
zijn exemplaren van de gewone zeehond, die meestal 1V2 meter lang wordt. Zeehonden zijn 
ongetwijfeld echte waterdieren, al leven ze niet uitsluitend in het water. Toch ziet iedereen 
onmiddellijk, dat het zoogdieren zijn, wat men van een bruinvis niet zeggen kan. Dit ligt niet alleen 
aan de lichaamsvorm, in 't bijzonder de kop, maar ook aan de inrichting der poten, die nog nagels 
dragen, en vooral aan de beharing. 
Wat de lichaamsbouw betreft, zeehonden zijn plomper dan de landroofdieren in verband met hun 
waterverblijf. Die plompheid is echter maar schijn, want in het water zijn ze sierlijk, snel en behendig 
in hun bewegingen, in 't zwemmen en duiken. De kleine ronde kop gaat niet zo onmerkbaar in de 
romp over als bij bruinvissen. Er is nog een hals waarneembaar. Het lange, kegelvormige lichaam 
wordt naar achteren smaller, niet door de staart, die slechts klein en onbeduidend is, maar door de 
eigenaardige achterpoten, die evenmin als de voorpoten loodrecht onder het lichaam staan. Jullie zien 
wel, dat ze bij een zeehond zo veranderd zijn, dat ze in de lengterichting liggen, het lichaam als het 
ware naar achteren verlengen en de plaats van de staart innemen, die geheel tussen de poten 
verdwijnt." 
Tot zover laten we de meester aan het woord. Op zijn stokpaardje gezeten kon hij zo nog lang 
doorgaan, maar dat ligt niet geheel en al in de bedoeling van dit artikel. Er is immers nog de historische 
schoolplaat. Op vele schoolgangers heeft zij een onuitwisbare indruk gemaakt. Ze kleurde niet alleen 
de oortjes, maar eveneens een gehele geschiedenisperiode en ze verlevendigde de geschiedenislessen. 
Het hanteren van de plaat, het vaak nauwkeurig berekende moment waarop de onderwijzer de 
vertelplaat onthulde, de spanning die hij wist op te roepen bij de dramatische afwikkeling van een 
verhaal, dit alles droeg bij tot het oproepen van iets van een historische werkelijkheid. In een tijd, 
waarin de leerlingen nog niet verwend waren met het meest uiteenlopende beeldmateriaal als film, 
video, televisie, geraffineerde kleurenreproducties in boeken of strips, heeft de schoolplaat het 
geschiedbeeld van generaties Nederlandse scholieren mede gevormd en bepaald. 
Over deze historieplaten en meer in het bijzonder de schoolplaat „De aanhouding van prinses 
Wilhelmina aan de Goejanverwellesluis, 1787" handelt het overige deel van dit artikel.2 

De eerste schoolplaten 
„De eerste 24 Schoolplaten voor de Vaderlandsche Geschiedenis, door J.W. de Jongh en H. 
Wagenvoort. Naar oorspronkelijke aquarellen van J. Hoynck van Papendrecht, Gerard van Hove, 
J.H. Isings jr., C. Jetses, J.H. Jurres, W.C. Staring, G Westerman, J.J.R. de Wetstein Pfister. 
Verschenen in de eerste serie: 

1. De Romeinen in ons land (Een nederzetting bij een vesting). 
2. De troepen van Bossu dringen Rotterdam binnen, 9 april 1572. 
3. Een vergadering van de Nationale Synode te Dordrecht, 1619. 
4. Ter Walvischvaart. 
5. Hollandsche Infanterie bij de bruggen over de Berezina, 1812. 
6. De verovering van Tjakranegara op Lombok, 1894. 

Verschenen in de tweede serie: 
7. Aan het hof van Karel den Grooten. 
8. Ter Kruisvaart. 
9. Floris V door de Edelen omgebracht. 

10. Belegering van een kasteel (Het Huis te Voorst, 1362). 
11. De Prins trekt over de Maas, 1568. 
12. De Prins van Oranje bij Quatre Bras, 16 juni 1815. 



Versehenen in de derde serie: 
13. Een hagepreek buiten Utrecht, augustus 1566. 
14. Op de reede van Bantam, 1598. 
15. 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik belegerd, 1629. 
16. Op den Dam, omstreeks 1665. 
17. Tocht naar Chatham, 1667. 
18. Aan de Hollandse Waterlinie, 1672. 

Verschenen in de vierde serie: 
19. Eerste christen-prediking in ons land. 
20. In een middeleeuws Klooster. 
21. Luther op den Rijksdag te Worms, 1521. 
22. Het Haagsche Voorhout in de 17e eeuw. 
23. Krijgsraad voor den Vierdaagschen zeeslag, 1666. 
24. De aanhouding aan de Goejanverwellesluis, 1787. 

October 1911."3 

In 1911 werden op deze wijze acht platen aan het onderwijs aangeboden, naar oorspronkelijke 
aquarellen van voornoemde tekenaars. Er worden verdere platen aangekondigd. Eén van de platen, 
die in 1911 verkrijgbaar is, zal het in de reeks uithouden tot het eind, in het begin van de jaren '70: 
„Hollandsche Infanterie bij de bruggen over de Berezina" door Hoynck van Papendrecht. 
De allereerste betaling voor één van de geschiedenisplaten vond plaats op 11 mei 1910 aan G.J. van 
Hove, die „Een vergadering van de Nationale Synode te Dordrecht, 1619" had voltooid. In december 
1910 zijn de eerste zes platen vermoedelijk al verschenen en in mei 1911 ontvingen de redacteuren 
van de reeks hun honorarium voor de volgende zes. De financiële regeling was, dat de kunstenaars een 
bedrag ineens kregen, waarmee ze verder van alle rechten afzagen. 
De redacteuren ontvingen een bedrag per gedrukt exemplaar; niet alleen voor de toelichting die zij 
schreven, maar ook voor de platen die anderen geschilderd hadden. Tot het begin van de jaren '50 
ontvingen de heren De Jongh en Wagenvoort nog honorarium voor schoolplaten, die zo'n veertig 
jaar eerder ontstaan waren.4 

De afmetingen van de aquarellen zijn ongeveer 70 bij 100 centimeter, buitenwerks 84 bij 110 
centimeter. De prijs per plaat met geïllustreerde toelichting bedroeg f 1,90, opgeplakt op zwaar 
karton f 2,30. De toelichting afzonderlijk kostte f 0,25. In 1912 blijkt de reeks te bestaan uit 24 
platen in vier series van zes. Als ook J.H. Isings en W. Staring in 1913 aan de kunstenaarsopgave zijn 
toegevoegd wordt de reeks voor het eerst chronologisch genummerd naar de voorgestelde gebeurtenis 
van 1 tot en met 24. Dit systeem zal tot het eind toe blijven bestaan. 
Een aantal jaren later is de prijs per plaat met geïllustreerde toelichting, geplakt op „zwaar carton" met 
metalen hoeken f 4,90, gevoerd met papier en met afneembare stokken (systeem Keiser) f 5,75. De 
geïllustreerde toelichting afzonderlijk kost dan f 0,45.5 

Voor de periode tussen 1911 en 1971 werden in totaal 65 voorstellingen geschilderd. In de loop der 
jaren vervielen er platen en kwamen er nieuwe platen bij. Ook aan de redacteuren van de reeks 
werden namen toegevoegd. Vanaf 1940 verschijnt J.J. Moerman ten tonele en in 1954 D. Wijbenga. 
Alle redacteuren van de reeks schreven schoolboeken voor het geschiedenisonderwijs voor dezelfde 
uitgever om met de toelichtingen bij de schoolplaten te gebruiken. In 1928 telt de reeks dertig platen 
en in elk geval tot 1947 en hoogstwaarschijnlijk tot 1950, blijft de lijst van schoolplaten dezelfde 
samenstelling behouden. De eerstvolgende volledige opgave van de geschiedenisplaten dateert van 
1950. 
In 1971 is er een 42-tal onderwerpen, bijna uitsluitend het werk van Isings met uitzondering van twee 
platen van Hoynck van Papendrecht en één van Jetses. In totaal werkte Isings 44 onderwerpen voor 
de reeks uit, waarmee hij het leeuwendeel van de serie voor zijn rekening nam. Er werkten echter ook 
nog acht andere kunstenaars aan de schoolplaten mee (zie bijlage II). 



Na 1971 wordt de verkoop van de historische schoolplaten door Wolters, sinds 1968 Wolters-
Noordhoff en inmiddels, anno 1988, Wolters-Kluwer geheten, niet meer bevorderd. Ze verdwenen 
uit de fondscatalogi. In 1979 deed de uitgever de restanten, soms wel een paar duizend per plaat, van 
de hand en gingen ze over naar „De Vuurbaak" te Groningen. Deze uitgeverij kreeg tevens het recht 
om nieuwe drukken te verkopen en zo zijn tegenwoordig de meeste schoolplaten weer te verkrijgen 
als poster en, net als vroeger, voor schoolgebruik aan stokken.6 

Het drukken van de platen en de onderwerpen 
De oorspronkelijke aquarellen worden bewaard in het illustratiearchief van Wolters-Noordhoff B.V. 
te Groningen. Alleen de aquarel die Jetses maakte voor „Aan het Hof van Karel de Groote" in 1941, 
is in particulier bezit. 
Vóór 1930 werden de aquarellen door lithografen op lithostenen overgebracht. Ze tekenden de 
voorstelling met speciaal krijt opnieuw op een lithosteen, op ware grootte en in spiegelbeeld. Maar 
daarbij ontleedden zij de voorstelling in aparte kleuren: op een steen tekenden zij alleen die partijen 
waar geel moest komen, of rood of blauw. Zo werd er dan gedrukt van soms wel acht lithostenen, 
waarbij de steen slechts één kleur aan het papier gaf. Alle kleuren naast en over elkaar heen gaven 
tenslotte een evenbeeld van de oorspronkelijke aquarel. 
In de dertiger jaren werd overgegaan op foto-lithografie. Van de aquarel werden foto's gemaakt, 
waarbij door middel van kleurfïlters per foto maar één kleur werd opgenomen. Daarbij werd ook 
gebruik gemaakt van rasters, zodat de kleur werd opgelost in heel veel kleine puntjes. Zulke foto's 
werden dan weer afgedrukt op platen — soms van steen, meestal van zink — met een lichtgevoelige 
laag, één plaat per foto, en met behulp van die platen werd tenslotte het papier bedrukt. Herdrukken 
van oude schoolplaten en drukken van nieuwe zijn door dat raster goed te onderscheiden van 
schoolplaten die gedrukt werden vóór de dertiger jaren. 
Wanneer we kijken naar de verdeling van de onderwerpen in de geschiedenisplaten over de 
verschillende periodes (vroegste tijd, middeleeuwen, 16e en 17e eeuw, latere tijd), dan blijkt de 
samenstelling van de reeks door de jaren heen constant te blijven. Het zwaartepunt ligt in de 16e en 
17e eeuw: 13 van de 24 platen in 1912 en 19 van de 42 platen in 1971. Het aandeel van de overige 
perioden blijft nagenoeg gelijk: alleen de middeleeuwen krijgen in de loop der jaren, maar vooral na 
1950, meer aandacht. De grote voorkeur van Isings voor deze periode zal hieraan niet vreemd zijn. Zo 
voltooide hij in de vijftiger jaren onder meer „Willibrord, apostel der Friezen". Voor de ruiterfiguur 
nam Isings als voorbeeld het ruitersbestandbeeld van deze heilige door A. Termote, dat in 1947 op het 
Janskerkhof te Utrecht werd onthuld.7 In 1956-1957 schilderde hij „Jacoba van Beieren voor 
Gorinchem, 1 december 1417". Het was de laatste keer, dat er als onderwerp voor een schoolplaat 
werd gekozen voor een feit met een jaartal uit de vaderlandse geschiedenis. De platen die hij hierna 
maakte hebben over het algemeen de beschavingsgeschiedenis tot onderwerp. 
De keuze van de onderwerpen ligt voor de hand en is zeker niet onverwacht. Eerst staan belangrijke 
momenten uit de geschiedenis voorop: geschiedenis was jaartallen leren, rijtjes namen van Hollandse 
graven en stadhouders, gebeurtenissen jaar voorjaar uit de Tachtigjarige Oorlog. Vanaf het midden 
der vijftiger jaren verschijnen er bijna nog uitsluitend platen met cultuurhistorische onderwerpen. Het 
streven is gericht op een evenwichtige verdeling van staatkundige, krijgs- en beschavingsgeschiedenis. 

De eis der aanschouwelijkheid 
In de Wet op het Lager Onderwijs van 13 augustus 1857 wordt het leerplan aanmerkelijk uitgebreid. 
De onderwijzersstand weet zich tot meerdere achting op te werken, de volksontwikkeling wordt 
algemeen. Geschiedenis wordt als vak verplicht gesteld. 
Nu doemden er vele vragen op bij de onderwijzer en meermalen heeft hij met zijn handen in het haar 
gestaan. Is geschiedenis wel een geschikt vak voor de lagere school? Hoe moet het dan gegeven 
worden? Wat moet er van behandeld worden? Over één didactisch principe was vrijwel iedereen het 
eens. Wilde het geschiedenisonderwijs niet ontaarden in verbalisme, dan moest het aanschouwelijk 



gegeven worden. Dit was onmisbaar, wilde het kind de stof onder de knie krijgen. Het verleden leek 
een terrein, dat slechts in abstracte begrippen te vangen was. Revolutie, vrijheid, reformatie, 
onderwerping, bestuur, al die begrippen gingen volgens velen het kinderverstand te boven. Het stelde 
hoge eisen aan de man voor de klas.8 

De discussie over het vak duurde voort tot in de negentiger jaren van die eeuw. Meermalen werden 
stemmen gehoord voor de opheffing van het vak geschiedenis. Toen verscheen er een aantal nieuwe 
schoolboekjes, geschreven door onderwijzers die besloten hadden de bezwaren eens en voor altijd uit 
de wereld te helpen. Eerst hierna is het vak een onbetwiste plaats op het lesrooster gaan innemen. 
De eis der aanschouwelijkheid kwam natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Zij kende haar eigen 
geschiedenis en vormde een belangrijk discussiepunt in allerhande vaktijdschriften. Hoe moest men 
voldoen aan de pedagogische eis van die tijd, het aanschouwelijk onderricht? 
De onderwijzer werd gestimuleerd zoveel mogelijk te laten zien van overblijfselen uit het verleden, 
oude munten, keukengerei, olielampjes etc; ook museumbezoek kon uitkomst bieden en 
wandelingen door het eigen dorp of de eigen stad om de kinderen te wijzen op straatnamen en oude 
gebouwen. Zo konden zij de overblijfselen uit het verleden echt aanschouwen. In de gestage 
ontwikkeling van de lagere school in de negentiende eeuw zijn in het ontwerp van leerplannen en 
methodes duidelijk invloeden aan te wijzen van Rousseau, Pestalozzi en Herbart.9 

Onmiddellijke aanschouwing was niet altijd te realiseren en daarom zocht men bij gebrek aan beter 
naar hulpmiddelen, waarvan platen de belangrijkste werden. Een bijzondere plaats hierbij wordt 
ingenomen door H.J. van Lummel.10 Onder invloed van het Herbartianisme ontwikkelde zich wat 
later genoemd werd de „realistische opvatting". Daarin stond niet het oefenen in waarnemen centraal, 
maar het aanbrengen en ordenen van goede voorstellingen. Men dacht hierbij vooral aan 
voorstellingen van zaken en aanschouwingsonderwijs werd steeds meer zaakonderwijs.11 

Voor het realistische aanschouwingsonderwijs, dat werd gezien als een voorbereiding voor de latere 
zaakvakken, ontwierp Van Lummel in 1867 platen van ambachten en bedrijven met zoveel mogelijk 
gereedschappen, grondstoffen en handelende mensen. Bij de plaat „Veenderij en turf' zijn vier 
mensen aan het werk en ze doen allemaal iets anders. Zo leerden de kinderen niet alleen goed kijken, 
maar ze leerden vooral iets over het werk van de vervening en een heleboel nieuwe woorden (zie afb.) 

„ Veenderij en turf' door H.J. van Lummel 
Coll. J. Schut. 



Het jaar 1855 geldt als de vroegste datum voor een eerste serie „Vaderlandsche Historieplaten voor 
scholen en huisgezinnen" door H. J. Eichmann en H. Altmann. In 1877 verschenen twee andere series 
op de markt. De serie, die de Haagse uitgever J. Ykema uitgaf, werd de bekendste met onder meer 
werk van Ch. Rochussen. Zijn historieplaten voor schoolgebruik betekenden het startsein voor het 
regelmatig op de markt brengen van allerhande historische schoolplaten.12 

Onverdeeld enthousiast was men eerst over de „Schoolplaten voor de Vaderlandsche Geschiedenis" 
met de bijbehorende toelichtingen door De Jongh en Wagenvoort. Ondanks alle hulpmiddelen die er 
op de onderwijsmarkt verschenen vond men een levendig verhaal een belangrijke manier om 
geschiedenis aanschouwelijk te maken. Geschiedenis blijft in de eerste plaats vertellen: een waarheid 
die ook in 1988 nog overeind staat. 

Een „gekleurde" geschiedenis 
De Schoolwet van 1806 bracht voor het eerst een voorschrift op landelijk niveau voor het vak 
geschiedenis. Het lager onderwijs werd nu van staatswege georganiseerd. Het wel of niet geven van 
het vak geschiedenis werd nog aan het goeddunken van de volksscholen zelf overgelaten. Pas de Wet 
op het Lager Onderwijs van 1857 stelde het vak verplicht.13 

Doelstellingen waren het bijbrengen van liefde voor het land en regerend Oranjehuis. „Opwekking 
van de warme vaderlandsliefde als bestanddeel der nationale opvoeding" stond er in de Memorie van 
Toelichting bij de Wet van 1857 te lezen. De docent had evenwel een volstrekte neutraliteit in acht te 
nemen. 
Dit leidde al onmiddellijk tot onenigheid na het van kracht worden van de wet. Grondslag hiervan 
vormden de religieuze verschillen in de Nederlandse gemeenschap. Met name van protestante zijde 
werd de wettelijke regeling als oorzaak van veel ellende beschouwd. Hierin bevond zich namelijk het 
gewraakte artikel 33 dat onder lid b bepaalde: „De onderwijzer onthoudt zich ervan iets te doen ofte 
laten, dat strijdig is met de eerbied verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van andersdenken
den". Werd dit op het vak geschiedenis betrokken, dan betekende dit, dat de kinderen van de 
openbare volksschool van de ware toedracht van het verleden verstoken moesten blijven. Hoe kon 
men het belangrijkste tijdvak uit onze nationale geschiedenis duidelijk maken, de opkomst, 
verbreiding, bestrijding en de zegepraal van de Hervorming? Hoe kon dit op de juiste wijze 
uiteengezet worden aan de schooljeugd als men rekening moest houden met de gevoelens van joodse, 
katholieke en in geen enkel geloof opgevoede leerlingen? 
De katholieken vreesden als minderheidsgroeperingen in een toendertijd overwegend protestante 
samenleving, dat het verleden op een openbare school, niet een te weinig, maar juist een te sterk 
uitgesproken protestante interpretatie mee zou krijgen. Pas toen na een jarenlange schoolstrijd het 
bijzonder onderwijs gesubsidieerd werd kon men op protestante en katholieke scholen de eigen visie 
op de geschiedenis tonen zonder te hoeven letten op de gevoelens van andersdenkenden.14 De 
anti-vrijzinnige calvinisten, merendeels voortgekomen uit de kleine burgerij, eisten in hun streven 
naar emancipatie de gesubsidieerde eigen school, want voorwaarde voor emancipatie is het 
beklemtonen van de eigen identiteit. In 1878 richtte Abraham Kuyper de eerste georganiseerde 
politieke partij op: de ARP. Voor de kleine burgerij was de godsdienst het uitgangspunt en de 
bindende factor. De tijd van de Reformatie is ook voor Kuyper „ons heldentijdvak". 
De katholieken, die zich als geloofsgroep altijd tweederangs hebben gevoeld, gaan zich evenals in 
andere Europese landen rond hun geloof organiseren. De pauselijke encycliek „Quanta Cura" met de 
daarin opgenomen lijst van „dwalingen" (o.m. het liberalisme) geeft hiertoe in 1864 de belangrijkste 
aanzet. De Nederlandse variant hiervan is het Mandement van 1868, dat vooral de liberale 
onderwijspolitiek met kracht afwijst. 
Gezien het feit dat de honderden gepubliceerde schoolplaten met name de protestant-christelijke 
opvattingen weergeven van de geschiedenis van de Nederlandse opstand in hun keuze en de inhoud 
van de thema's, dan kunnen we stellen dat ook in dit opzicht er sprake is van een „gekleurde 
geschiedenis". Nog in de fondscatalogus van 1932 staat vermeld bij de „Schoolplaten voor de 



Vaderlandsche Geschiedenis": „Bij deze schoolplaten verschijnen kerkelijk goedgekeurde toelich
tingen door J.H. Werkman, leraar geschiedenis aan de Rooms-Katholieke Andreas-school voor 
U.L.O. te Zeist".15 

FONDSCATALOGUS 
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Fondscatalogus uit 1932. 
Coll. J. Schut. 

Een ieder die geboeid is door het verleden kent de behoefte aan een geschiedbeeld. De schoolplaat als 
laatste exponent van het verschijnsel historieschilderkunst heeft voor velen van ons het beeld van een 
historische figuur of een gebeurtenis voorgoed vastgelegd. De historische schoolplaat werd enerzijds 
in de jaren '60 en '70 van deze eeuw van de afvalhoop gered, terwijl anderzijds het lager onderwijs dit 
als ouderwets geziene lesmateriaal afdankte. Zij doken nadien op als curiosa in menig interieur. 
Zijn het nostalgische gevoelens geweest, sentimentele jeugdherinneringen, romantische gevoelens vol 
sympathie naar een wereld die voorgoed voorbij is, die de redding betekenden voor menige 
schoolplaat? Zijn het de esthetische kwaliteiten van de oude, vaak verkleurde en beschadigde 
schoolplaten die ons aanspreken of herkennen we nog iets van de idealen en ideeën uitgedrukt in een 
vaderlands gevoel die eraan ten grondslag liggen? 
De schoolplaat is van veel scholen nooit helemaal weggeweest. Nu is het ongetwijfeld zo, dat door 
nieuwe audiovisuele leermiddelen als film, video, dia's en geluidsbanden zij terrein verloren heeft. 
Bovendien zijn de didactische werkvormen veel gevarieerder geworden. Een plaat is echter 
gemakkelijk hanteerbaar en kan in elk lokaal snel even worden opgehangen. Inmiddels zijn veel oude 
platen opnieuw uitgegeven en blijken zij in de praktijk nog niets van hun motiverende werking 
verloren te hebben. Geleidelijk aan hebben zij zich weer een plaatsje weten te verwerven naast de 
andere leermiddelen. 
De moderne geschiedsopvatting kent een geschiedbeeld, dat in veel mindere mate wordt bepaald 
door evenementen en meer door processen en structuren. Helemaal zonder beeld kunnen wij niet en 
de historische betrouwbaarheid alsmede de esthetische kwaliteit van de schoolplaat kent zo'n hoog 
niveau, dat zij garant staan voor een waardering onzerzijds, die blijvend is. 



„De aanhouding van Prinses Wilhelmina aan de Goejanverwellesluis"door J.J.R. de 
Wetstein Pfister, 1911. 
Coll. J. Schut. 

De aanhouding van Prinses Wilhelmina aan de Goejanverwellesluis, 1787 
Deze schoolplaat maakt deel uit van een viertal platen, die J. J.R. de Wetstein Pfister schilderde in de 
reeks „Schoolplaten voor de Vaderlandsche Geschiedenis" onder redactie van J.W. de Jongh en H. 
Wagenvoort, uitgegeven door J.B. Wolters te Groningen (Den Haag-Batavia/Djakarta). 
De Wetstein Pfister ontving zijn honorarium voor de plaat op 28 december 1911 en zag daarmee af 
van alle verdere rechten. Zij komt voor het eerst voor in de fondscatalogus van 1912 als nummer 24 in 
de vierde serie. In 1950 werd de plaat niet meer in de fondscatalogus opgenomen.16 De beschrijving 
van de plaat luidde als volgt: 

„Inleiding 
Is de aanhouding aan de Goejanverwellesluis dan zoo'n schokkende wereldgebeurtenis, dat ze door 
een schoolplaat in blijvende herinnering moest worden gebracht? Geenzins. Maar, wanneer men de 
beteekenis van den kibbelenden, kijvenden strijd tusschen Patriotten en Prinsgezinden voor de 
kinderen wil duidelijk maken, stuit men telkens op de moeilijkheid, dat de partijverhoudingen op het 
einde der achttiende eeuw te ingewikkeld zijn, om er de leerlingen een denkbeeld van te kunnen 
geven. 
Maar de aanhouding van de Prinses, waarin de staatkundige woelingen van die dagen culmineerden, 
die sprookjesachtige gebeurtenis kunnen de kinderen begrijpen. De avontuurlijke reis van Prinses 
Wilhelmina is iets reëels; daar kunnen ze bij. Ze voelen het, hoe gespannen de verhoudingen moeten 
geweest zijn, dat de overheid het dorst bestaan, een vorstin van den bloede, een gemalin van een 
Erfstadhouder in diens eigen gewest aldus aan te houden en terug te zenden naar daar van waar zij 
gekomen was. En daarom kozen we de bekende aanhouding van Prinses Wilhelmina aan de 
Goejanverwellesluis tot onderwerp van een plaat, die den pruikentijd in onze serie zou vertegenwoor
digen. 



Den heer J.J.R. de Wetstein Pfister vonden we andermaal bereid dit tafreel in beeld te brengen. Wij 
meenen te mogen zeggen, dat de ontwerper niet alleen artistieke talenten, maar ook paedagogische 
toont te bezitten. Juist zooals kinderen zulk een gebeurtenis zich gaarne voorstellen, zoo heeft de 
kunstenaar ze uitgebeeld: dramatisch, romantisch en tegelijk realistisch. De illustraties tussen de tekst 
zijn mede van de hand van den heer De Wetstein Pfister.17 

Handtekening van J.J.R. de Wetstein Pfister onder de schoolplaat. 
Coll. J Schut. 

Beschrijving van de plaat 
De plaat brengt het moment in beeld, waarop de Prinses en haar gevolg uit de koetsen zijn gestegen en 
zich naar de pont zullen begeven onder geleide van de Goudse Vrijkorporisten, die hen over den 
Hollandschen ïJsel zullen voeren naar de woning van den landbouwer Leeuwenhoek. Het is 28 juni 
1787 tegen 7 uur in de namiddag. 
Het dorpsgezicht op den achtergrond is een gedeelte van het plaatsje Hekenuorp, zooals dat er toen 
uitgezien kan hebben. De op de plaat zichtbare schutsluis is de bekende Goejanverwellesluis, welke de 
verbinding vormt tusschen de z.g.n. Wiericke en den Hollandschen Usel. De weg achter de huizen 
loopt over den dijk tusschen Gouda en Oudewater. Links leidt die weg naar Gouda en rechts naar 
Oudewater. Het kanon geplant op de sluis bestrijkt de approche van Gouda. 
Het huis rechts van de sluis is thans nog in wezen en stond daar al lang voor 1787. Achter dit huis is 
voor een klein gedeelte op de plaat zichtbaar de woning van den landbouwer A. Leeuwenhoek, 
waarin de Prinses en haar gevolg eenige uren van spanning hebben doorgebracht. Ook dit huis bestaat 
nog en wordt heden ten dage bewoond door nakomelingen van Leeuwenhoek. De sluis en het eerst 
genoemde huis zijn door den schilder naar de werkelijkheid daar ter plaatse geteekend. Voor de 
andere huizen dienden oude prenten op de aanhouding betrekking hebbende. De uniformen zijn 
mede naar oude prenten genomen en zooveel mogelijk gereconstrueerd met behulp van antiek 
schilderwerk op het Gemeentelijk Museum van Gouda. De livreien der rijknechten en die der 
koetsiers dankt de schilder aan de welwillende inlichtingen van zijn vriend, den heer J. Hoynck van 
Papendrecht." 
Stadhouder Willem V en zijn vrouw prinses Wilhelmina van Pruisen waren in september 1785 uit 
Den Haag vertrokken om zich in Nijmegen te vestigen. Zij waren daartoe genoodzaakt nadat de 
patriotsgezinde Staten van Holland de militaire macht van de stadhouder ingrijpend hadden besnoeid. 
De prinses nu wilde naar Den Haag reizen om de stemming daar ten gunste van de prinsgezinden te 
doen omslaan. Op weg daarheen werd zij echter bij Goejanverwellesluis door een patriots vrijkorps 
aangehouden en gedwongen onverrichterzake naar Nijmegen terug te keren, nadat de Staten van 
Holland haar doorlating hadden geweigerd.18 Deze grievende gebeurtenis is voor haar de directe 
aanleiding geweest om haar broer, de koning van Pruisen, te hulp te roepen. In september maakten 
Pruisische troepen een eind aan de politieke macht van de patriotten.19 



Prinses Wilhelmina en haar gevolg in gesprek met luitenant Van Genderen, detail 
van de schoolplaal. 
Coll. J. Schut. 

„De dame in het geel met den gestreepten reismantel is H.K.H. Prinses Wilhelmina van Pruisen. De 
officier met den gepoederden staartpruik en in blauwen jas met witte nestels is de Luitenant der 
Goudsche artilleristen, Daniel van Genderen, die H.K.H, ontvangt dicht bij de pont, die echter op de 
plaat niet zichtbaar is. De prinses is vergezeld van een harer hofdames Freule van Wassenaar 
Starrenberg — de dame in 't blauw gekleed — en van den Adjudant-Generaal van prins Willem V, 
baron Bentinck — den heer in het bruin met de oranje-cocarde op den hoed staande naast Freule 
Starrenberg. Van de twee heeren terzijde van de Prinses stelt de een met den halfhoogen hoed van 
Engelsch model en den plaid over den arm voor één der gouverneurs of onderwijzers van de jonge 
prinsen, de Luitenant-Kolonel De Stamfort, een Engelschman van afkomst en geboorte. De andere 
heer is de Graaf van Randwijk, een der kamerheeren van de Prinses. 
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De militairen met schietgeweer, gewapend en gekleed in lichtgekleurde jassen met roode opslagen, 
zwarte broeken en lichtgekleurde slobkousen zijn Goudsche artilleristen. Twee van deze soldaten zijn 
brutaal weg achter op het rijtuig der Prinses gaan staan, als waren zij palfreniers van H.K.H. De 
cavalerist in witte jas met zwarte opslagen is de Luitenant van Marie van het regiment Hessen-
Philipsthal, welk regiment door de Staten van Holland in dienst genomen was. Het zwarte pluimpje 
boven op den witten pluim van zijn steek is het distinctief voor de officieren van dit regiment. Hij is 
van zijn paard gestegen en houdt een praatje met een tamboer van de Goudsche artilleristen, wiens 
„Gouwenaartje" hem doet kennen als een inwoner der pijpenstad. 
De koets is van het type der luxe rijtuigen uit die dagen en is met zes paarden bespannen, waarvan de 
voorste twee paren door jockeys worden bereden en het achterste span van den bok wordt bestuurd. 
De op den voorgrond rechts zichtbare jockey rijdt het voorspan van het tweede rijtuig dat verder 
buiten het tafreel blijft. 
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De koets van pinses Wilhelmina, detail van de schoolplaat. 
Coll. J. Schut. 

In het boerenhuis rechts van de sluis woont een heftige oranjeklant, die zich niet bekommert om al het 
patriottische gedoe om zich heen en zijn gevoelens voor het vorstenhuis doet blijken door uit het 
zolderraam met de oranjevlag te zwaaien. Deze onschuldige liefhebberij is echter in het oog der 
Patriotten een daad van hoogverraad en schreeuwend en dreigend met hun saabels sommeeren zij den 
eenvoudigen man deze ostentatie onmiddellijk te staken. De burger op de bank voor hetzelfde huis 
zwaait wel niet met een oranjevlag, doch geeft door zijn rustige, onbewogen houding genoeg aan, dat 
hij zich niets aantrekt van die „pijpenmakers in hun soldatenpakje met hun keezenlawaai".20 
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„De heeren uit die tijd hadden onder hun driekanten steek korte witgepoederde pruikjes van achter in 
een zak met een Chineezenstaartje samengeprikt. Ze droegen lange rokken en vesten, kuitbroeken en 
schoenen met gespen. Alles even kleurig en zwierig. De dames hadden hare hooge kapsels met 
bloemen, vruchten en veeren pas afgebroken en droegen nu onder den ronden, grooten hoed het haar 
hoog en breed uitgekruld, als ware haar kapsel enkel natuur. De wijde hoepelrokken hadden ze 
uitgetrokken en vervangen door een eenvoudige ter zijde omgezoomde japon. Om haar hals en over 
de borst plooide en kruiste zich in losse breede vouwen de wit batisten halsdoek. De uniformen der 
officieren waren al even operette-achtig als de costuums der burgerheeren; het scheen of zij — de 
burgers zoowel als de militairen — meer tot poseeren dan tot handelen in staat waren, zoo teer en fijn 
zag hun kledij er uit".21 

Op weg naar Den Haag 
In de vroege morgen van de 28ste juni 1787 vertrok Prinses Wilhelmina met een klein gevolg, 
hofdame, kamerheer en enkele bedienden, uit Nijmegen naar Den Haag met het doel daar een 
tegenom wenteling te bewerkstelligen ten gunste van haar gemaal Prins Willem V. Op de dag van haar 
vertrek uit Nijmegen schreef ze nog een brief aan het dagelijks bestuur, de Gedeputeerde Staten van 
het gewest Gelderland, over het doel van haar reis. 
Door alle gemis aan voorzorgen om haar incognito te bewaren, was de Commissie van Defensie te 
Woerden reeds voor het vertrek van de Prinses verwittigd van haar komst.22 Terstond gelastte de 
Commissie aan twintig man vrijkorporisten uit Gouda en aan evenveel ruiters van Hessen-Philipsthal 
om op de weg tussen Schoonhoven en Haastrecht post te vatten en geen persoon „wier komst in de 
provincie nadelig voor de rust kon zijn" door te laten zonder haar voorkennis. Een uur voorbij 
Schoonhoven had de aanhouding plaats en in afwachting van de beslissing der Defensie-Commissie 
werd H.K.H, door de burgerkapitein Van Leeuwen met haar gevolg naar de Goejanverwellesluis 
gevoerd. Bij Haastrecht gekomen stond de dijk zwart van de mensen, waarvan enkelen Bentinck 
toeriepen: „Hierheen! Dezen weg op!" Een oogenblik herleefde de hoop. Dat waren Oranje
gezinden. Als de Prinses eenmaal in hun midden was, dan zouden de militairen geen geweld durven 
plegen. Zoo meende Bentinck, die nu de zweep over de paarden legde en ze tegelijk links omhaalde. 
Doch de list mislukte. 
Tegen zessen komt het gezelschap aan het Uselveer bij Goejanverwellesluis. Daar staat Van 
Genderen, Luitenant der Goudsche artilleristen, die daar met uitgetrokken sabel het gezelschap 
afwacht. De Prinses en haar gevolg wordt kort en goed verstaan gegeven uit te stappen. Op onze plaat 
wordt dit tafreel afgebeeld. Spijtige bitse woorden voegt de Prinses de Luitenant toe. Bentinck, 
geërgerd over het uitgetrokken zijdgeweer vraagt hem: „Is het hier de gewoonte iemand met het 
blanke zwaard op te wachten?" Van Genderen, die in dat woord zwaard een hatelijke toespeling ziet, 
alsof hij een beul en geen eerlijke militair ware, dient hem flink van antwoord: „De heer Bentinck 
behoeft mij niet te leeren, wanneer ik mijn saabel moet trekken of opsteken!"23 

Daarna wordt de prinses met gevolg naar de boerderij van Adriaan Leeuwenhoek gebracht. Daniël 
van Genderen bewaakt met zijn manschappen de boerderij. In de boerderij stak Van Genderen zijn 
sabel weer in de schede. Nadat de prinses had plaatsgenomen bood hij haar drank en voedsel aan, 
hetgeen zij weigerde. Ze had zelf proviand meegenomen. 
Diezelfde avond arriveerden de leden van de Commissie van Defensie uit Woerden en stelden haar 
een aantal vragen. Na afloop van dit gesprek deelden de commissieleden haar mede, dat ze niet naar 
Den Haag mocht reizen. Het plan om door middel van de reis van prinses Wilhelmina de macht voor 
Oranje in Holland te heroveren, was mislukt. 
De gevolgen zijn bekend. Wilhelmina deed onmiddellijk haar beklag en toen de Pruisische koning het 
bericht bereikte, dat zijn zuster door gewapende burgers gevangen was gehouden, begreep hij, dat het 
prestige van Pruisen op het spel stond. De Oranjepartij liet bovendien geen gelegenheid voorbij gaan 
om koning Friedrich Wilhelm II in te prenten hoe erg zijn zuster beledigd was. In juli en augustus 
volgde toen een ingewikkeld diplomatiek spel, waarbij Engeland (dat Willem V steunde) Pruisen 
aanmoedigde om Holland aan te vallen. Toen bleek dat Frankrijk de patriotten niet tot het uiterste 
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zou steunen sloeg Pruisen toe. Op 13 september volgde de oorlogsverklaring. De stad Gorinchem, 
Hollands voornaamste vesting, werd hard aangepakt om elders paniek te zaaien en de weerstand te 
breken: eerst werd de burgerbevolking gebombardeerd, na de capitulatie kwamen de Pruisen en het 
proletariaat in actie, gevangen genomen burgers werden onder mishandelingen naar Pruisen 
weggevoerd en de regering werd veranderd. Elders herhaalden zich dergelijke taferelen, zij het in 
mildere vorm. De Hollandse defensie stortte toen vrij snel in elkaar. 
Voor de vroegere tegenstanders van het stadhouderlijk bewind was er geen plaats meer. Ze verlieten 
het land. Op 20 september 1787 keerde prins Willem V in Den Haag terug. Van een hervorming der 
samenleving kon geen sprake meer zijn. De eerste burgerlijke democratische revolutie van het 
Europese vasteland was ten einde.24 

Noten: 
1. De krassen, die op veel oude schoolplaten voorkomen, werden bij het terugplaatsen in de platenkast 

veroorzaakt door de metalen hoeken aan de platen. 
2. De beschreven schoolplaten zijn in het bezit van de auteur. De in dit artikel voorkomende foto's zijn naar 

deze platen gemaakt. 
3. Catalogus De Geschiedenis Gekleurd, historie-schoolplaten - J.H. Isings (Utrecht, 1982), p. 46. 
4. Als voren, p. 54. De Honorarium-Boeken lopen van 2 september 1856 tpt 30 mei 1961.' 
5. Zie voor deze serie bijlage II. 
6. De Geschiedenis Gekleurd, p. 74. 
7. Jaarboekje Oud-Utrecht, 1947-1948, p. 263. 
8. L. Dasberg, De visie van de negentiende-eeuwse onderwijzer op zijn taak als maatschappelijk en cultureel 

werker, 1840-1905, in Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 92 ( 1977) 
p. 225 e.v. 

9. L.C.T. Bigot en Gilles van Hees, Verleden en heden (Groningen, 1967), p. 182 e.v. Herbart (1776-1841) 
was een der eerste denkers die pedagogiek als een wetenschap zag. Het doel van de opvoeding is deugd en 
karaktervorming. Daarvoor is kennis en inzicht nodig; onderwijs en opvoeding moeten die kennis 
aanbrengen en door het opwekken van een veelzijdige kennis de drang naar meer kennis aankweken. De 
voorstellingstheorie neemt een centrale plaats in. Volgens deze theorie is de ziel van de mens bij de geboorte 
leeg. Gedurende zijn leven wordt zij gevuld met voorstellingen van de buitenwereld. De zintuigen zorgen 
voor ontstaan en aanvulling van deze voorstellingen. Kennis wordt vergaard door middel van 
„apperceptie", het opnemen van nieuwe voorstellingen met behulp van de al aanwezige. De helderheid van 
die voorstellingen en verbindingen, de associaties ertussen, bepalen de mogelijkheid van een mens zich te 
ontwikkelen. Herbarts volgelingen stuurden het onderwijs de intellectualistische kant op. Ze ontwikkelden 
de formele leertrappen: voorbereiden, aanschouwen, denken en toepassen en ze drukten zo een groot 
stempel op het laat-negentiende eeuwse onderwijs. 

10. H.J. van Lummel (1815-1877) was hoofd van een hervormde diaconieschool aan de Springweg te Utrecht 
en had tevens de zorg voor een bewaarschool en een opleiding voor onderwijzers en zendelingen. Van 
Lummel was een veelzijdig ontwikkeld man. Hij liet de kwekelingen enige uren per week timmerles geven 
en tekende zelf een serie platen voor het „aanschouwingsonderwijs". Daarop werden behalve ambachten 
en bedrijven ook abstracte onderwerpen afgebeeld als bijv. naastenliefde, godsvrucht etc. Op nagenoeg alle 
christelijke scholen zijn deze platen gebruikt. 

11. De Geschiedenis Gekleurd, p. 91. Leren aanschouwen is hier synoniem voor leren denken. 
12. Als voren, p. 8-9. 
13. De opleiding van de onderwijzer werd aanmerkelijk verbeterd. Ook het tractement werd nu zodanig, dat de 

vele bijbaantjes voor de onderwijzer niet langer meer nodig waren om rond te komen. 
14. Bigot en Van Hees, Verleden en Heden, p. 199 e.v. 
15. Fondscatalogus van uitgaven voor het Lager Onderwijs, J.B. Wolters (Groningen-Den Haae-Batavia 

oktober 1932) p. 78. 
16. De Geschiedenis Gekleurd, p. 75. 
17. J.W. de Jongh en H. Wagenvoort, Schoolplaten voorde Vaderlandsche Geschiedenis: de aanhouding van 

Prinses Wilhelmina aan de Goejanverwellesluis, 1787 (Groningen-Den Haag, 1911), p. 3-4. 
18. De eigenlijke aanhouding vond plaats op de Kleiweg aan de Vlist. 
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19. Catalogus Het Vaderlandsch Gevoel, vergeten negentiende-eeuwse schilderijen over onze geschiedenis 
(Amsterdam, 1978), p. 290. 

20. „Keezen" was de scheldnaam voor de patriotten. 
21. De Jongh en Wagen voort, Schoolplaten, p. 5-7. Behalve een beschrijving van de plaat worden vele 

waarde-oordelen uitgesproken. 
22. W.A. Knoops en F.Ch. Meijer geven in Goejanverwellesluis: de aanhouding van déprimes van Oranje op 

28 juni 1787 door hel vrijkorps van Gouda (Amsterdam, 1987) op p. 41 als lezing: „Bovendien kregen twee 
betrouwbare leden van het Patriots Genootschap in Haastrecht lucht van een belangrijke zaak: zij kwamen 
aan de weet dat er voor de volgende dag, donderdag 28 juni voor rond twee uur 's middags bij Leendert 
Verwey te Nieuwpoort een span van vijftien wisselpaarden was besteld, terwijl bij Theunis den Hartog van 
de herberg De Zwaan in Haastrecht een zelfde bestelling was geplaatst voor ongeveer drie uur 's middags." 
Het gerucht van de aanstaande komst van de prins of prinses was al wijd verspreid in Den Haag. 

23. De Jongh en Wagen voort, Schoolplaten, p. 14-15. 
24. C.H.E. de Wit, Oud en Modern: de Republiek 1780-1795, in Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 

deel IX (Haarlem, 1979), p. 121. 
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Bijlage I 
Lijst van de eerste 24 schoolplaten, uitgegeven bij de firma Wolters te Groningen en Den Haag, 
chronologisch naar de voorgestelde gebeurtenis (1913). 

1. De Romeinen in ons land (Een nederzetting bij een vesting). 
2. Ludger predikt in de Groninger gouwen, 785. 
3. Aan het hof van Karel den Grooten. 
4. Ter kruisvaart. 
5. In een middeleeuws klooster. 

14 



6. Floris V door de edelen omgebracht. 
7. Belegering van een kasteel (Het Huis te Voorst, 1362). 
8. Luther op den Rijksdag te Worms, 1521. 
9. Een hagepreek buiten Utrecht, Augustus 1566. 

10. De Prins trekt over de Maas, 1568. 
11. De troepen van Bossu dringen Rotterdam binnen, 9 april 1572. 
12. Op de reede van Bantam. 
13. Een vergadering van de Nationale Synode te Dordrecht, 1619. 
14. 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik belegerd, 1629. 
15. Ter walvischvaart. 
16. Op de Dam, omstreeks 1665. 
17. Krijgsraad voor den Vierdaagschen zeeslag, 1666. 
18. Tocht naar Chatham, 1667. 
19. Het Haagsche Voorhout in de 17e eeuw. 
20. Aan de Hollandsche Waterlinie, 1672. 
21. De aanhouding aan de Goejanverwellesluis, 1787. 
22. Hollandsche infanterie bij de bruggen over de Berezina, 1812. 
23. De Prins van Oranje bij Quatre Bras, 16 juni 1815. 
24. De verovering van Tjakranegara op Lombok, 1894. 

Bijlage II 
Lijst van schoolplaten door andere kunstenaars dan J.H. Isings (1884-1977) voor de reeks 
Schoolplaten voor de Vaderlands(ch)e Geschiedenis. 

G.J.B, ten Hove (1877-1936) 
Eene vergadering van de Nationale 
Synode te Dordrecht, 1619. 
De troepen van Bossu dringen Rotterdam 
binnen, 9 april 1572. 
De Romeinen in ons land (Een Nederzetting 
bij een Vesting). 
Karel de Groote in de Kring zijner 
Geleerden. 
Luther op de Rijksdag te Worms, 1521 

Voltooid Betaald Uit de catalogus 
verwijderd 

1910 11-5-1910 1951 

1910 30-5-1910 1925 

1910 12-8-1910 1951 

1911 8-5-1911 vóór 1950 
1912 12-2-1912 vóór 1950 

J. Hoynck van Papendrecht (1858-1933) 
De verovering van Tjakranegara op 
Lombok, 1894 
Hollandsche Infanterie bij de bruggen 
over de Berezina, 1812 
De Prins van Oranje aan het hoofd van de 
nationale militie bij Quatre Bras, 
16 juni 1815 
Aan de Hollandsche Waterlinie, 1672 

1910 23-12-1910 1928 

1910 23-12-1910 

1910 23-12-1910 vóór 1950 
1911 15-5-1911 
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C. Jetses (1873-1955) 
Ter walvischvaart 1910 23-12-1910 1951 
Aan het Hof van Karel de Groote 1941 17-2-1941 

J.H. Jurres (1875-1946) 
Floris V door de Edelen omge- 1911 21-1-1911 1925 
bracht 

W.C. Staring (1847-1916) 
's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik 
belegerd, 1629 1911 29-5-1911 1950 

N. van der Waaij (1855-1936) 
Czaar Peter de Groote bezoekt een 
Buitenplaats aan de Vecht, 1717 
(Gezicht op het Huis en de Rivier) 1923 9-7-1923 1956 
Czaar Peter de Groote bezoekt een 
Buitenplaats aan de Vecht, 1717 
(Gezicht op de Tuin en Waterwerken) 1923 9-7-1923 1956 

G.B.J. Westerman (1880-1971) 
De Prins trekt over de Maas, 1568 1910 4-1-1911 1926 
Tocht naar Chatham, 1667 1911 20-7-1911 1953 

J.J.R. de Wetstein Pfister (1867-1942) 
Belegering van een Kasteel 
(Het Huis te Voorst, 1362) 1910 10-1-1911 1956 
Ter kruisvaart 1911 20-4-1911 1950 
De aanhouding van Prinses Wilhelmina 
aan de Goejanverwellesluis, 1787 1911 28-12-1911 1950 
Het Haagsche Voorhout in de 17e eeuw 1912 12-12-1912 1950 

Een Woerdense grafrede uit 1846 
ingeleid door W.R.C. Alkemade 

In de collectie familiepapieren-Holtzapffel, welke berust bij het Centraal Bureau voor Genealogie te 
's-Gravenhage, treffen we een merkwaardig drukwerkje aan, dat de moeite waard is om hierna in zijn 
geheel te doen volgen.1 Het betreft een grafrede, die in oktober 1846 door de Woerdense Evangelisch-
Lutherse predikant C. J. Holtzapffel werd uitgesproken bij de begrafenis van de Woerdense notaris en 
burgemeester van Zegveld M. de Haan Jzn. Dergelijke toespraken werden in de vorige eeuw 
uiteraard met de regelmaat van de klok gehouden en het kwam ook nog al eens voor dat ze in druk 
werden uitgegeven. Een gedrukte grafrede voor iemand uit onze streek uit de 19e eeuw is echter een 
tamelijk uniek document. 
Voorafgaand aan de toespraak volgen hier enkele biografische bijzonderheden over de overledene en 
over de auteur van de rede. 
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Op 12 oktober 1846 doen Dirk Kol de Haan, steen- en pannenbakker te Woerden, en Johannes 
Justus Montijn, kandidaat-notaris2, bij de Woerdense ambtenaar van de Burgerlijke Stand aangifte 
van het overlijden van Maarten de Haan Janszoon.3 Deze was de dag ervoor, 11 oktober, om half drie 
's middags in zijn woning in de Voorstraat op 46-jarige leeftijd overleden. Maarten de Haan Janszoon 
was geboren op 21 april 1800 in IJsselstein als zoon van Jan de Haan en Maria van Rezant. Op 1 
augustus 1825 vestigde hij zich te Woerden als notaris, terwijl hij bij Koninklijk Besluit van 18 mei 
1825 al was benoemd tot schout en secretaris, later burgemeester en secretaris van Zegveld.4 Hij was 
gehuwd met Alida Johanna Duisenberg, uit welk huwelijk naast enkele doodgeboren kinderen, twee 
dochters spruitten. Zijn echtgenote overleed te Woerden op 17 mei 1837,40 jaar oud; op 19 mei 1838 
hertrouwde Maarten de Haan in Kleef met Anthonia Maria von Maurillon, een officiersdochter. Zij 
overleed al binnen eenjaar, op 16 mei 1839 in Woerden op 38-jarige leeftijd. 
De aldus voor de tweede maal weduwnaar geworden notaris bleef met zijn twee dochters achter en 
stortte zich volledig op zijn werkzaamheden als notaris, burgemeester, polderschout en lid van de 
plaatselijke commissie van schooltoezicht, waarvan hij vanaf 1844 voorzitter was.5 

Christoffel Jan Holtzapffel werd geboren op 22 juni 1804 te Utrecht als zoon van Christoffel 
Holtzapffel en Jacomina Hillegonda Aansorgh. Hij studeerde te Amsterdam en werd op 6 oktober 
1826 Evangelisch-Luthers proponent. Van 10 augustus 1828 tot 24 oktober 1841 stond hij als 
predikant te Brielle en Hellevoetsluis en vanaf 7 november van dat jaar tot aan zijn dood op 25 juli 
1870 diende hij de Evangelisch-Lutherse gemeente van Woerden.6 Hij was gehuwd met Antoinette 
Christina Margaretha Overbeek, geboren te Amsterdam op 12 augustus 1800 en te Woerden 
overleden op 11 maart 1870. 

Ds. Christoffel Jan Holtzapffel (1804-1870). 
Coll. Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden in 
het Gemeentearchief. 
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In Woerden werd ds. Holtzapffel spoedig lid van de commissie van schooltoezicht, waarvan, zoals 
gezegd, Maarten de Haan Jzn. voorzitter was. De vriendschapsbanden tussen de beide heren moeten 
in die tijd ontstaan zijn. Misschien voelde De Haan, hoewel Hervormd, meer voor de minder 
orthodoxe prediking in de Evangelisch-Lutherse kerk en is hij misschien ook, mede door zijn eerste 
huwelijk met een Evangelisch-Luthers meisje, ter kerke gegaan in de Lutherse kerk. Aanwijzingen 
hiervoor zijn het feit dat hij niet ingeschreven staat in het lidmatenregister van de Nederlands 
Hervormde gemeente van Woerden7 (hoewel het bevolkingsregister als zijn godsdienstige overtuiging 
„gereformeerd" (= hervormd) aangeeft) en het feit dat hij na zijn dood een bedrag van 50 gulden aan 
de Evangelisch-Lutherse gemeente legateert t.b.v. diaconale zaken.8 

Handtekening met zegel van Maarten de Haan Jz. 
Notarieel archief Woerden, inv. nr. 8792. 

Hoe dan ook, in korte tijd waren de heren dermate bevriend geraakt, dat na het overlijden van De 
Haan, diens nabestaanden aan ds. Holtzapffel verzochten een toespraak te houden bij De Haan's 
begrafenis op 15 oktober 1846 op de Algemene Begraafplaats te Woerden.9 

Deze toespraak werd in druk uitgegeven en volgt hieronder in zijn geheel. 

„Toespraak gehouden aan het graf van zijnen hartelijk geliefden vriend Maarten de Haan Jz., in leven 
Notaris te Woerden, en Burgemeester van Zegveld, in den ouderdom van 46 jaren overleden te 
Woerden, den l ie October 1846, door zijnen vriend C.J. Holtzapffel, predikant aldaar. 

Diep geroerd, volbreng ik de treurige taak, die mij werd opgedragen, om U, mijne geachte vrienden, 
namens de familie en betrekkingen van den dierbaren overledene, wiens stoffelijk overschot wij daar 
aan den schoot der aarde hebben toevertrouwd, hartelijk dank te zeggen, voor die laatste eer en hulde, 
door U met zooveel deelneming aan zijn nagedachtenis bewezen. 
Met een innig gevoel van smart, met een diep geschokt gemoed, hebt gij den heiligen pligt volbragt, 
om de dierbare overblijfselen van den man, die ons allen zoo lief en waard was, naar het graf te 
vergezellen. Uwe treurige verslagenheid, de tranen die ik in zoo menig oog zie blinken, getuigen het, 
hoezeer dat smartelijk verlies door U betreurd wordt, met welk eene opregte deelneming gij hem die 
laatste eer en hulde hebt toegebragt. 
Het is altijd eene treurige taak, onze geliefde afgestorvenen naar hunne laatste rustplaats te begeleiden; 
maar dubbel smartelijk valt ons de vervulling van dien moeijelijken pligt, wanneer wij veel aan die 
afgestorvenen verloren hebben, wanneer wij hun opregte hoogachting toedroegen, wanneer de heilige 
banden der liefde en der vriendschap ons aan hun verbonden. 



En dat alles kunnen wij met het volkomste regt zeggen van den edele, wiens stoffelijk overschot wij in 
dien grafkuil zagen nederlaten. Zijn dood is voor velen een bijna onherstelbaar verlies, ieder die 
weidacht moest den man, wanneer hij hem leerde kennen, om zijn edel en voortreffelijk karakter 
hoogachten, velen hadden hem hartelijk lief, en betreuren in hem den besten en trouwsten van hunne 
vrienden. 
Ach, konden onze wenschen, onze zuchten, onze tranen, hem in het leven terugroepen! Maar het graf 
geeft zijne buit niet weder; die daarin rust is voor deze wereld voor ons verloren. Die oogen, die ons 
altoos zoo vriendelijk en met de hartelijkste welmeenendheid toelachten, zijn nu voor altijd gesloten; 
die mond, die zoovelen raadde, bemoedigde, troostte, die altijd zoo vrijmoedig, zonder aanzien des 
persoons, voor waarheid en regt sprak, is nu voor altoos verstomd; dat hart, dat zoo vurig klopte voor 
al wat goed, waar, edel en schoon is, dat het minste onregt zoo gevoelig aandeed, heeft nu voor altoos 
opgehouden te slaan; die hand, die zich zoo dikwijls opendeed om wel te doen, om armen en 
ongelukkigen in hunnen nood bij te staan, koud en roerloos ligt zij thans daar uitgestrekt. 
Veel, onbeschrijfelijk veel, hebben wij aan den edelen, regtschapenen, waardigen man in al zijne 
betrekkingen verloren. Als stadgenooten, onzen besten en verdienstelijksten medeburger; in den 
gewigtigen post dien hij hier bekleedde, eenen getrouwen, ijverigen, strikt eerlijken, regtschapen 
behartiger van de belangen, die hem werden toevertrouwd; in zoo menige betrekking waartoe hij 
geroepen werd, de ziel en het leven daarvan, het middelpunt waarom zich alles bewoog. En wat de 
beide gemeenten aan welker hoofd hij langen tijd geplaatst was10, aan hem verliezen, daarvan getuigt 
het vele nut dat hij daar met zooveel belangloozen ijver stichtte, de algemene achting die hij daar 
allerwege genoot, zoowel als de diepe verslagenheid waarmede men er de treurmare van dat droevig 
overlijden vernam. O! Waar men zoo velen de smartelijke klagte hoort uiten: wij hebben onzen 
weldoener, een broeder, een vader in hem verloren! daar is het een onherstelbaar verlies waarom men 
treurt. 
Van hetgeen wij, die hem meer van nabij gekend hebben, die hem onzen vriend, onze broeder, in de 
volle betekenis van het woord, mogten noemen, aan hem missen zullen, van de diepe droefheid die 
ons de ziel vervult, bij het staren op zijn graf, zal ik niet verder spreken. Maar nooit, neen nooit, 
Geliefde Dierbare Vriend! wiens afsterven ons zoo wreed het hart verscheurd heeft, zullen wij het 
vergeten, wat gij voor ons geweest zijt; nog langen tijd zullen onze tranen vloeijen op uw graf, en in het 
bijzonder wat gij voor mij waart; de liefde, de trouw, de vriendschap die gij mij in uw leven bewezen 
hebt, nooit, neen nooit, zal de dankbare herinnering daaraan uit mijn geheugen worden gewischt. 
Ach! waarom moesten wij dien waardigen man, dien trouwen, edelen vriend dien velen zoo opregt en 
hartelijk beminden, zoo onverwacht uit ons midden zien wegrukken? Waarom moest hij, aan wien 
zijne vrienden, zijne kinderen, zijne betrekkingen, de maatschappij zoo veel verliezen, in de beste 
kracht van zijn leven sterven? terwijl zoo velen, die niemand betreuren zou, die een last zijn voor de 
hunnen, een geessel voor de maatschappij, tot in een hoogen ouderdom in het leven gespaard blijven? 
Het was des Hemels wil. Laat ons als Christenen eerbiedig in dien wil, hoe ondoorgrondelijk en 
onverklaarbaar ook voor ons, berusten. Tranen mogen wij storten om den geliefden doode, maar laat 
ons om zijn sterven niet morren tegen God, laat ons niet twisten met onze Hemelschen Vader. Hij die 
beschikt over leven en dood, Hij nam hem weg. Hij nam hem weg van de aarde, waar hij niet te huis 
behoorde, waar wij allen slechts gasten en vreemdelingen zijn, van die plaats, waar zooveel leed en 
onvolmaaktheid heerscht, waar zooveel bittere smart en droefheid, zoo menige grievende 
teleurstelling ook zijn deel was. Wat daar rust is slechts zijn stoffelijk omhulsel; dat behoorde de aarde 
toe, dat moest tot dezelve wederkeeren. Maar onze vriend zelf, dat wat wij in hem liefhadden, is thans 
daarboven bij den Vader in den Hemel; daar in die betere wereld, waar geene smart, geen lijden, geene 
scheiding, geen dood meer zijn zal, daar, waar wat hem het liefst en dierbaar was op aarde, hem 
voorging, in dat heerlijke Vaderland, dat de God der liefde voor zijne kinderen bestemd heeft. Laat 
ons met die zalige gedachte ons in onze droefheid over zijn verlies, trachten te troosten. Rigten wij 
onze blikken van die sombere woning der ontbinding, derwaarts heen, daar is de dood, maar ginds het 
leven, en daar in dat onvergankelijke leven, daar hopen wij hem immers met al de dierbaren die ons 
zijn vooruitgegaan eenmaal weder te vinden, om nooit weer te scheiden? — Laat ons zijne 
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nagedachtenis eeren, door zooveel goeds en nuttigs dat hij aanving, waartoe hij ons door raad en 
voorbeeld opwekte, waartoe hij den grondslag leidde, zooveel wij ieder in onzen kring dit zullen 
vermogen, te helpen bevorderen en voort te zetten. En laat vooral ook het onverwachte van zijnen 
dood ons opleiden, om in al onze betrekkingen als menschen en als Christenen, zoo al onze pligten te 
vervullen, dat wij ieder oogenblik van ons leven tot sterven bereid zijn. 
Dan zal ook ons verscheiden door velen met diepe droefheid betreurd worden. Dan zal men 
misschien ook eens van ons zeggen, wanneer men ons stoffelijk overschot in het grafter neder legt, wat 
wij met zooveel regt van den dierbaren overledene zeggen mogen: 
„Hier rust de asch van een edelen menschenvriend, dien velen hartelijk lief hadden, die door alle 
weidenkenden die hem kenden, hoog geacht werd en diep betreurd wordt, en dien geen van zijne 
vrienden ooit vergeten zal!" 

Noten: 
1. Met dank aan drs. R.J.F van Drie, die dit archiefstuk uit de collectie familiearchieven bij het Centraal 

Bureau voor Genealogie wist op te diepen. 
2. J.J. Montijn zou M. de Haan Jz. opvolgen als burgemeester van Zegveld. Hij kwam echter al binnen twee 

jaar in Woerden op 14 augustus 1848 te overlijden, 29 jaar oud. 
3. Alle gegevens m.b.t. geboorte, huwelijk en overlijden zijn, voor zover niet anders vermeld, afkomstig uit de 

registers van de Burgerlijke Stand en de bevolkingsregisters van de gemeente Woerden. 
4. Gemeentearchief Zegveld, inv.nr. 35, ingekomen stukken 1824-1826. 
5. Gemeentearchief Woerden, Archief gemeente 1811-1936, inv.nr. 1596, Notulen van de plaatselijke 

schoolcommissie 1835-1857. 
6. J. Loosjes, Naamlijst van predikanten, hoogleeraren en proponenten der Luthersche kerk in Nederland 

('s-Gravenhage, 1925), p. 125. 
7. Archief Kerkeraad Ned. Hervormde Gemeente Woerden, inv.nr. 117. 
8. Archief Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden, inv.nr. 373. 
9. Gemeentearchief Woerden, Archief gemeente 1811-1936, inv.nr. 1037, Register van eigenaren van graven 

en de in die graven begravenen, 1829-1891. 
10. Er is sprake van twee gemeenten, maar het is niet duidelijk welke andere gemeente naast Zegveld bedoeld 

wordt. Voor zover bekend was De Haan niet in andere plaatsen benoemd als burgemeester. Wellicht wordt 
bedoeld Zegvelderbroek, de polder waarvan hij, naast de polder Zegveld, ook schout en secretaris was. 

Graaf Frederik van Nassau, heer van Zuijlestein 
door J. van Bemmei 

Van vele historische figuren is vaak maar één feit bekend. 
Noemt men bijvoorbeeld Piet Hein, dan weet een ieder dat hij de Spaanse Zilvervloot veroverde. Zo is 
het niet met de naam van Frederik van Nassau-Zuijlestein. In Woerden is hij over het algemeen 
geen onbekende in verband met zijn dood bij de Kruipin. In verschillende geschiedenisboeken echter 
wordt zijn naam niet eens vermeld bij de behandeling van het tijdvak 1672-1673. Geen monument, 
hoe eenvoudig ook, is er opgericht, geen straat is naar hem genoemd. Zelfs zijn graf is anoniem. 
Veel is er niet over hem geschreven. Het bleef hoogstens bij een artikel over zijn dood bij de Kruipin of 
een samenvatting van zijn levensgeschiedenis. Het lijkt buitengewoon interessant, als er nog eens een 
studie gemaakt wordt over de invloed die graaf Frederik op zijn neef en pupil Willem III heeft gehad. 
Frederik van Nassau-Zuijlestein is de enige bekende en erkende natuurlijke zoon van prins Frederik 
Hendrik. Merkwaardigerwijs is de naam van zijn moeder niet met zekerheid te noemen, evenmin als 
zijn geboortejaar en -plaats. Jonkvrouwe Catharijn Bruijns, dochter van de burgemeester van 
Emmerik, wordt meestal voor zijn moeder aangezien. Hij is vermoedelijk te Emmerik geboren, al 
wordt door enkelen Rotterdam genoemd als geboorteplaats. Een andere candidate voor het 
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moederschap zou jonkvrouwe Adriana, zuster van jhr. Gerard van Egmond van de Nijenburg, 
burgemeester van Alkmaar, zijn. Eventuele duidelijke aanwijzingen in die richting zijn echter niet 
aanwezig. 
Als geboortejaren worden genoemd 1608,1624 en 1628. Het meest aannemelijk is het jaar 1624. In 
een brief, gedateerd 27 maart 1624, is er sprake van een kind, dat aan prins Frederik Hendrik wordt 
toegeschreven en dat uit Emmerik kwam. Op 17 oktober 1733 kwam de Prins vanuit Wezel naar 
Roermond. In zijn gevolg bevond zich , jonker Frederik van Nassau, des Heeren Prinse sone".1 

In 1637 heroverde Frederik Hendrik de belangrijke stad Breda. In datzelfde jaar zond de Prins de 
jonge Frederik naar de Academie aldaar. De bedoeling van de prins zou geweest zijn, hem later tot 
gouverneur van Breda te benoemen. Door de dood van Frederik Hendrik in 1647 leek dit van de 
baan. In 1669 werd graaf Frederik, toen 45 jaar, alsnog tot stad- en slotvoogd en gouverneur van 
Breda genoemd; in deze functie bleef hij optreden tot 1672. 
Frederik Hendrik nam zijn zoon Frederik veel mee op zijn veldtochten. Aan het hof van de prins werd 
hij veelal graaf van Buren genoemd. 
Omstreeks 1630 werd prins Frederik Hendrik gemoeid in een twist tussen de heren van Amerongen en 
van Zuijlestein. Door zijn tussenkomst werd deze twist beslecht. Hij kocht daarna de heerlijkheid 
Zuijlestein en het bijbehorend rechtsgebied. De Staten van Utrecht schonken hem in 1632 als dank 
voor de arbitrage de volle eigendomsrechten van het rechtsgebied van Leersum alsmede de „thinsen, 
pagthoenderen of kapoenen en de erfpagt van de wind en het stroogeld".2 Frederik Hendrik liet de 
ridderhofstad aanzienlijk vergroten en verfraaien.3 

Op 15 maart 1640 werd dit kasteel Zuijlestein en de heerlijkheid Leersum in opdracht van de prins 
beleend aan zijn natuurlijke zoon Frederik en op 24 maart 1640 staat deze beschreven in de 
Ridderschap van Utrecht wegens zijn huis Zuijlestein. Bij deze gelegenheid werd hij jonkheer 
Frederik, commandeur van Bueren, genoemd.4 Op 30 januari 1644 schonk de prins zijn zoon, die 
toen vermoedelijk 20 jaar werd of was, nog 80.000 gulden. In dat jaar werd hij eveneens kapitein van 
een compagnie voetvolk ter repartitie (betaling) van Utrecht; op 27 mei 1645 volgde zijn bevordering 
tot luitenant-kolonel.5 

Frederiks huwelijk maakt Frederik Hendrik niet meer mee. Hij overleed op 14 maart 1647. Graaf 
Frederik van Nassau-Zuijlestein trouwde op 18 oktober 1648 met Mary Killgrew, hofdame van 
prinses Mary, de echtgenote van prins Willem II, en een dochter van sir William Killgrew, kamerheer 
van koningin Catharina van Engeland en van Mary Hill of Honilay. Op 3 januari 1648 was Frederik 
bevorderd tot kolonel.6 

De jonge stadhouder Willem II stierf na een ziekte van enkele dagen onverwacht op 6 november 
1650 aan de pokken. Zijn onbezonnen daden hadden Willem II weinig geliefd gemaakt bij de 
regenten, waarvan de meesten toch al anti-Oranjegezind waren. Aan de grote macht van het 
Oranjehuis kwam een abrupt einde. Aanvankelijk was Frederik van Nassau-Zuijlestein Fransgezind, 
net als zijn vader Frederik Hendrik. Door zijn huwelijk, maar nog meer door de politieke 
veranderingen in Frankrijk, ontwikkelde Frederik zich meer Engelsgezind. In die tijd werd hij 
omschreven als een bekwaam en verstandig, maar ietwat zonderling man. 
In 1659 besloten de prinsessen Mary en Amalia, respectievelijk de moeder en de grootmoeder van de 
latere prins Willem III, Frederik aan te stellen tot gouverneur van de negenjarige prins. Hieraan kwam 
in 1666, vooral door toedoen van de raadpensionaris Johan de Witt, een einde. Zijn grootmoeder 
moet hierbij ook een rol hebben gespeeld. Aan de vertrouwelijke omgang van Frederik en zijn pupil 
kwam een einde, al bleef er natuurlijk contact tussen beiden bestaan. De zestienjarige Prins, die toen 
aan de Academie van Leiden studeerde, leerde zich meer te beheersen, een eigenschap, die zijn vader 
niet had gehad, maar die bekend was van Willem I en Frederik Hendrik. 
Frederik van Nassau-Zuijlestein was in die tijd ook „Commandeur over de Guarnisoenen der Stadt en 
Steden 's Lants van Utrecht ad Vitam" (= voor het leven).7 In januari 1668 werd hij luitenant-
generaal der infanterie en, zoals eerder vermeld, in 1669 stad- en slotvoogd en gouverneur van Breda. 
Hij bleef de vaderlijke vriend van zijn neef prins Willem. Op diens reis naar Engeland in 1670 
vergezelde hij hem en verzorgde hij de geheime contacten, waar de Prins de kans niet voor kreeg. 
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In 1672 geraakte de geschiedenis van de Republiek der Verenigde Nederlanden in een stroomversnel
ling door vele onverwachte gebeurtenissen: de oorlogsverklaringen aan de Republiek door Engeland, 
Frankrijk, Keulen en Munster, de verheffing van de Prins tot kapitein-generaal en vervolgens tot 
stadhouder en de moord op de gebroeders De Witt. Wij zullen ons moeten beperken tot graaf 
Frederik van Nassau-Zuijlestein. 
Willem III benoemde hem al snel tot eerste generaal der infanterie hier te lande en tot voorzitter van 
de krijgsraad. In het hoofdkwartier te Nieuwerbrug was hij de rechterhand van de Prins en zijn 
plaatsvervanger. Bernardus Costerus en andere leden van de Woerdense vroedschap werden zo 
enkele malen door graaf Frederik ontvangen bij afwezigheid van de Prins. Deze laatste kwam een 
paar keer in Woerden. 
Het laatste verzoek vanuit Woerden om de stad te bezetten met Nederlandse troepen ter verdediging 
tegen de Franse legers kwam op 14 september 1672. Op 18 september 1672 keerden de Fransen terug 
in Woerden.8 Waarschijnlijk is de bezetting van Oudewater op 17 september door de Staatste troepen 
en mariniers hierop van grote invloed geweest. In totaal bestond deze bezetting uit 1788 man 
infanterie en 138 cavaleristen.9 

Frederik, graaf van Nassau-Zuijlestein. 
Coll. Iconographisch Bureau, 's-Gravenhage. 
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Mary Killgrew, echtgenote van Frederik van Nassau-Zuijlestein. 
Coll. Iconographisch Bureau, 's-Gravenhage. 

De winter naderde. Luxemburg, de Franse bevelhebber, wilde na een flinke vorstperiode de 
Waterlinie passeren en Den Haag bezetten. Als uitvalsbasis zou Woerden daarbij een belangrijke rol 
spelen. Hadden de Prins en zijn medewerkers op 14 september de afgevaardigden uit Woerden nog 
met lege handen teruggestuurd, nu begreep men, dat het de hoogste tijd was Woerden in handen te 
krijgen om dit Franse voornemen te voorkomen. Luxemburg was in de omgeving van het Gooi en zou 
bij een verrassingsaanval door de Staatse troepen op Woerden te laat komen om de Franse bezetting 
te helpen. Men koos de nacht van 10 op 11 oktober voor de aanval. Vanuit Oudewater trokken die 
nacht Staatse soldaten en mariniers onder bevel van de graaf van Hoorne, in totaal twaalf 
compagnieën met twaalf kanonnen, naar Woerden. Bij de Snellerbrug en de Groepenbrug werden 
batterijen opgeworpen, evenals bij de houtzaagmolen aan de Linschoterweg. Vanuit Nieuwerbrug 
naderde Willem III met vier regimenten de pannenbakkerijen, die bezet werden door zijn troepen. 
Frederik van Nassau-Zuijlestein nam positie bij de Kruipin. Ten oosten hiervan werd een schans 
opgeworpen, terwijl men intussen 1200 palissaden binnen de schans bracht, om deze te versterken. 
Aan de overkant van de Oude Rijn bevond zich de Oranjeschans. Beide schansen werden door een 
tonbrug met elkaar verbonden. Op schootsafstand van de Schenkenschans, zoals de opgeworpen 
schans genoemd werd, stonden enkele huizen en de watermolen van 's-Gravensloot. Vanuit de stad 
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vielen de Fransen allereerst de Staatse troepen bij de Snellerbrug aan. Deze aanval werd met zware 
verliezen voor de vijand afgeslagen. Enkele Staatse mariniers kwamen zelfs tot binnen de stadspoort. 
Intussen had men vanuit Utrecht Luxemburg kunnen bereiken. Met ijlmarsen trok deze via Utrecht 
naar Woerden, waar hij in het donker op een legertje van Van Stimm en Van Solms stuitte. De 300 à 
400 man hielden stand in de duisternis. Luxemburg besloot nu met een omtrekkende beweging langs 
Kamerik de Schenkenschans te naderen. Via de Houtdijk trok hij bij de nog heersende duisternis in de 
richting van de Kamerikse kerktoren. Het land was nog niet geïnundeerd. De dijk en de kade aan 
weerszijden van de Kamerikse wetering waren nog volledig intact, terwijl de palissaden nog niet 
geplaatst waren. Het Franse leger kwam bij de Kamerikse watermolen tot stilstand. Een aantal 
manschappen ging door de polder 's-Gravensloot naar de watermolen aan de Oude Rijn, d.w.z. 
binnen schootsafstand van de Schenkenschans. De huizen tegenover de molen werden eveneens 
bezet. Luxemburg liet intussen zijn leger aan beide zijden van de Kamerikse wetering verder 
optrekken. 
Vanuit de molen en de schans was men intussen in een vuurgevecht geraakt, waarbij de molen in 
brand kwam te staan. Het Franse leger kwam hierdoor in het volle licht en vanuit de schans werd er 
een ware slachting onder de Fransen aangericht. De vijand trok zich terug. Na enige tijd viel hij 
opnieuw aan en na een vijf uur durende strijd waren de Fransen bij de schans. Het gelukte hen de 
Friese ruiter, een verdedigingsobject, opzij te trekken en een gevecht van man tegen man was het 
gevolg. 

Gevecht bij de Kruipin, 11-12 oktober 1672. 
Gravure door R. de Hooghe in „Journael of dagelijksch verhael van de handel der 
Franschen in de Steden van Utrecht en Woerden", 1674. 
Coll. Gemeentearchief Woerden. 

Frederik van Nassau-Zuijlestein, met aan zijn zijde luitenant-kolonel Schimmelpenning, verdedigde 
zich volgens Costerus „haarselve mannelijk en met overgroote courage tot den laatsten adem, zonder 
quartier te begeeren, hebben gedefenteert gehadt".10 

Bij deze gevechten sneuvelde graaf Frederik van Nassau-Zuijlestein. We denken hierbij aan de 
woorden van de Prins, nl. dat hij maar één mogelijkheid zag om een nederlaag niet mee te maken en 
wel door te sneuvelen bij de verdediging van de laatste schans. Waren dit woorden, die hem door zijn 
oom graaf Frederik waren bijgebracht? 
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Over hetgeen met Frederiks stoffelijk overschot gebeurde zijn een paar verhalen in omloop. Volgens 
Valkenier zouden de Fransen op het kasteel zijn gezicht hebben gekerfd en vervolgens het naakte 
lichaam voor de honden hebben geworpen. Dit verhaal wordt weersproken door Sylvius. Diens 
verhaal lijkt aannemelijker! Volgens hem werd het lichaam in linnen zwachtels gewikkeld en 
vervolgens naar Nieuwerbrug gevoerd, evenals het lichaam van Schimmelpenning. Daar werden 
beiden voorlopig begraven. Op 17 januari 1673 werd het lichaam van Frederik van Nassau-
Zuijlestein bijgezet in de Kloosterkerk te 's-Gravenhage. Later werd het „statig ter aarde besteld" in de 
Nederlandse Hervormde kerk te Leersum11 om daarna volkomen in vergetelheid te raken. In en om 
de kerk herinnert niets aan zijn graf. Daardoor konden er onjuiste verhalen naar voren komen: hij zou 
nog te Nieuwerbrug begraven liggen, terwijl andere spraken over Zwammerdam en weer anderen 
over Breda. Rond 1870 openden de kerkvoogden van de kerk te Leersum de grafkelder en vonden 
„twee looden kisten, waarin twee geraamten, man en vrouw, de schedel van den man was blijkbaar 
door een kogel doorboord."12 Dus doodgeschoten na de strijd? 

Het blijft merkwaardig dat geen steen of wapenbord in de kerk aanwezig is. Wellicht is bij een 
restauratie of in 1795 een eventueel wapenbord verdwenen. 
Na de dood van hun bevelhebber trachtten vele overlevenden nog te ontsnappen over de tonbrug. 
Verschillende van hen werden op de tonbrug alsnog neergeschoten of verdronken in de Oude Rijn. 
De overigen kwamen in handen van de vijand. 
Voor Luxemburg kwam de inname van de schans bij de Kruipin net op tijd. De bezetting in de stad 
had namelijk al, naar gezegd wordt, aan overgave aan de Prins gedacht. Ook kregen de Fransen te 
maken met een dreigend tekort aan munitie. Door de slechte communicatie tussen de Staatse troepen 
onderling, alsmede wellicht te weinig ervaring en een onderschatting van de genialiteit van 
Luxemburg, waren de fouten bij de Staatse troepen groter dan die bij de Fransen. De onverwachte 
aanval van Luxemburg uit het noorden heeft de doorslag gegeven. Dankzij fouten van de Fransen 
daarentegen konden de Staatse troepen de meeste van de honderden gevangenen uit de schans weer 
bevrijden en het vaandel in bezit krijgen. Een andere communicatie-fout was er de oorzaak van dat 
vervolgens de troepen van Willem III en de graaf van Hoorn ongehinderd konden terugtrekken, een 
gedeeltelijk verbrand Woerden achter zich latend... 
Noten: 

1. W.M.C. Regt, Het geslacht van Nassau-Zuylestein (z.pl., 1908). 
2. Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, dl. I (Leiden, 1911), p. 1358. 
3. Tegenwoordige Staat van Utrecht, dl. XI (Utrecht, 1772), p. 304-305. 

In de winter van 1944-1945 was er doorgegeven, dat het hoofdkwartier van de SS er in gevestigd was. 
Daarom werd het door de Engelsen gebombardeerd en verbrandde het kasteel. 

4. Zie noot 1. 
5. Zie noot 1. 
6. Zie noot 2. 
7. E.B.T.F. Wittert van Hoogland, De afstammelingen van Prins Frederik Hendrik van Oranje's erkenden 

zoon Frederik van Nassau, Ie heer van Zuylenstein, ('s-Gravenhage, 1909), p. 11. 
8. Bernardus Costerus, Historisch Verhael over den Jaare 1672 en 1673, 3e dr. (Leiden, 1737), p. 275-282. 
9. Zie noot 8. 

10. Zie noot 8. 
11. J.A. Versteegh, Leersum in de loop der tijden (Veenendaal, 1964), p. 55. 
12. Aldus B.H. in de Amerongsche Courant d.d. 17 augustus 1882. 
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C.J.A. van Helvoort, Hoofdstukken uit de geschiedenis van de stad Woerden (Hilversum, 1952). 
J.F.A. Modderman, Bodegraven in 1672 (Bodegraven, 1972). 
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Abraham de Wicquefort, De Fransche tyrannie (Amsterdam, 1674). 
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Akten van idemniteit van Zegveld, 1703-1811 (7)* 

door drs. R.J.F, van Drie 

313 Johanna Berkel, vr Kornelis van Gelderen; Overschie en Hogenban t.b.v. Zegveld 25-1-1799. 

314 Josepe Lansione (24 jr), geb Zwitserland. Akte van renuntiatie 3-3-1799; 'tanz uyt companzie 
engenoomen ofte en woonende bij mijn broeder Jacob Lanzieoone'. 

315 kinderen Thomas Breem en Petronella van der Doos; Aaltje (30 jr), Arie (27 jr), Thomas (22 
jr); Harmeien t.b.v. Zegveld 7-6-1799. Aantekening: extract 16-4-1804 voor Aaltje en Arie. 

316 Rindtie de Haan (24 jr); Kamerik 11 -7-1799. 

317 Geelof Donk; Waarder en Lange Ruige Weide 3-2-1800. 

318 Jasper, Marrigje en Gerrigje van Veen; Bodegraven 2-7-1800. 

319 Tomas Breem (geb Lange Weide, ged Waarder 7-3-1723). Akte van renuntiatie Zegveld 
7-7-1800. 

320 Jacob uyterMerk (44 jr, geb. Utrecht) dr van Gerardus en Theodora Hertzoeker, vr van Gillis 
Daniel van der Schroef. Akte van renuntiatie Zegveld 1800. 

321 Hoor Bloos; Bodegraven 22-4-1801. 

322* Aaltje van Veen, vr van Gijsbert van Maurik en dr Ariaantje (2 jr); Rietveld en De Bree t.b.v. 
Zegveld 10-3-1802. £ 

•^ 
* Tussen akte 322 en akte 323 bevinden zich: 

a) Schrijven gerecht Bodegraven 26-3-1802, aan Zegveld, dat aldaar ondertrouwd zijn Willem Gros van Bodegraven 
en Lijsje Brant, van Zegveld. 
b) Verslag van een poging van de secretaris van Zegveld, A. Kromwijk, die op 7-4-1802 te Papekop is geweest om daar 
met het gerecht te spreken over weigering door Papekop van een akte van indemniteit voor Gerrit Streefland. 

323 Louwrens Blok (1 jr) zn van Jan en Cornelia Quakkelstijn; Barwoutswaarder 17-5-1802. 

324 Cornelia Quakkelstein, vr van Jan Blok; Waarder en Lange Ruige Weide 21-5-1802. 

325 Lijsje Helmond, dr van Cornelis en Maria van Pappelendam; Ter Aa's Loenreslooth 26-5-1802. 

326 Simon van Stam (10 jr), zn van Dirk en Grietje de Haas; Breukelen 4-6-1802 (extract Zegveld 
12-5-1803). 

De eerdere gedeelten van deze akten (archief gemeente Zegveld, inv.nr. 6 e.v.) verschenen in Heemtijdinghen, 22e 
jaargang nr. 2 (juni 1986) e.v. 
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327 Derk Drost; Vriesenveen t.b.v. Zegveld (voor 6 jaar) 7-6-1802. 

328 Cornelia Ouwendijk; Bodegraven 24-4-1803. 

329 Leijdia van der Bree; Woerden t.b.v. Zegveld 3-5-1803. 

330 Willem Gros; Bodegraven 9-5-1803. 

331 Neeltije Mol en Nikolaas van de Koen. Akte van renuntiatie Zegveld 12-8-1803. 

332 Elisabeth den Haan (25 jr) en Adriana... ('/2 jr); Kamerik Teylingens 9-9-1803. 

333 Cors Siteur en zn Arie Citeur (sic!); Woerden t.b.v. Driebruggen 10-11-1803. 

334 Antje Rietveld; Woerden t.b.v. Driebruggen 17-11-1803. 
Aantekening: vr Cors Siteur, „19 may 1804". 

335 Marytje de Jong (2>/2 jr), dr Cornelis Jacobse en Cornelia Ouderkerk; Bodegraafse Meije 
4-3-1804. 

336 Neeltje van den Noobel (22 jr); Tekkop 9-4-1804. Aantekening: geregistreerd te Zegveld 
23-4-1806. 

337 Nicolaas Hommet (geb. Zwammerdam 15-2-1777); Zwammerdam t.b.v. Bodegraafse Meije 
20-9-1804. 

338 Roelof Verhaar (27 jr 3 mnd) zn Cornelis en Jannetje van Dijk; Nieuwkoop 28-10-1804. 

339 Hendrik Altekroes; Noorden t.b.v. Zegveld 12-4-1805. 

340 Neeltje Blok; Bodegraven t.b.v. Zegveld 6-5-1805. 

341 Jasper en Maria Jacomina, kinderen van Gijsbert Benschop en Hendrika Weelings; 
Hekendorp t.b.v. Zegveld 26-8-1805. 

342 Teunis Brouwer, vr. Cornelia Snel en kinderen Cornelis, Menschie, Neeltje en Jan Brouwer. 
Belofte binnen één maand akte van indemniteit te leveren; Zegveld 6-2-1806. 

343 Ariaantje Verlaan, wed Hendrik Looy en kinderen Floris (9 jr), Barth (9 jr), Huibertje (4 jr), 
Abraham (2 jr); Wilnis t.b.v. Zegveld 16-4-1806. 

344 Johanna Groenendijk (35 jr) dr van Cornelis en Maria Plasman en haar kinderen Willemijntje 
(5'/4 jr) en Gerrit (1 jr); Bodegraafsche Meije 20-8-1806. 

345 Gerardus Strecfland (33 jr); Papekop en Diemerbroek 14-11-1806. 

346 Jan Jansen en Lijsje Helmond en kinderen Cornelis (geb. 16-2-1802), Gijsbert van Eijk (geb 
13-1 -1803 ), Pieter van der Heul (geb 17-12-1803) en Maarte (geb 4-10-1805); Noorden t b v 
Zegveld 5-2-1806. 
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347 Jan Vink (ged 23-10-1774); Waarder en Lange Ruige Weide 17-10-1806. 

348 Annegie Plomp (ged Noorden 10-5-1783) dr van Pieter Willemsz. en Geertje van Rooyen; 
Noorden 6-11-1806. 

349 Aartje Cromwijk (21 '/2 jr); Linschoten en Mastwijk 30-4-1807. 

350 Neeltje Siteur (ged 23-6-1805); Waarder 16-5-1807. 

351 Maria Margaretha Uytewaal; Bunnik en Vechten 13-9-1807. 

352 Hermanus van Schaik; Indijk t.b.v. Zegveld 1-5-1808. 

353 Gerrit Voorend (33 jr 1 mnd) zn van Jan en Alida Stolwijk; Bodegraafse Meije 16-6-1808. 

354 Cornelia Blommestijn (geb 17-10-1787) dr van Leenderd en Jannetje van 't Lam; Bodegraven 
10-7-1809. 

355 Elsje van Rooijen (4 jr); Woerden t.b.v. Zegveld 10-10-1809. 

356 Cornelia Spruit (24'/2 jr); Schagen en Den Engh 26-10-1809. 

357 Cornelia de Lange (34'/2 jr); Mastwijk 25-10-1809. 

358 Cornelis van Maurik (25 jr) zn van Cornelis en Yda Versteeg; IJsselstein t.b.v. Zegveld 
19-3-1810., 

359 Gerrit van Esse. Akte van renuntiatie (bij weigering gerecht Epe om akte van indemniteit te 
leveren) Zegveld, 15-5-1810. 
Aantekening: hij tekent „G. van Es". 

360 Katharina Maria ( 16 jr), Abraham ( 12 jr), Antonie ( 10 jr), Petrus Johannes (5 jr) en Jan van 
Dam (3 jr), kinderen van Dirk Herstelen Johanna van der Kotte; Zwammerdam, mei 1810. 

361 Cornelia Rijkelijkhuijsen (24 jr); Papekop en Diemerbroek 5-7-1810. 

362 Petronella van Leeuwen, dr. van Geijs en Gijsje Verheul; Zeist 30-1-1811. 

363 Jacob de Kruiff, Bodegraven 7-2-1811. 

364 Joannes van den Engh (ged Woerden 13-12-1800) zn van Jan en Jannigje Blokland; 
's-Gravesloot 4-6-1811. 

365 Arie van den Eng (10 jr) en Cornelia van den Eng (8 jr); Kamerik 14-6-1811. 
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