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26e jaargang no. 1 maart 1990 

Gemeentebesturen van Barwoutswaarder en Rietveld 1851-1964 

door W.R.C. Alkemade 

Het plaatselijk bestuursapparaat van kleine gemeenten in de 19e en 20e eeuw geeft vaak een redelijke 
doorsnee van de sociale en politieke structuur van zo'n gemeente. Binnen het werkgebied van de 
Stichts-Hollandse Historische Vereniging was er een niet onaanzienlijk aantal van die kleine dorpen, 
geconcentreerd rond de stad Woerden en de stadjes Montfoort en Oudewater. Rond 1850 waren er 
twintig zelfstandige gemeenten in dat gebied; in 1989 is dit aantal teruggebracht tot zes (en één 
van die gemeenten, Reeuwijk, ligt grotendeels buiten het werkgebied). 
Het leek me aardig eens een klein onderzoekje te doen naar het plaatselijk bestuur in een paar van die 
gemeenten en ik besloot hiervoor de voormalige gemeenten Barwoutswaarder en Rietveld te kiezen. 
Beide gemeenten werden in 1964 opgeheven en over de gemeenten Woerden, Bodegraven en 
Driebruggen verdeeld. De gemeenten laten zich goed vergelijken: beide zijn ze gelegen aan de oever 
van de Oude Rijn, het inwonertal verschilt niet uitzonderlijk veel en beide gemeenten hebben tot circa 
1930 ook hetzelfde agrarisch karakter. 
Na een korte algemene uiteenzetting over de beide gemeenten volgt een bespreking van enkele 
bijzondere aspecten van het plaatselijk bestuur. Hierbij wordt een vergelijking getrokken tussen de 
beide gemeenten. Tenslotte volgen als bijlagen lijsten van raadsleden en wethouders van de beide 
gemeenten. 
Als begin- en einddatum zijn gekozen 1851 respectievelijk 1964. Met ingang van 1 september 1851 
trad de nieuwe Gemeentewet in werking, een door Thorbecke geïnspireerde wet, die tot op de dag van 
vandaag, hoewel gewijzigd, nog altijd de basis van het gemeentelijk bestuur vormt. Vanaf die datum 
hebben we ook te maken met een gekozen gemeenteraad, hoewel de kiezers uit een beperkte groep 
afkomstig waren en pas vanaf 1917 het algemeen kiesrecht en vanaf 1919 ook het vrouwenkiesrecht 
vastgelegd werden. De einddatum 1964 is gebaseerd op het feit dat op 1 februari van dat jaar de 
gemeenten Barwoutswaarder en Rietveld ophielden te bestaan. 
Het onderzoek is verdeeld in drie perioden. De eerste periode is 1851-1919. In deze periode werd de 
gemeenteraad gekozen door een beperkt aantal kiezers, in eerste instantie op grond van het aandeel dat 
men betaalde in diverse belastingen. Dit zogenaamde censuskiesrecht was dus gebaseerd op materiële 
welstand. 
Vanaf 1919 treedt er, zoals al vermeld, een verandering op in het kiezerskorps. Nadat in 1917 het 
algemeen kiesrecht voor mannen was aanvaard, volgde 2 jaar later het algemeen kiesrecht voor 
mannen en vrouwen. Iedere Nederlandse burger van 21 jaar en ouder, later van 18 jaar en ouder 
mocht nu zijn keus maken voor de gemeenteraad. Vanaf dat jaar trad men ook duidelijk op namens 
een politieke groepering; vóór 1919 werden de raadsleden soms wel om hun politieke of religieuze 
overtuiging gekozen, maar evenzo vaak was dit een kwestie van persoonlijke populariteit of financiële 
of sociale afhankelijkheid. 
De tweede periode beslaat het tijdvak 1919-1941. In deze jaren ontwikkelt zich een meer politieke 
verstandhouding in de Nederlandse gemeenteraden. Aan deze periode kwam een eind toen de Duitse 
bezetters met ingang van 1 september 1941 de gemeenteraden buiten werking stelden en de 
burgemeester met de wethouders het plaatselijk bestuur moesten vormen. 
De derde periode die we kunnen onderscheiden begint na de bevrijding in 1945 met de tijdelijke 
gemeenteraad, die in 1946 opgevolgd werd door de nieuwe, gekozen raad. 
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Barwoutswaarder en Rietveld in de 19e en 20e eeuw 
De gemeenten Barwoutswaarder en Rietveld lagen op de zuidelijke respectievelijk noordelijke oever 
van de Oude Rijn tussen Woerden en Bodegraven. De gemeenten waren in 1817 ontstaan en 
besloegen het grondgebied van de voormalige schoutambachten Barwoutswaarder en Rietveld. 
De twee gemeenten vormden een eenheid met een derde gemeente, het ten zuiden van 
Barwoutswaarder gelegen Waarder. Men deelde een gezamenlijke secretarie in Woerden en het 
burgemeestersambt werd in de drie gemeenten door dezelfde persoon bekleed. Ook de secretaris 
werkte voor de drie gemeenten tegelijk. 
Van de twee besproken gemeenten was Barwoutswaarder het grootst. In tabel 1 is een overzicht van de 
bevolkingscijfers van Barwoutswaarder en Rietveld over de behandelde periode weergegeven. 
Barwoutswaarder had aanvankelijk een zuiver agrarisch karakter, hoewel er tegen de gemeentegrens 
met Woerden een aantal pan- en steenfabrieken stond. Vanaf de jaren '30 van deze eeuw ging het 
agrarische karakter enigszins ten koste van wat industriële activiteiten als houtbewerking, potten
bakkerij en graanhandel. 
Rietveld had ook een pan- en steenfabriek binnen haar grenzen, maar bleef veel meer een agrarische 
gemeente. Tot aan de opheffing bleven de veehouders de dominerende bevolkingsgroep in deze 
gemeente. 
Echte dorpskernen hadden Barwoutswaarder en Rietveld niet. Beide gemeenten bestonden uit lange 
straten die begonnen bij Woerden en die eindigden in Nieuwerbrug, het punt waar de twee gemeenten 
samenkwamen met de gemeenten Bodegraven en Waarder en waar rondom de tolbrug een kleine 
dorpskern lag. 
Barwoutswaarder en Rietveld hadden geen van beide een gemeentehuis. De secretarie was 
aanvankelijk gevestigd boven een bakkerij in de Woerdense Voorstraat; later, in 1895, verhuisde de 
secretarie van Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld naar een pand op de hoek van de Kruisstraat en 
de Rijn te Woerden, om in 1936 weer te verhuizen naar een pand in de Voorstraat. Dit laatste 
secretariegebouw bleef in functie tot 1964. 
De gemeenteraden vergaderden wel in de gemeente. In Barwoutswaarder huurde men sedert 1844 een 
zaaltje in de plaatselijke herberg „Het Schotsvarken". In 1935 brandde het café af en moest men naar 
een andere oplossing uitzien. Men huurde vervolgens een pand aan de Hoge Rijndijk, dat nog altijd 
bekend staat als „het gemeentehuis", niet in het minst door de gevelsteen, waarmee het gebouw nog 
steeds getooid is. 
De Rietveldse gemeenteraad vergaderde tot in de Tweede Wereldoorlog in de herberg „De Roskam" 
op de hoek van de Zegveldse Uitweg bij de Blokhuisbrug. Later verhuisde men naar een ruimte in de 
woning van de familie Voordouw, meer in de nabijheid van Nieuwerbrug. 

Constante factoren: de burgemeester en de gemeentesecretaris 
De belangrijkste personen in het gemeentelijk bestuur, zeker in gemeenten met een omvang en 
bevolkingsopbouw als Barwoutswaarder of Rietveld, was de burgemeester. Vooral in de 19e en het 
begin van de 20e eeuw was hij de intellectuele kracht van de gemeente en had hij een aanzienlijke 
invloed op het reilen en zeilen. 
Tot aan de opheffing van de gemeente bleef de burgervader, al dan niet gesteund door bekwame 
gemeentesecretarissen, een belangrijke beleidsbepaler. Tot 1877 werden de functies van burgemeester 
en secretaris door één en dezelfde persoon uitgeoefend; later schoof een secretaris nog wel eens door 
naar de burgemeestersstoel (en soms net niet, zoals bleek in 1877 en 1907). De burgemeester-secretaris 
die we in 1851 als zodanig in Barwoutswaarder en Rietveld aantreffen was al een oude rot in het vak. 
Cornelis Jan Bredius was sedert 1825 in functie als burgemeester van Barwoutswaarder, Waarder, 
Rietveld, Kamerik-Mijzijde, Kamerik- en de Houtdijken, 's-Gravesloot en Zegveld. 
Geboren in 1804 uit een befaamd Woerdens regentengeslacht was hij er in geslaagd zich de meest 
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Barwoutswaarder, ca, 1867. 
Plattegrond uit de „Gemeenteatlas van Nederland" van J. Kuyper (1871). Coll. Gemeentearchief Woerden. 
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Rietveld, 1867. 
Plattegrond uit de „Gemeenteatlas van Nederland" van J. Kuyper (1871). Coli Gemeentearchief Woerden. 

83 



lucratieve en invloedrijke posten in Woerden en omstreken te verwerven. In 1852 werd Bredius 
burgemeester van Woerden, de kroon op zijn bestuurlijke carrière (hij was ook nog dijkgraaf van het 
Groot-Waterschap van Woerden en lid van Provinciale Staten). 
Hoewel drukbezet was C.J. Bredius geen slechte burgemeester, gezien het feit dat hij in 1855 eervol 
ontslag kreeg onder dankzegging voor de vele bewezen diensten. Bij Koninklijk Besluit van 12 juli 
1855 werd zijn zoon, mr. Jacobus Bredius, advocaat te Woerden, waarover de Commissaris des 
Konings aan de Minister van Binnenlandse zaken schreef dat „er dezer dagen door de wethouders der 
betrokken gemeenten bij mij dringend aanzoek is gedaan om, in het belang dier gemeenten, de 
gewenschte benoeming van den heer mr. J. Bredius tot burgemeester aldaar te bevorderen", tot'zijn 
opvolger benoemd. 

Mr. Jacobus Bredius, burgemeester van Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld, 1855-1877. 
Coli Gemeentearchief Woerden. 

Net als zijn vader woonde mr. Jacobus Bredius in Woerden en net als zijn vader vervulde hij ook het 
secretariaat van de drie gemeenten Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld. In 1864 stelde hij echter 
een klerk aan, die het eigenlijke schrijfwerk voor de gemeente zou moeten doen: de zoon van de 
directeur van het Woerdense postkantoor, Willem Paling Lzn. 
In 1877 hield burgemeester Bredius het voor gezien. Hij was toen 48 jaar oud en vertrok naar Leiden 
om aldaar zijn carrière in de rechterlijke macht te vervolgen. Wie zou hem moeten opvolgen? Veel 
inwoners van Barwoutswaarder en Rietveld wisten het wel! Ze schreven een request aan de Koning, 
waarbij ze voorstelden om Willem Paling tot burgemeester te benoemen. Maar helaas... de' 
Commissaris des Konings achtte hem een „goed en ijverig werkman", maar „kan dunkt mij niet als 
zelfstandig burgemeester optreden". Barwoutswaarder en Rietveld hadden hem al als gemeente
secretaris benoemd en daar was hij, wederom volgens de Commissaris „the right man on the right 
place!". 
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Paling werd dus geen burgemeester. In hoeverre de Commissaris, de liberaal mr. C. Fock, hierbij nog 
politieke achtergronden heeft laten meespelen laat zich slechts raden. Feit is echter dat secretaris Paling 
tot de vrij orthodoxe Nederlands Hervormde richting behoorde en dat de wel benoemde functionaris 
evenals Fock van liberale huize was. Het betrof namelijk Aart Knijff Hz., wethouder te Rietveld, 
aanzienlijk pan- en steenfabrikant én, net als Paling, gesteund door verzoekschriften van andere leden 
van de gemeenteraden en ingezetenen. 
Knijff, volgens de Commissaris een „bedaard en degelijk man, geniet het vertrouwen van de streek", 
bleef 30 jaar in functie als burgemeester van Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld. Hij combineerde 
het burgemeesterschap met zijn activiteiten als steenfabrikant en met het lidmaatschap voor de 
Liberale Unie van Provinciale Staten en van de Tweede Kamer. In 1907 nam Knijff ontslag; eenjaar 
later kwam hij te overlijden. 
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Aart Knijff Hz., burgemeester van Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld, 1877-1907. 
Coll. Gemeentearchief Woerden. 

Zijn opvolging als burgemeester leidde tot tragikomische ontwikkelingen. Willem Paling, 30 jaar 
ouder en wijzer, maar nog altijd gemeentesecretaris en ontvanger, deed een nieuwe poging om 
burgemeester te worden. Hij had veel concurrentie, want het salaris van de burgemeester van de drie 
gemeenten was nogal hoog in vergelijking tot andere gemeenten van hun omvang. De gevaarlijkste 
concurrenten waren de gemeentesecretaris van Woerden, Huibert Hengeveld en Cornelis J. van Eijk, 
boekdrukker, gemeenteontvanger en plaatselijk intellectueel te Woerden. Gunstig voor Palings 
kansen was het feit dat Hengeveld religieus gezien niet goed lag bij de inwoners van Waarder, 
Barwoutswaarder en Rietveld. Paling had daarnaast zelf al bij de Commissaris der Koningin 
aangekondigd ontslag te zullen nemen als gemeentesecretaris indien Hengeveld benoemd zou worden. 
Dat Paling op veel krediet bij de ingezetenen van zijn gemeenten kon rekenen blijkt uit het feit, dat 
men hem niet graag als secretaris kwijt raakte. Op grond daarvan solliciteerde ook het 
Barwoutswaarderse raadslid Mijnlieff naar het burgemeesterschap: hij verklaarde dat hij dit slechts 
deed op verzoek om aldus te voorkomen dat Hengeveld burgemeester zou worden en Paling dus 
ontslag zou nemen. Maar Mijnlieff was weer te liberaal  
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Zoals vaak werd ook hier de oplossing gevonden in de benoeming van een buitenstaander. Onder de 
sollicitanten was Frans Mahlstede, de burgemeester van Heerjansdam. In deze kleine plaats had hij 
zich met moeite kunnen handhaven, want zijn financiële positie was zeer somber. Om zijn stand op te 
kunnen houden was hij afhankelijk van een toelage, die zijn vader, notaris te Bergambacht, hem naast 
zijn bescheiden burgemeesterssalaris gaf. Kort daarvoor was vader Mahlstede echter overleden en zijn 
nalatenschap bestond voornamelijk uit schulden. 
Zoon Frans zou dus in grote financiële problemen komen als hij niet snel een lucratiever post vond. 
Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld leverden de gewenste extra gelden en daar de Commissaris 
der Koningin het goed met hem voor had, volgde met ingang van 18 augustus 1907 de benoeming van 
Frans Mahlstede tot burgemeester. De tweede op de voordracht, gemeentesecretaris Willem Paling, 
greep wederom mis; hij was met zijn 64 jaar te oud... 
In 1914 werd Willem Paling opgevolgd door Uilke Jacob ten Hoeve, een Fries, die al 12 jaar 
werkzaam was op de secretarie van de drie gemeenten. Ten Hoeve bleef in functie tot 1942 en wist de 
veranderende ontwikkelingen in de 20'er en 30'er jaren op het gemeentelijk administratieterrein 
uitstekend bij te houden. 
In 1919 vroeg en kreeg burgemeester Mahlstede om gezondheidsredenen ontslag en werd hij 
opgevolgd door een Rietveldse steenfabrikant en wethouder: Pieter Jonker Brunt. Brunt was een telg 
uit het aanzienlijke geslacht dat al jaren als voedingsbodem voor het plaatselijk bestuur in Woerden, 
Barwoutswaarder en Rietveld diende. Pieter Jonker Brunt steeg echter boven de rest van zijn familie 
uit: hij wist het te brengen tot Kamerlid voor de CHU en genoot in die functie veel waardering. Als 
burgemeester was hij krachtdadig en diplomatiek: een ideale keus, zoals ook de Commissaris der 
Koningin schreef. De benoeming ging op 1 september 1919 in. 
Twintig jaar later, in december 1939 nam burgemeester Brunt afscheid. De enige burgemeester van 
Barwoutswaarder en Rietveld, die met een straatnaam (in Nieuwerbrug) vereerd werd, verdween toen 
donkere wolken aan de horizon opdoemden: een halfjaar later zou Nederland bezet zijn door de 
Duitsers. 
Zijn opvolger bij Koninklijk Besluit van 4 januari 1940 was Marine Jan Everard Kwint, voorheen 
burgemeester van Koudekerk. Burgemeester Kwint had een weinig benijdenswaardige positie. 
Tijdens de bezetting had hij de onaangename taak te moeten schipperen tussen de noden en het welzijn 
van zijn ingezetenen en de eisen van de Duitse bezetter en zijn handlangers. Aan het eind van de oorlog 
werd hij in opdracht van de Duitsers door de NSB-burgemeester van Woerden vervangen. De 
bevrijding bracht eerst nog een waarnemend burgemeester, J.H. Luiding Maten, en toen burgemeester 
Kwint tenslotte terugkeerde (eind 1945) maakte hij zich niet populair door te pleiten voor de 
opheffing van de drie gemeenten! 
Met ingang van 16 januari 1947 verkreeg burgemeester Kwint eervol ontslag en werd hij benoemd tot 
burgemeester van Leersum. In Barwoutswaarder en Rietveld werd hij opgevolgd door Hermanus 
Hendricus Cornelis Vos, oud Indisch militair en ambtenaar, die weldra te groot bleek voor de drie 
gemeenten en die met ingang van 1 september 1951 promoveerde naar de buurgemeente Woerden. 
Het feit van een opheffing van de drie gemeenten als zelfstandige bestuursorganen was niet langer aan 
twijfel onderhevig. Met de benoeming van een waarnemend burgemeester in A. van Walsum, 
oud-burgemeester van Vlaardingen, lag het er duimendik bovenop dat Barwoutswaarder en Rietveld 
hun langste tijd gehad hadden. Dat het nog 13 jaar zou duren had men echter niet voorzien. Met 
ingang van 20 augustus 1956 kreeg burgemeester van Walsum ontslag en werd hij opgevolgd door 
Dries Zielhuis, de 39-jarige gemeentesecretaris van Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld. 
Waarnemend burgemeester Zielhuis was ingaande 15 januari 1943 benoemd tot gemeentesecretaris 
van de drie gemeenten als opvolger van U.J. ten Hoeve. Zijn carrière tot dan toe was dermate 
bevredigend, dat zijn benoeming tot waarnemend burgemeester een bewijs van waardering voor zijn 
activiteiten genoemd kan worden. Dat ook hij nog 6 jaar als waarnemend burgemeester zou fungeren 
hadden maar weinig mensen verwacht. In 1962 kreeg Zielhuis de kans zijn waarnemend 
burgemeesterschap om te zetten in een definitief: bij Koninklijk Besluit van 13 juli 1962 werd hij 

86 



benoemd tot burgemeester van Benschop en Polsbroek. 
Tenslotte werd hierdoor het burgemeesterschap van Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder weer 
gecombineerd met het secretariaat, zoals vóór 1877. De nieuwe burgemeester M.G. Groenenberg 
(eveneens waarnemend) was na de benoeming van Zielhuis tot burgemeester in 1956 tot 
gemeentesecretaris benoemd. Deze functie bleef hij bekleden na zijn burgemeestersbenoeming bij 
Koninklijk Besluit van 10 augustus 1962. M.G. Groenenberg was de laatste burgemeester-secretaris 
van Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld tot aan de opheffing van de gemeenten per 1 februari 
1964. Hij werd vervolgens de eerste burgemeester van de nieuwe gemeente Driebruggen, welke 
functie hij vervulde tot zijn pensionering in 1984. 

De gemeenteraden van Barwoutswaarder en Rietveld: samenstelling 
Zowel de gemeenteraad van Barwoutswaarder als die van Rietveld bestond uit zeven gekozen leden. 
Dit aantal was afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Het aantal van zeven raadsleden 
was het minimum; geen der beide gemeenten heeft ooit de inwonersgrens overschreden, waarbij het 
aantal raadsleden kon worden uitgebreid. 
Tot 1855 was in Rietveld het bestuurlijk potentieel zo klein, dat er geen raad van zeven personen 
gevormd kon worden; eerst vanaf dat jaar bestond de raad uit het wettelijk vereiste aantal leden. 
Uit de gemeenteraad werd zowel in Waarder als in Rietveld een tweetal wethouders gekozen. Van een 
specifieke portefeuilleverdeling per wethouder was geen sprake; het is zelfs aan te nemen dat tot 1941 
de wethouders nauwelijks een inhoudelijke taak hadden, maar zich vooral lieten leiden door de 
burgemeester en de secretaris. 
Tot 1919 traden jaarlijks, later om de 2 jaar, enige raadsleden volgens een vast rooster af; ze konden 
herkozen worden. De wethouders traden eveneens volgens een vastgesteld rooster af. De wisseling van 
raadsleden en wethouders vond altijd in de eerste week van september plaats. 
Vanaf 1919 werden er om de 4 jaar raadsverkiezingen gehouden; de nieuwe raadsleden en wethouders 
werden in principe in de eerste week van september geïnstalleerd respectievelijk gekozen. Tussentijdse 
beëindiging van het raadslidmaatschap door vertrek, ontslag of overlijden kwam ook nogal eens voor; 
met name in de 19e eeuw kon het wel eens meer dan eenjaar duren voordat de vacature weer werd 
opgevuld. 
In 1945 werd er een tijdelijke gemeenteraad gevormd. Deze raad werd gekozen door een beperkte 
groep ingezetenen, geselecteerd door de burgemeester en gezamenlijk alle stromingen binnen de 
gemeente vertegenwoordigend. Deze „noodraad" bleef in functie tot in 1946 een volgens de 
gebruikelijke methode gekozen gemeenteraad kon aantreden. 
De raden vergaderden volgens een reglement van orde; de vergaderingen werden geopend en gesloten 
met een ambtsgebed. De raad moest minstens zes maal per jaar vergaderen; vooral in Rietveld werd dit 
in de eerste jaren na de invoering van de Gemeentewet maar met pijn en moeite gehaald. 
Het college van Burgemeester en Wethouders, belast met de uitvoerende taken van het gemeente
bestuur, vergaderden over het algemeen één keer per week. Dit gebeurde in Woerden, waar de 
burgemeester meestal woonachtig was. De wethouders moesten toch eens per week naar de markt in 
Woerden, dus dat was op een praktische manier te combineren. 
Grote problemen deden zich in de raadsvergaderingen van Rietveld en Barwoutswaarder niet voor. 
Getuige de raadsnotulen was de sfeer altijd gemoedelijk en respecteerde men eikaars mening, hoe 
tegengesteld die soms ook kon zijn. 

De gemeenteraden van Barwoutswaarder en Rietveld: leeftijd 
Indien we de gemiddelde leeftijd van de gemeenteraden van Barwoutswaarder en Rietveld over de 
periode 1851-1919 bekijken, zien we, dat die aanzienlijk stijgt. Rond 1860 ligt de gemiddelde leeftijd 
van de Barwoutswaarderse raadsleden op circa 40 jaar, rond 1870 is dat 45 jaar en rond 1880 
schommelt het rond de 50 jaar. Vervolgens blijft de gemiddelde leeftijd stijgen tot ongeveer 65 jaar 
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rond de eeuwwisseling. Dan stabiliseert het zich tijdelijk tot dat rond 1919 de gemiddelde leeftijd bijna 
70 is. Pas na 1923 vindt er een daling plaats. 
Dezelfde stijgende tendens kunnen we constateren met betrekking tot de gemiddelde leeftijd van de 
raadsleden in Rietveld. Verschil met Barwoutswaarder is dat de leeftijd rond 1860 echter al op bijna 
60 jaar ligt. De stijging van de gemiddelde leeftijd gaat minder snel dan in Barwoutswaarder; rond 
1905 bereikt de gemiddelde leeftijd van de Rietveldse raad haar hoogtepunt op circa 70 jaar. Daarna 
daalt de gemiddelde leeftijd tot ongeveer 55 jaar in 1919. 

Het voormalig gemeentehuis in Barwoutswaarder (Barwoutswaarder 92). 
Coll. Gemeentearchief Woerden. 

* B * W ™ S ^ K ^ l 

Detail van de gevel van het voormalig gemeentehuis van Barwoutswaarder. 
Coli Gemeentearchief Woerden. 
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De periode 1919-1941 toont een daling van de gemiddelde leeftijden van de twee raden naar een 
stabiliseringspunt van rond de 55 jaar. Opmerkelijk verschil is dat, waar in de periode 1851-1919 over 
het algemeen de Rietveldse raadsleden aanzienlijk ouder waren dan hun Barwoutswaarderse collega's, 
dit tussen 1919 en 1941 andersom is. De leeftijdsverschillen tussen de twee raden zijn echter niet zo 
groot als in de eerste periode, waar de gemiddelde leeftijden lange tijd wel eens meer dan 5 jaar 
verschilden. 
De laatste periode, 1945-1964 toont een redelijk stabiel beeld. De gemiddelde leeftijd van de 
raadsleden schommelt vanaf 1950 rond de 55 jaar; tot dät jaar was die gestegen van circa 45 jaar af. 
Over het geheel gesproken zien we vooral in Barwoutswaarder aanvankelijk een gemiddeld jonge 
raad ouder worden tot rond 1920 het hoogtepunt bereikt wordt: na dat jaar daalt de gemiddelde 
leeftijd om zich tenslotte rond 55 jaar te stabiliseren. 
Een zelfde constatering kunnen we maken als we naar de gemiddelde leeftijd van de wethouders 
kijken. Tussen 1855 en 1860 zijn de Rietveldse wethouders aanzienlijk ouder (rond de 60) dan hun 
Barwoutswaarderse collega's (circa 55). Dan treedt vanaf 1860 een „verjonging" op, die in de 
erop volgende jaren overgaat in een „vergrijzing". Rond de eeuwwisseling zijn de wethouders 
gemiddeld 70 jaar en is het bestuur dus in handen van personen die „de jaren des onderscheids" bereikt 
hebben. De stijging gaat door tot rond 1910 de gemiddelde leeftijd van de wethouders 75 jaar is 
geworden! Dan daalt het gemiddelde weer iets, hoewel de beide wethouders in Barwoutswaarder in 
1923 nog 87 en 79 jaar zijn! Na circa 1925 daalt de gemiddelde leeftijd van de wethouders in beide 
gemeenten, waarbij opgemerkt kan worden dat de Barwoutswaarderse wethouders over het algemeen 
circa 5 jaar ouder zijn dan hun Rietveldse ambtgenoten. Pas in de laatste jaren van het bestaan van de 
gemeenten zijn de Rietveldse wethouders weer ouder. 
Kijken we vervolgens naar de gemiddelde leeftijd waarop de raadsleden hun intrede doen, dan blijkt 
dat die zowel voor Barwoutswaarder als voor Rietveld op 46 jaar ligt. De leeftijd waarop men de raad 
verlaat (door overlijden, vertrek, niet herkozen worden of ontslagname) ligt ook niet ver uit elkaar: 
voor Barwoutswaarder is die gemiddeld 58, voor Rietveld 60 jaar. 
De Barwoutswaarderse, jonge intreders" zijn echter over het algemeen jonger dan die in Rietveld. De 
vijf Jongste intreders" in Barwoutswaarder zijn allen jonger dan 30 jaar (J. Gerritsen 25, Th.W.J. 
Verhoef en W. Kraan 27, N. Brunt 28 en H. van Elten 29 jaar). In Rietveld zijn alleen Aart Knijff en 
G.W. v.d. Bogaard jonger dan 30, nl. respectievelijk 25 en 27 jaar. 
Tot op hoge leeftijd in de gemeenteraad zitten was in het verleden een vaker voorkomend verschijnsel. 
Stokoude raadsleden in Rietveld waren aan het einde van hun raadslidmaatschap M. Visser (89 jaar), 
J.H. van Dieën (82 jaar) en F. Moons (80 jaar). In Barwoutswaarder waren er zelfs vier 80-plussers: D. 
van Elten (87 jaar en tot zijn dood wethouder!), A. Kromwijk (86 jaar en ook wethouder), W. van 
Doorn (82 jaar) en C. Lekkerkerker (82 jaar en wethouder). Over het geheel genomen kan men 
zeggen dat er geen bepaalde perioden zijn waarin er opvallend veel , jonge intreders" of „oude 
stoppers" zijn. 

De gemeenteraden van Barwoutswaarder en Rietveld: zittingsduur 
De gemiddelde zittingsduur van de raadsleden verschilde per gemeente ook maar weinig. In 
Barwoutswaarder had een raadslid gemiddeld 12V2, in Rietveld 13V2 jaar zitting. Hierbij is niet 
uitgegaan van achtereenvolgende zittingsperioden: het kwam namelijk nog wel eens voor dat een 
raadsperiode door verkiezingen werd onderbroken en het vertrokken raadslid later weer terugkeerde 
in de raad. 
De recordhouders in Barwoutswaarder zijn Dirk van Elten (1867-1923 = 56 jaar), Willem van 
Doorn ( 1851 -1899 = 48 jaar) en Cornelis Lekkerkerker ( 1869-1915 = 46 jaar). In Rietveld waren de 
langst zitting hebbende leden Jacob Hendrik van Dieën (1867-1909 = 42 jaar), Jan Sterk Vroege 
(1863-1869 en 1877-1909, tesamen 38 jaar) en Gijsbert van der Wind (1887-1924 = 37 jaar). 
Bij deze cijfers zowel als bij de hierna volgende moet echter rekening gehouden worden met het feit dat 
uitgegaan is van het raadslidmaatschap in de periode vanaf 1851. Het is nauwelijks na te gaan wie er 

89 



vóór 1851 al zitting hadden in de raad en het beeld is dus enigszins vertekend voor de eerste zeven 
raadsleden van elke gemeente. 
Per periode bezien we enige verschillen. Voor beide gemeenteraden geldt dat de periode 1851 -1919 de 
meest langdurige raadsleden oplevert. De periode 1919-1941 levert voor Barwoutswaarder over het 
algemeen het beeld op dat de leden van de raad korter zitting hebben dan in Rietveld. Over de periode 
na de Tweede Wereldoorlog zien we het omgekeerde: de Rietveldse raadsleden hebben dan over het 
algemeen meer zitvlees dan hun Barwoutswaarderse collega's. 
Het gemiddeld aantal jaren wethouderschap verschilt ook. In Barwoutswaarder „zit" een wethouder 
gemiddeld 10 jaar, terwijl dit voor Rietveld op gemiddeld 12y2 jaar ligt. Langdurige wethouders
perioden komen door het gehele tijdvak voor. Recordhouder in Barwoutswaarder is wederom Dirk 
van Elten, 34 jaar wethouder van 1869 tot 1903, gevolgd door Willem van Doorn (27 jaar, 
1871-1898) en Willem Kraan (25 jaar, 1898-1923). In Rietveld liggen de „records" lager (ondanks de 
gemiddelde langere periode): Isaac van Sta vel (1939-1964,25 jaar), Willem de Koning (1887-1911, 
24 jaar) en Franciscus Moons (1877-1899, 22 jaar). 

De gemeenteraden van Barwoutswaarder en Rietveld: maatschappelijke achtergrond 
Bekijken we de raadsleden naar hun maatschappelijke achtergrond, in dit overzicht beperkt tot 
geboorteplaats, woonplaats en beroep, dan zien we ook enkele opvallende aspecten. 
Het ligt voor de hand dat in agrarische gemeenschappen als Rietveld en in mindere mate 
Barwoutswaarder de veehouders een belangrijke rol speelden. In de periode 1851-1919 bestond de 
raad van Barwoutswaarder uitsluitend uit veehouders en steenfabrikanten. De laatste beroepsfactor 
was met vier personen vertegenwoordigd: drie leden van de familie Brunt en Cornelis Mijnlieff. De 
overige 25 raadsleden waren „bouwman", „veehouder" of „kaasmaker". 
In Rietveld hadden tussen 1851 en 1919 ook 29 raadsleden zitting. Ook hier waren de agrariërs met 21 
leden in de meerderheid. Ook hier steenfabrikanten, zelfs meer dan in Barwoutswaarder: zes 
raadsleden, waarbij drie leden van de familie Brunt, twee Knijff s en Dirk Kol de Haan, een 
verdwaalde panbakker uit IJsselstein. De koopman Arie van Dijk en de timmerman Paulus de Wit 
maken het aantal raadsleden uit de periode 1851-1919 compleet. 
De periode 1919-1941 brengt in Barwoutswaarder verandering: de agrarische sector verliest haar 
overwicht en de panfabrikanten verdwijnen volledig uit de raad. Van de twintig Barwoutswaarderse 
raadsleden zijn er nog slechts tien veehouder; onder de overige vinden we twee slagers, een 
pottenbakker, twee timmerlieden/aannemers, een graanhandelaar, een houtkoopman, een klerk en 
twee arbeiders. 
In Rietveld verandert er tussen 1919 en 1941 weinig. Van de 21 raadsleden aldaar zijn er nog zestien 
veehouder. Ook is daar nog een steenfabrikant, „Kobus" Brunt, (en laten we niet vergeten dat zijn 
verre familielid, burgemeester Pieter Jonker Brunt, ook nog in de steenfabricage zat); voorts ontwaren 
we nog een rentenier, een kleermaker, een koopman en een bakker. 
Na 1945 blijft in Rietveld de veehoudersstand de raad domineren: negen van de dertien raadsleden 
komen uit de agrarische sector. Een metselaar, een kaashandelaar, een houtbewerker en een 
expediteur completeren de groep in Rietveld. 
In Barwoutswaarder echter verliezen de veehouders het overwicht: nog slechts acht van de 22 
raadsleden komen van de boerderij. Een scala van andere beroepen en functies duikt op: veel 
bouwvakkers en winkeliers, enkele ambtenaren en kooplieden. Barwoutswaarder heeft zijn agrarische 
karakter duidelijk verloren. 
Een ander aspect dat enige aandacht waard is betreft de woonplaats van de raadsleden. De gemeente 
Barwoutswaarder bestond uit de „delen" Barwoutswaarder, gelegen tegen Woerden, en Bekenes, het 
gedeelte tegen en in de buurtschap Nieuwerbrug. De gemeente Rietveld bestond uit Rietveld, ' het 
grondgebied van de gelijknamige polder, grenzend aan Woerden, en De Bree, het gebied rond en in 
Nieuwerbrug en De Gloeiende Spijker. Hadden de verschillende buurten nu een gelijke invloed in de 
raad? 

90 



In Rietveld ging het tot circa 1880 redelijk gelijk op: soms kwamen er vier raadsleden uit Rietveld en 
drie uit De Bree, soms was het andersom. Vanaf 1883 begint Rietveld een meerderheid te 
vertegenwoordigen: meestal vijf en soms zes van de zeven raadszetels. Dit blijft zo tot 1941. Na de 
bezetting zijn de rollen echter omgedraaid: vijf van de zeven raadsleden komen dan uit De Bree. De 
rivaliteit tussen de buurtschappen is echter nooit erg groot geweest: politieke en persoonlijke 
achtergronden zullen vaker een rol hebben gespeeld dan territoriale belangen. 
In Barwoutswaarder was dit anders. Tot rond 1900 waren de bewoners van Barwoutswaarder het best 
vertegenwoordigd in de raad, waar minstens vijf van de zeven zetels door deze buurtschap werden 
bezet. Vanaf 1900 kwam Bekenes meer in beeld, hetgeen in de jaren '30 al leidde tot een politiek 
partijtje, dat de belangen van het gedeelte Barwoutswaarder in de raad ging behartigen. Dit partijtje 
behaalde voor en na de oorlog twee zetels en was dus duidelijk een territoriale factor in het 
gemeentebestuur. Pas in 1953 verdween de partij (lijst-Krieger, later Recht voor Allen, weer later 
Samenwerking Barwoutswaarder Oost) uit de raad: haar doel was bereikt. Barwoutswaarder had haar 
meerderheidspositie ten opzichte van Bekenes heroverd en domineerde weer met vijf van de zeven 

zetels. 
Tenslotte nog een enkele opmerking over de geboorteplaatsen van de raadsleden en in aansluiting 
daarop omtrent de familierelatie van raadsleden. Van de 61 Barwoutswaarderse raadsleden was 
ongeveer 40% in die gemeente geboren, om precies te zijn 26 personen. Van de overigen kwamen er 
dan nog 18 (ongeveer 30%) uit buurgemeenten (Woerden, Waarder, Rietveld of Bodegraven). De 
resterende 17 raadsleden kwamen uit gemeenten in Zuid-Holland (zes leden), Utrecht (negen leden), 
Noord-Holland (één raadslid, Klaas Groen, uit Weesp) en Gelderland (één raadslid, Johannes v.d. 
Bosch, uit Nijkerk). Over het geheel genomen kan men stellen dat 90% van de Barwoutswaarderse 
raadsleden uit de periode 1851-1964 niet verder dan 20 kilometer van de gemeente geboren is. 
Voor Rietveld geldt eigenlijk hetzelfde. Een derde van de 53 raadsleden, om precies te zijn 19 personen 
was geboren in Rietveld. Van de overige 35 raadsleden kwamen er 16 uit de buurgemeenten 
Woerden, Zegveld, Bodegraven en Barwoutswaarder. De resterende 18 raadsleden kwamen van 
elders: elf uit Zuid-Holland, acht uit Utrecht en één uit Gelderland (bakker Hendrik Buurman, 
geboortig van Ede). 
De niet uit Rietveld afkomstige raadsleden kwamen echter over het algemeen wel van iets verder dan 
de niet-autochtone raadsleden te Barwoutswaarder. Rietveldse raadsleden werden onder meer 
geboren in Ridderkerk, Nieuwerkerk aan den IJssel, Schoonrewoerd, Leiderdorp en Wassenaar, dus 
meer dan 20 kilometer van de gemeente. 

In kleine gemeenten ligt het voor de hand dat bepaalde families steeds terugkeren in de gemeenteraad. 
In de periode tot 1941 was de invloedrijkste familie in beide gemeenten de familie Brunt. Dit geslacht 
van pan- en steenfabrikanten, dat ook in Woerden en Bodegraven een dikke vinger in de bestuurlijke 
pap bezat, was verwant aan veel andere families in de twee gemeenten. 
De Barwoutswaarderse Brunten waren tussen 1851 en 1892 vrijwel continu vertegenwoordigd in de 
raad: toen Hendrik Brunt in 1858 de raad verliet stapte zijn broer Willem in zijn plaats. Nicolaas Brunt, 
de derde Barwoutswaarderse panbakker, bleef tot 1892 in de raad en maakte later een politieke 
carrière in het Woerdense gemeentebestuur. 
De Brunts waren verwant aan de familie Van Doorn (raadslid Willem van Doorn had aan het eind 
van de vorige eeuw lange tijd zitting) en aan de familie Van Elten. Toen er in 1867 een einde kwam aan 
Hermanus van Elten's raadslidmaatschap stapte zijn broer Dirk in de vacature: hij bleef er, zoals 
gezegd, tot zijn 87e zitten. 
Andere families, die minstens drie raadsleden in Barwoutswaarder leverden waren de familie Den 
Hollander (tussen 1851 en 1930), de Koning (niet de bekende steenbakkers, maar een geslacht van 
veehouders), de katholieke families Kromwijk en Verhoef (beide gespreid over de gehele onderzochte 
periode) en de niet-katholieke familie Verhoef(f)- Na 1920 is tenslotte nog de familie Kool (drie 
generaties) te vermelden. 
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Ook in Rietveld namen de Brunt's een belangrijke positie in: opmerkelijk is dat hun invloed daar 
ongeveer begint als die in Barwoutswaarder ophoudt. 
Cornelis Brunt Pz. was raadslid van 1883 tot 1897; 12 jaar later volgde zijn zoon Pieter Jonker hem op 
als raadslid, later wethouder en tenslotte als burgemeester. Onder zijn burgemeesterschap was een ver 
familielid, Jacobus Brunt (beter bekend als „Kobus") wethouder. 
In Rietveld was de familie Brunt verwant aan de andere invloedrijke boerenfamilie Van der Wind. Zo 
was Pieter Jonker gehuwd met een dochter van Gijsbert van der Wind, zodat hij ook nog enige tijd zijn 
schoonvader als wethouder in het Rietveldse college aan zijn zijde had. Gijsbert van der Wind was zijn 
vader Willem als raadslid opgevolgd. Willem had zitting gehad vanaf 1852. Een andere tak van de 
familie van der Wind leverde na de oorlog ook nog een raadslid: twee families, welke niet verwant 
waren, binnen één kleine gemeenschap. 
De families Vroege (vier raadsleden tussen 1852 en 1941), Breedijk (afkomstig uit Nieuwerkerk a/d 
IJssel en eveneens goed voor vier raadsleden tussen 1852 en 1927) en De Jong (drie raadsleden tussen 
1863 en 1964) zijn hier het vermelden waard. Dan kan nog de steenfabrikantenfamilie Knijff 
genoemd worden (tot 1900 twee raadsleden, waarvan één later burgemeester), de gereformeerde 
familie Van Dieën (stamvader geboren te Breukelen en goed voor drie generaties raadsleden) en de 
katholieke families Moons (twee maal een Franciscus Moons in de raad) en Van den Bosch (ook twee 
raadsleden), die elkaar tussen 1867 en 1958 afwisselden op de Rooms-Katholieke raadszetel in 
Rietveld. 

De gemeenteraden van Barwoutswaarder en Rietveld: politieke en religieuze achtergrond 
Eerst vanaf 1919 kunnen we de gemeenteraadsleden van Barwoutswaarder en Rietveld als politieke 
vertegenwoordigers van hun achterban beschouwen. Tot dat jaar werden de raadsleden op 
persoonlijke kwaliteiten of achtergronden gekozen, hoewel dit natuurlijk niet inhield dat de politieke 
opvattingen van de betreffende personen uitgeschakeld werden bij de verkiezingen. 
Het onderscheid tussen de belangrijkste politieke fracties in de gemeenteraden over de periode tot 
1919 is niet erg duidelijk aan te geven. Bepaalde families en personen waren duidelijk het 19e-eeuwse 
liberalisme toegedaan, terwijl andere raadsleden vooral om hun religieuze achtergrond in de raad 
terecht kwamen. 
De navolgende opmerkingen over de periode tot 1919 zijn dus niet zonder meer bewijsbaar met 
betrekking tot de politieke overtuiging van de raadsleden en voornamelijk gebaseerd op veronderstel
lingen, blijkende uit gegevens buiten de eigenlijke raadsverslagen en verkiezingsstukken. 
De raad van Barwoutswaarder in de periode tot 1919 bestond voor een meerderheid uit Nederlands-
Hervormde raadsleden. De Rooms-Katholieke ingezetenen waren echter vanaf 1855 steeds met 
minstens twee raadszetels en meestal met drie raadszetels vertegenwoordigd. Deze raadsleden hadden 
ook duidelijk als Rooms-Katholiek vertegenwoordiger zitting. Belangrijkste componenten van deze 
katholieke fractie waren de families Kromwijk, Streng, Stolwijk, Kraan, Wiltenburg en Verhoef. Hun 
tegenvoeters waren de raadsleden, die voornamelijk op grond van hun Nederlands-Hervormde 
levensovertuiging zitting hadden en hun stemmen ook van de orthodox-hervormde broeders binnen 
de gemeente worven. Raadsleden als de gebroeders van Elten, de veehouders Jacobus de Koning en 
Cornelis Kwakkelsteijn en de beide raadsleden Den Hollander zullen waarschijnlijk tot deze categorie 
behoord hebben. Hun fractie was ook meestal met twee à drie zetels in de raad present. Tot de liberale 
fractie in Barwoutswaarder zullen vrijwel zeker de Brunts en Willem van Doorn behoord hebben: 
deze families vinden we ook in Woerden in de liberale hoek. Ook Cornelis Mijnlieff, een andere 
steenfabrikant, wordt als liberaal aangemerkt. De liberale fractie in Barwoutswaarder bezette 
gemiddeld één à twee zetels in de raad. 

Het wethouderschap was meer een kwestie van persoonlijke kwaliteiten dan van politieke of 
religieuze partijgronden. In de praktijk zullen er geen heftige discussies op politieke grondslag 
plaatsgevonden hebben: de raad probeerde eerst en vooral de plaatselijke belangen te behartigen. 
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Bekwame wethouders werden gewoon herkozen als ze goed functioneerden, hetgeen er toe leidde dat 
een liberaal als Willem van Doorn net zo gemakkelijk wethouder bleef als de Rooms-Katholiek 
Willem Kraan of de Nederlands-Hervormde Dirk van Elten. 
Met dezelfde reserves als bij Barwoutswaarder is ook voor Rietveld ongeveer te bepalen hoe de 
verhoudingen in de gemeenteraad tot 1919 lagen. Het eenvoudigst is ook hier de Rooms-Katholieke 
„kwaliteitszetel" te onderscheiden. Met uitzondering van de periode 1857-1865, toen er twee 
Rooms-Katholieke raadsleden waren, heeft het katholieke volksdeel in Rietveld gedurende de gehele 
periode 1851 -1919 één raadszetel bezet; zoals al eerder opgemerkt werd die vanaf 1867 bemand door 
leden van de families Moons en Van den Bosch, beide afkomstig uit De Bree. 
De overige zes zetels werden verdeeld onder liberaalgezinde boeren als Klaas Vroege, de oude Jan 
Sterk Vroege en Cornells de Jong of liberale steenfabrikanten als Aart Knijff Hz. of Dirk Kol de Haan 
en onder meer orthodox-hervormde veehouders als Willem van der Wind, Hendrik van Dommelen, 
Willem de Koning en de Breedijks. 
De laatste groep had vermoedelijk in Rietveld de overwichtspositie, maar ook in deze gemeenteraad 
kan men ervan uitgaan dat politieke scherpslijperij een uitzondering was in de onderlinge discussies. 
Ook hier werd een wethouder op persoonlijke kwaliteiten gekozen en hoefde men niet per sé een 
meerderheid in de raad te hebben om te kunnen functioneren (getuige het jarenlange wethouderschap 
van de „oude" Franciscus Moons, vertegenwoordiger van de katholieke minderheid). 
De periode na 1919 geeft ons een duidelijker beeld van de politieke verhoudingen in de gemeenten, 
omdat de zetels vanaf dat moment bezet werden door vertegenwoordigers namens een politieke 
groepering. Nu was de verscheidenheid aan politieke partijen niet bijzonder groot, maar toch is er 
vanaf dat jaar nu en dan wat politieke animositeit in de raadsvergaderingen van vooral 
Barwoutswaarder te constateren. In hoeverre dit uitsluitend een zaak van politieke verschillen of ook 
van persoonlijke meningsverschillen is, moge hier onbesproken blijven. Bekijken we in eerste instantie 
de periode 1919-1941 in Barwoutswaarder, dan zien we daar tot 1935 de drie confessionele partijen 
de zeven raadszetels verdelen. De Christelijk Historische Unie (CHU) bezette tot 1923 twee en vanaf 
dat jaar tot 1935 constant drie zetels. De Anti-Revolutionairen (AR) waren vanaf 1919, met 
uitzondering van de jaren 1927-1931, eveneens steeds met drie zetels vertegenwoordigd. De Rooms-
Katholieke Staatspartij (RKSP) tenslotte verzekerde zich tot 1935 steeds van in elk geval één en soms 
van twee zetels in de raad. 

In 1935 vindt er echter iets opmerkelijks plaats. Een aantal inwoners van Barwoutswaarder voelt zich 
om onduidelijke redenen ten achter gesteld ten opzichte van hun plaatsgenoten in Bekenes. Ze 
verbinden zich in een politiek partijtje met als drijvende krachten de houtkoopman Johan G. Krieger 
en de fabrieksarbeider Jan Gerritsen. Deze partij, aanvankelijk de „lijst-Krieger", maar al snel „Recht 
voor Allen" genaamd, verwierf zich bij de verkiezingen van 1935 maar liefst twee zetels in de raad! De 
gezeten partijen stonden er aanvankelijk sceptisch tegenover en burgemeester Brunt zag het partijtje 
eigenlijk helemaal niet zitten: de naamgeving „Recht voor Allen" impliceerde hem te veel dat men de 
„Plicht" die iedereen had over het hoofd dreigde te zien. 
In de praktijk bleek echter met Recht voor Allen goed te werken en toen haar voorman Krieger in 
1939 kwam te overlijden werd zijn opvolger Albertus Ende door de burgemeester verwelkomd met de 
wens dat hij zich even constructief zou opstellen als zijn overleden voorganger. 
De burgemeester had het toch nogal te stellen met zijn Barwoutswaarderse raadsleden in de laatste 
jaren van zijn ambtsperiode. Met name met de AR-wethouder, slager Jan de Vlieg, lag de CHU-
burgemeester nogal eens overhoop en de slechte verstandhouding tussen de twee was er één van de 
oorzaken van dat de slager zich in 1939 toch nog vrij onverwacht terugtrok uit de raad. Het 
wethouderschap in Barwoutswaarder werd vanaf 1923, na het verdwijnen van de Rooms-Katholieke 
wethouder Dirk Verhoef, uitsluitend vervuld door heren van christelijk-historische en anti
revolutionaire signatuur. De burgemeester van Barwoutswaarder en Rietveld was vanaf 1919 steeds 
van de CHU. Geflankeerd door een AR- en een CHU-wethouder vormde het college dus een 
duidelijke afspiegeling van de raadsmeerderheid: Recht voor Allen en de RKSP kwamen er niet aan te 
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pas. 
De raad van Rietveld toonde een wat wisselender beeld. Vier partijen waren vertegenwoordigd: de 
CHU, de AR, de RKSP en de liberale Vrijheidsbond (VB). Het aantal zetels van de diverse partijen 
wisselde tot 1941 nogal, maar tussen 1923 en 1939 bleef de situatie vrij constant: 2 CHU, 2 AR, 2 VB 
en 1 RKSP. 
De raadsvergaderingen in Rietveld kenmerkten zich in veel mindere mate door partijpolitieke 
tegenstellingen. Het wethouderschap wisselde dan ook regelmatig, hetgeen niet onbegrijpelijk is waar 
geen enkele partij een absolute meerderheid kon vormen. 
De liberale Vrijheidsbond kon tussen 1919 en 1941 steeds op een wethouderszetel rekenen (met 
uitzondering van een korte periode tussen 1938 en 1939, nadat „Kobus" Brunt, jarenlang wethouder, 
de raad verlaten had). De andere zetel schoof meestal heen en weer tussen de CHU en de AR, terwijl 
tussen 1938 en 1939 de RKSP ook nog even een vertegenwoordiger als wethouder kon plaatsen. 
In 1941 kwam de bezetter met de maatregel om de raden op te heffen. De wethouders bleven echter als 
adviseur van de burgemeester in functie. 
In Barwoutswaarder waren in die jaren de veehouder Johannes Verhoef (CHU) en aannemer Maurits 
Boot voor de AR in functie als wethouder. Verhoef was al op leeftijd en verkreeg in 1944 ontslag om 
gezondheidsredenen: hij werd opgevolgd door Elles van Eek (CHU). De Rietveldse wethouders 
waren in de oorlog Poncio de Jong voor de Vrijheidsbond en voor de CHU Isaac van Stavel, beide 
veehouders. 
Het optreden van de vijf genoemde wethouders gedurende de bezetting was uitstekend en ook over 
burgemeester Kwint waren geen klachten. De op het moment van de bevrijding in functie zijnde 
wethouders werden dan ook na de oorlog alle vier nog langere of kortere tijd wethouder (Van Stavel 
bleef zelfs tot de opheffing van de gemeente Rietveld). 
Na de oorlog werd er een voorlopige gemeenteraad benoemd, gekozen door een aantal op advies van 
de burgemeester aangewezen ingezetenen van onbesproken en betrouwbaar gedrag in de oorlogsjaren. 
De noodraad was dus minder een politiek college alswel een voorbereidend orgaan voor de nieuwe 
gemeenteraad, die in 1946 aantrad. 
De „oude partijen" CHU en AR keerden weer terug. De RKSP was Katholieke Volkspartij geworden 
en in Rietveld was Poncio de Jong nu vertegenwoordiger van het Verbond voor Vrijheid en 
Democratie. Ook „Recht voor Allen" was in Barwoutswaarder teruggekeerd, maar nu weer onder een 
andere naam: „Samenwerking Barwoutswaarder Oost". 
In Barwoutswaarder keerde de oude verhouding binnen de raad na de oorlog aanvankelijk terug: twee 
zetels voor de CHU, twee voor de AR, twee voor „Samenwerking" (nog altijd onder leiding van Jan 
Gerritsen) en één zetel voor de KVP. Bij de verkiezingen van 1949 slaagde de Samenwerkingspartij er 
zelfs in drie zetels te veroveren ten koste van de KVP. De volgende verkiezingen werden echter zonder 
de Samenwerkingspartij gevoerd en nu keerde de KVP terug en zelfs met twee zetels: de andere zetel 
van Samenwerking kwam bij de CHU terecht. Vanaf 1953 was het echter al duidelijk dat de gemeente 
haar opheffing niet meer kon ontlopen. Hevige strijd werd er niet gevoerd; de partijen zagen zelf in dat 
het eind onontkoombaar was (hetgeen niet wil zeggen dat ze er gelukkig mee waren!). 
Het wethouderschap bleef tot 1963 gedeeld door de CHU en de ARP; in het laatste jaar nam de 
CHU-er Dirk Groenendijk de AR-wethouderspost over. 
In Rietveld was de situatie nog minder opzienbarend. De CHU behield vanaf 1946 drie zetels in de 
raad, de AR bezette er tot 1949 twee. In dat jaar raakte ze een zetel kwijt aan de KVP, die er vanaf 
1949 constant twee bezette. De laatste van de zeven raadszetels bleef tussen 1946 en 1964 bij de VVD 
in de persoon van Poncio de Jong. 
Ook in het wethouderschap veranderde niets. Isaac van Stavel en Poncio de Jong zetten hun 
wethouderschap gewoon voort; in 1958 maakte de laatste plaats voor Simon J. van der Stoel, die 
namens de AR in het college van Burgemeester en Wethouders zitting nam. Van Stavel en Van der 
Stoel waren de laatste wethouders van Rietveld. 
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Afscheidsvergadering van P.J. Brunt als burgemeester van Barwoutswaarder, 29 december 1939. 
Zittend v.l.n.r. de raadsleden J.C.KleinveldenE. vanEck, wethouder J. Verhoef, burgemeester P.J. Brunt en mw. 
G. Brunt-v.d. Wind, wethouder M. Booten het raadslid A. Ende. 
Slaand v.l.n.r.:P. Nawijn, ambtenaar ter secretarie, gemeenteveldwachter J. Holwerda, raadslid G.A. van Rooijen, 
de familieleden F. v.d. Wind, W. v.d. Wind, mevrouw v.d Wind-Montijn en mw. van Leeuwen-Brunt, 
gemeenteraadslid J. Gerritsen en gemeentesecretaris U.J. ten Hoeve. 
Coll. Gemeentearchief Woerden. 

Besluit 
De in dit artikel beschreven gemeenteraden van Barwoutswaarder en Rietveld zijn slechts twee 
voorbeelden van gemeentelijke besturen binnen het werkgebied van de Stichts-Hollandse Historische 
Vereniging. Het onderwerp is niet uitputtend behandeld en pretendeert geenszins volledig te zijn. Toch 
kan het als basis dienen voor nader onderzoek: in de eerste plaats naar de 19e- en 20e-eeuwse 
geschiedenis van de twee gemeenten, maar daarnaast ook als vergelijkingsmateriaal voor de politieke 
en bestuurlijke geschiedenis van andere gemeenten in het werkgebied. Wellicht leidt dit tot 
vergelijkbare overzichten van die gemeenten, hetgeen weer een bijdrage levert aan de bestuurlijke 
geschiedenis van het werkgebied in zijn geheel. 
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Tabel 1 

Bevolking van Barwoutswaarder en Rietveld 1851-1964 
Aantal inwoners op 1 januari 

BARWOUTSWAARDER RIETVELD 
1851 695 369 
1861 654 401 
1871 680 492 
1881 798 550 
1891 852 591 
1901 786 636 
1911 770 734 
1921 906 749 
1931 890 727 
1941 755 669 
1951 905 779 
1961 1035 767 
1964 1111 708 

Tabel 2 

Overzicht van de samenstelling van de gemeenteraden naar politieke partijen 1919-1964 

Raadsperiode BARW( 3UTS^ 'AARDEF RIETVELD 
1919-1923 2 CHU 3 AR 2RKSP 3 CHU 2 Lib. 1 AR 1 RKSP 
1923-1927 3 CHU 3 AR 1 RKSP 2 CHU 2 Lib. 2 AR 1 RKSP 
1927-1931 3 CHU 2 AR 2RKSP 2 CHU 2 VB 2 AR 1 RKSP 
1931-1935 3 CHU 3 AR 1 RKSP 2 CHU 2 VB 2 AR 1 RKSP 
1935-1939 2 CHU 2 AR 1 RKSP 2 RvA 2 CHU 2 VB 2 AR 1 RKSP 
1939-1941 2 CHU 2 AR 1 RKSP 2 RvA 3 CHU 1 VB 1 AR 2 RKSP 

1945-1946 3 CHU 2 AR 1 RK 1 RvA 3 CHU 1 VB 1 AR 2RK 
1946-1949 2 CHU 2 AR 1 KVP 2 Samenw. 3 CHU 1 VVD 2 AR 1 KVP 
1949-1953 2 CHU 2 AR 3 Samenw. 3 CHU 1 VVD 1 AR 2 KVP 
1953-1958 3 CHU 2 AR 2KVP 3 CHU 1 VVD 1 AR 2 KVP 
1958-1962 3 CHU 3 AR 1 KVP 3 CHU 1 VVD 1 AR 2 KVP 
1962-1964 3 CHU 3 AR 1 KVP 3 CHU 1 VVD 1 AR 2 KVP 
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BIJLAGE 1 
RAADSLEDEN EN WETHOUDERS VAN BARWOUTSWAARDER 1851-1964 

Periode Naam Geboorteplaats en -jaar Beroep Partij 

1851-1855 Gijsbertus Hogendoorn Stolwijk 1811 veehouder 
1851-1855 Jacobus den Hollander Nieuwkoop 1787 veehouder 
1851-1859 Steven Verlaan Waarder 1818 veehouder 
1851-1869 Jacobus de Koning Waarder 1803 veehouder 
1851-1899 Willem van Doorn Rietveld 1814 veehouder 
1851-1858 Hendrik Brunt Jz. Woerden 1810 panfabrikant 
1851-1854 Albertus Kromwijk Barwoutswaarder 1767 veehouder 
1855-1861 Pieter Wiltenburg Barwoutswaarder 1808 veehouder 
1855-1861, 
1863-1888 Arie Stolwijk Barwoutswaarder 1824 veehouder 
1855-1861 Lourens Bouthoorn Barwoutswaarder 1802 veehouder 
1858-1859, 
1863-1870 Willem Brunt Jz. Woerden 1815 panfabrikant 
1859-1863 Jan van Dijk Waarder 1814 veehouder 
1860-1867 Hermanus van Elten Bodegraven 1831 veehouder 
1861-1902 Cornelis Streng Stein 1827 veehouder 
1861-1903 Willem Kraan Alphen 1834 veehouder 
1867-1923 Dirk van Elten Bodegraven 1835 veehouder CHU 
1869-1915 Cornelis Lekkerkerker Benschop 1832 veehouder 
1871-1876 Cornelis Kwakkesteijn Waarder 1814 veehouder 
1876-1892 Nicolaas Brunt Barwoutswaarder 1848 panfabrikant 
1889-1923 Dirk Verhoef Barwoutswaarder 1843 veehouder RKSP 
1892-1902 Lourens den Hollander Barwoutswaarder 1833 veehouder 
1900-1902 Koenraad van Baren Barwoutswaarder 1852 veehouder 
1903-1919 Cornelis Mijnlieff Nieuwerkerk a/d 

IJssel 1854 panfabrikant 
1903-1915 Jan van Dijk Barwoutswaarder 1850 veehouder 
1903-1923 Johannes Balvert Barwoutswaarder 1855 veehouder RKSP 
1903-1919 Johannes A. Kromwijk Barwoutswaarder 1846 veehouder 
1915-1927 Jacobus de Koning Rietveld 1861 veehouder AR 
1915-1927 Jan Doornenbal Loenersloot 1849 veehouder AR 
1919-1941 Johannes Verhoef Benschop 1867 veehouder CHU 
1919-1939 Jan J. de Vlieg Barwoutswaarder 1883 slager AR 
1923-1927, 
1930-1931 Johannes van den End Gouda 1873 pottenbakker CHU 
1923-1940 Gerardus A. van Rooijen Barwoutswaarder 1879 slager RKSP 
1923-1935 Teunis Kool Maartensdijk 1863 veehouder CHU 
1927-1941, 
1945-1949 Maurits Boot Waarder 1874 timmerman AR 
1927-1930 Lourens den Hollander Barwoutswaarder 1873 veehouder CHU 
1927-1931 Johannes Th. Verhoef Barwoutswaarder 1882 veehouder RKSP 
1931-1935, 
1939-1941 Jan C. Klein veld Zegveld 1873 sjouwer AR 
1931-1941, 
1945-1949 Elles van Eck Linschoten 1897 schrijver CHU 

97 



1935-1941, 
1945-1953 Jan Gerritsen Rietveld 1910 fabrieks

arbeider 
RvA/ 
Samenw 

1935-1939 Johan G. Krieger Barwoutswaarder 1893 houthandelaar RvA 
1939-1941 Albertus Ende Barwoutswaarder 1895 timmerman RvA 
1941 Johannes Kromwijk Waarder 1875 veehouder RKSP 

1945-1946 Aland Broere Wilnis 1914 brandstoffen-
handelaar 

AR 

1945-1949 Theodorus W.J. Verhoef Barwoutswaarder 1918 controleur CCDKVP 
1945-1963 Evert J. van 't Veer Rietveld 1895 timmerman AR 
1945-1946, 
1949-1964 Bart Verhoeff Kamerik 1896 veehouder CHU 
1946-1949 Johannes van den Bosch Nijkerk 1910 bediende 

universiteit CHU 
1946-1953 Jan de Koning Kamerik 1892 veehouder Samenw 
1949, 
1953-1962 Willem A. Streng Barwoutswaarder 1909 veehouder KVP 
1949-1962 Pieter Kool Barwoutswaarder 1892 veehouder CHU 
1949-1960 Aart N. Rietveld Barwoutswaarder 1889 wagenmaker AR 
1949-1953 Willem G. van Hoeven Vreeswijk 1902 drukker Samenw 
1953-1958 Gijsbertus Kortekaas Barwoutswaarder 1905 winkelier KVP 
1953-1964 Dirk Groenendijk Woerden 1917 arbeider CHU 
1958-1964 Gerrit J. Wagensveld Barwoutswaarder 1925 graanhandelaar CHU 
1960-1963 Klaas Groen Weesp 1929 vertegenwoor

diger AR 
1962-1964 Petrus J. Verhoef Barwoutswaarder 1928 veehouder KVP 
1962-1964 Willem Kool Barwoutswaarder 1901 veehouder CHU 
1962 Wilhelmus C. Pijnacker Bodegraven 1898 landarbeider KVP 
1963-1964 Gijsbert van Leeuwen Rietveld 1912 metselaar AR 
1963-1964 Marinus van Doorn Barwoutswaarder 1923 veehouder AR 

Wethouder 
1851-1857 

s: 
Hendrik Brunt Jz. 1851-1854 Albertus Kromwijk 

1857-1861 Pieter Wiltenburg 1855-1869 Jacobus de Koning 
1861-1867 Hermanus van Elten 1869-1903 Willem Kraan 
1867-1870 Willem Brunt Jz. 1903-1915 Cornells Lekkerkerker 
1871-1898 Willem van Doorn 1915 Cornelis Mijnlieff 
1898-1923 Dirk van Elten (CHU) 1915-1923 Dirk Verhoef (RKSP) 
1923-1927 Teunis Kool (CHU) 1923-1927 Jacobus de Koning (AR) 
1927-1944 Johannes Verhoef (CHU) 1927-1939 Jan J. de Vlieg (AR) 
1944-1945 Elles van Eck (CHU) 1939-1949 Maurits Boot (AR) 
1945-1946 Bart Verhoeff (CHU) 1949-1962 Evert J. van 't Veer (AR) 
1946-1949 Elles van Eck (CHU) 1962-1963 Klaas Groen (AR) 
1949-1964 Bart Verhoeff (CHU) 1963-1964 Dirk Groenendijk (CHU) 
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De Rietveldse raad in 1914. 
V.l.n.r.: (vmL)P.J. Brunt, G. v.d. Wind, P. de Wit, burgemeester F. Mahlstede, gemeentesecretaris U.J. ten Hoeve, 
P. van den Bosch, J. de Leeuw en A. van Dijk. 
Foto uit et „Gedenkboek Paling". Coli Gemeentearchief Woerden. 

BIJLAGE II 
RAADSLEDEN EN WETHOUDERS VAN RIETVELD 1851-1964 

Periode Naam Geboorteplaats en -jaar Beroep 

1851-1862 Nicolaas Vroege Schoonrewoerd 1793 veehouder 
1851-1867, 
1869-1875 Hendrik van Dommelen Lange Ruige Weide 1799 veehouder 
1851-1852 Jan Knijff Az. Woerden 1793 panfabrikant 
1851-1865 Hermanus Blom Woerden 1792 veehouder 
1851-1861 Jacob Huijzer Ridderkerk 1802 veehouder 
1852-1863, 
1865-1873 Arie Breedijk Nieuwerkerk 

a/d IJssel 1805 veehouder 
1852-1887 Willem van der Wind Zegveld 1814 veehouder 
1855-1857 Dirk Kol de Haan IJsselstein 1804 steenbakker 
1857-1867 Gerardus van Slagmaat Rietveld 1805 veehouder 
1861-1877 Aart Knijff Hz. Woerden 1836 steenfabrikant 
1863-1883 Cornelis de Jong Rietveld 1808 veehouder 
1863-1869, 
1877-1909 Jan Sterk Vroege Rietveld 1830 veehouder 
1867-1909 Jacob H. van Dieën Breukelen 1826 veehouder 
1867-1899 Franciscus Moons Bodegraven 1818 veehouder 
1874-1884 Klaas Breedijk Waddinxveen 1828 veehouder 

Partij 
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1875-1911 Willem de Koning Barwoutswaarder 1831 veehouder 
1883-1897 Cornelis Brunt Pz. Bodegraven 1834 steenfabrikant 
1885-1914 Maarten Visser Nieuwerkerk 

a/d IJssel 1824 veehouder 
1887-1924 Gijsbert van der Wind Rietveld 1854 veehouder CHU 
1898-1900 Arie Breedijk Pz. Bodegraven 1841 veehouder 
1899-1917 Pieter van den Bosch Woubrugge 1838 veehouder 
1901-1919 Jan de Leeuw Zegveld 1846 veehouder 
1909-1915 Arie van Dijk Barwoutswaarder 1857 koopman 
1909-1919 Pieter Jonker Brunt Woerden 1874 steenfabrikant 
1911-1918 Paulus de Wit Harmeien 1855 timmerman 
1915-1938 Jacobus Brunt Jz. Woerden 1867 steenfabrikant VB 
1915-1932 Willem de Jong Rietveld 1868 veehouder VB 
1917-1923 Franciscus Moons Rietveld 1863 veehouder RKSP 
1918-1924 Johannes van Dieën Rietveld 1876 veehouder AR 
1919-1923, 
1924-1927 Nicolaas Breedijk Zegveld 1873 veehouder CHU 
1919-1930 Arie Kemp Rietveld 1871 veehouder CHU 
1923-1931 Alexander van Hemert Leiderdorp 1876 kleermaker AR 
1923-1941, 
1945-1958 Franciscus H. van den 

Bosch Rietveld 1885 veehouder RKSP/ 
KVP 

1924-1930 Hendrik Buurman Ede 1885 bakker AR 
1927-1931 Cornelis Lagerweij Houten 1874 veehouder CHU 
1930-1941 Cornelis van der Wind Rietveld 1872 veehouder CHU 
1931 Jacob H. van Dieën Rietveld 1888 koopman AR 
1931-1941 Jan Sterk Vroege Woerden 1897 veehouder CHU 
1931-1939 Jan G. de Leeuw Rietveld 1895 veehouder AR 
1931-1939 Bart Spruijt Kockengen 1869 zonder beroep VB 
1932-1934 Dirk Vroege Rietveld 1864 veehouder VB 
1931-1941, 
1945-1964 Simon J. van der Stoel Wassenaar 1895 veehouder AR 
1938-1941, 
1945-1964 Poncio de Jong Rietveld 1908 veehouder VB/VVD 
1939-1941, 
1945-1946 Cornelis P. Okkerse Rietveld 1900 veehouder RKSP/ 

KVP 
1939-1941, 
1945-1964 Isaac van Sta vel Kamerik 1887 veehouder CHU 
1945-1964 Dirk Jongeneel Koudekerk 1904 veehouder CHU 
1945-1946 Willem van der Wind Rietveld 1909 veehouder CHU 
1946-1949 Dirk Versloot Rietveld 1910 metselaar AR 
1946-1949 Jan W. van der Wind Rietveld 1909 veehouder CHU 
1949-1952, 
1958-1964 Gerardus W. van den 

Boogaard Bodegraven 1922 houtbewerker KVP 
1949-1958 Jacob Rijlaarsdam Bodegraven 1902 kaashandelaar CHU 
1952-1964 Willem C. van der Burg Berkel en Rodenrijs 1914 veehouder KVP 
1958-1964 Willem D. van Dommelen Rietveld 1922 expediteur CHU 
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Wethouders: 
1851-1862 Nicolaas Vroege 1851-1867 
1863 ArieBreedijk 1867-1887 
1863-1877 Aart Knijff Hz. 1887-1911 
1877-1899 Franciscus Moons 1911-1917 
1899-1909 Jan Sterk Vroege 1917-1919 
1909-1924 Gijsbert van der Wind (CHU) 1919-1938 
1924-1930 Arie Kemp (CHU) 1938-1939 
1930 Hendrik Buurman (AR) 
1931 Cornelis van der Wind (CHU) 1939-1958 
1931-1939 Simon J. van der Stoel (AR) 1958-1964 
1939-1964 Isaac van Sta vel (CHU) 

Hendrik van Dommelen 
Willem van der Wind 
Willem de Koning 
Pieter van den Bosch 
Pieter Jonker Brunt 
Jacobus Brunt Jz. (VB) 
Franciscus H. van den Bosch 
(RKSP) 
Poncio de Jong (VB/VVD) 
Simon J. van der Stoel (AR) 

Bronnen: 

Gemeentearchief Woerden 
Gemeentearchief Barwoutswaarder 1671-1941, inv. nrs. 
28-37 Notulen gemeenteraad 1851-1941, 1945-1948 
229-230 Registers van leden van de gemeentebesturen van Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld en van de 

besturen van de onder deze gemeenten gelegen polders, 1880-ca. 1938. 
389-397 Bevolkingsregister 1850-1938. 

Gemeentearchief Rietveld 1661-1941, inv. nrs. 
18-27 Notulen gemeenteraad 1841 -1941, 1945-1948 
333-338 Bevolkingsregister 1850-1938 

Dossierarchief Barwoutswaarder en Rietveld 1941-1964 
-2.07.51 Dossiers inzake de gemeenteraadsverkiezingen, 1945-1962 
-2.07.52 Dossiers inzake de burgemeester en wethouders, 1945-1964 

Weekblad voor Woerden etc, 1925-1941 
Woerdensche Courant, 1949-1964 

Rijksarchief in Zuid-Holland 
Archief Kabinet van de Gouverneur/Comminssaris des Konings, inv.nrs. 
43, 72 Correspondentie 1855, 1877 
190, 197 Stukken inzake burgemeestersbenoemingen, 1907 en 1919. 
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Akten van indemniteit van Waarder (3)* 
door L.C1.M. Peters 

43 Neeltje Jacobs de Konink; 10-1-1736. Vertr. Zegveld. 

44 Willempje van Os, van Langerak; 12-1-1736. 

45 Gijsbert Adriaansz. Boer, van Alphen; 28-3-1736. Vertr. 

46 Annigje Willems de Lange, van Meerkerk; 4-5-1736. Vertr. 

47 Teunis van Wijk, van Meerkerk; 10-12-1736. Vertr. Zegveld. 

48 Neeltje Alphenaar, van Oukoop; 1736. 

49 Teuntje Korse Versloot, van Lexmond; 1736. 

50 Johannes Gelofs Donk; 1-1-1738. Vertr. 

51 Marrigje Abrahams Mom; 1-1-1738. Vertr. 

52 Johannes Putkamer; 1-1-1738. Vertr. 

53 Johanna van Seyderveld; 3-1-1738. 

54 Jaapje Gerrids Middagh; 3-1-1738. 

55 Mijnsje Bastiaanse Visser; 3-1-1738. Vertr. 

56 Kinderen Jasper Gros, Marrigje, Johanna; 1738 . Vertr. 4-1-1754. 

57 Willem Bogaart; 1738. Vertr. 

58 Bastiaan Bieters en vr Maria Meertens; 1738. 

59 Mees Willemsz. Hak (13 jr); 20-3-1738. 

60 Aaltje Willems Verwoert, van Bodegraven; 5-5-1738. 

61 Jannigje Dirks Snoey, van Rosendaal; 3-1-1739. Vertr. 26-4-1750. 

62 Aaltje van Spengen, van Kamerik; 10-1-1739. 

63 Bastiaan de Groot en Fijgje Gelofs Blom, van Benschop en Papekop; 20-7-1739. Vertr. 

64 Marrigje Everts, van Benschop; 20-7-1739. 

65 Dirkje Ramp en kind, van Woerden en man Ernst Simons van Nes?, van Benschop; 10-8-1739. 
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66 Wilhelmus Hak, van Hoenkoop; 10-8-1739. 

67 Gerridje Bastiaanse Rietveld en twee kinderen, Bastiaantje, Neeltje, van Woerden; 10-3-1740. 
Vertr. Barwoutswaarder 27-5-1745. 

68 Dirkje van der Klis en twee kinderen, Marrigje, Willem, van Papekop; 10-3-1740. Vertr. 
24-4-1749. 

69 Gijsbert Appeldoorn en Maagje Cornelis van Santen, van IJsselstein en Schoonhoven; 1740. 
Vertr. 

70 Jacob Blooijs en vr Maartje Boelaat; 8-1-1741. Vertr. 

71 Anna Streefland en zn; 8-1 -1741. Vertr. 

72 Bouwe Symonse van Vlied en kinderen; 8-1-1741. 

73 Neeltje Tijsen ter Loef; 8-1-1741. 

74 Jan Jacobse de Wit en vr; 8-1 -1741. 

75 Willem Cornelis van Vlied; 8-1 -1741. 

76 Jan Gerritse Streefland, van Lekkerkerk; 10-8-1741. Vertr. 

77 Joost Vreeswijk en vr Niesje Jans; 10-8-1741. Vertr. Bodegraven. 

78 Willem Sijbrants van Dam en drie kinderen; 10-8-1741. 

79 Teunis Janse Bast en vr en vier kinderen; 1742. Vertr. 7-3-1771. 

80 Willem Hogendoorn, van Bodegraven; 16-2-1742. Vertr. 7-5-1784. 

81 Matthijs van der Waaij, van Benschop; 16-2-1742. 

82 Odelia van der Neut, van Bodegraven; 1-7-1742. 

83 Aaltje Ariens van der Veer, 9-9-1742. Vertr. 8-8-1775. 

84 Ary Dirks Zuydam, Arriaantje Dirks Zuydam, Dirk Ariensz. Suydam; 9-9-1742. Vertr. 

22-1-1771. 

85 Philip Burggraaf, van Oud-Alblas; 2-1-1743. Vertr. 9-1-1752. 

86 Cornelis Cornelisse de Ruyter, van Lopik; 2-1-1743. 

87 Aaltje Jans Kats, van Zegveld; 2-1-1743. Vertr. 9-1-1752. 

88 Jannetje Abrahams Putkamer, van Indijk; 2-1-1743. 
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89 Ee... Wouters Stoppelenburg, van Bergambacht; 4-1-1743. Vertr. 24-6-1753. 

90 Cornells Janse van de Walen Aafje Rijers van Gimp, van Goudriaan en Benschop; 1-12-1743. 
Vertr. 27-5-1745. 

91 Leendert Straver van Bodegraven; 10-5-1741. Vertr. Haastrecht. 

92 Kinderen Lijsbeth van Leeuwen, van Gouda; 10-5-1744. 

93 Ary Cornelis de Ruyter, van Lopik; 27-5-1745. 

94 Jan Willemse Vermij en vr Annigje van der Giesen, van Bodegraven en de Bree; 27-5-1745. 

95 Marrigje Corse Visscher; 10-7-1745. Vertr. 

96 Dirkje Pieters van Oort, van Leerbroek; 10-7-1745. 

97 Willem Verboom en vr Teuntje Rietveld, van Benschop en Zuid-Polsbroek; 10-7-1745. 

98 Arien Hendrikse de Jong; 10-7-1745. Vertr. 26-7-1754. 

99 Annigje Ariens van Buuren, van Bodegraven; 24-12-1745. Vertr. 10-6-1751. 

100 Dirk van Veen, van de Bree; 24-12-1745. 

101 Annigje van Mourik, van Jaarsveld; 27-9-1746. Vertr. 

102 Cornelia Zuijk, van Koudekerk; 27-9-1746. Vertr. 2-5-1749. 

103 Annigje van der Waal, van Langerak; 1-11-1747. Vertr. 

104 Bal... Burger, van Stolwijk; 1-11-1747. Vertr. 

105 Arriaantje Hendriks Gravestijn, van Reeuwijk; 1-11-1747. Vertr. 

106 Aaltje Jans Hijkoop, van Lakerveld; 1-11-1747. Vertr. 

107 Pieter Willemse Davé of de Lange, van Langerak; 1-11-1747. Vertr. 

108 Martijntje Cornelis Kroefen vier kinderen, van Kamerik; 1-11-1747. Vertr. 5-5-1753. 

109 Cornelis Cornelisse de Ruijter, van Lopiker-Capel en vr Jannetje Bogaart en twee kinderen, 
Cornelis en Jan, van Papekop; 1-11-1747. Vertr. 13-5-1802. 

110 Leendert Ariens Vink, van Langerak; 1-11-1747. 

(wordt vervolgd) 

* Eerdere gedeelten van deze akten verschenen in Heemtijdinghen, 25e jaargang nr. 2 (juli 1989) e.v. 
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