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31e jaargang, nr. 4 

De boden van Bodegraven 

december 1995 

door Th.H.M. Keukens 

Bij het zoeken naar historische gegevens over de Bodegraafse bodebus, de "ambtsketen" die ik 
als gemeentebode bij officiële gelegenheden draag, stuitte ik op steeds meer bijzonderheden van 
en over mijn Bodegraafse voorgangers. Langzamerhand kregen vragen als "wie waren zij?" en 
"wat deden zij zoal?" steeds meer de overhand bij dat onderzoek. De belangrijkste resultaten van 
deze naspeuringen naar de boden van Bodegraven zijn in dit artikel weergegeven. 
De bodebus overigens is vermoedelijk rond 1750 door een zilversmid in Leiden gemaakt' en 
diende oorspronkelijk ter versiering van een houten koker of "bus" waarin documenten door de 
bode werden vervoerd. De bode had zelfs met zo'n bus "vrij reizen" per trekschuit of diligence. 
Later, als de koker in onbruik raakt, wordt de zilveren kokerversiering omgevormd tot ambtste
ken voor de bode. 
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De bodebus, zoals die tegenwoordig door de Bodegraafse boden gedragen wordt. 
Foto: collectie Th.H.M. Keukens. 
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Het bodeambt 
Waar het ambt van bode vandaan komt en wanneer het in de steden en in de dorpen of ambachten 
is gaan functioneren is eigenlijk niet precies bekend. Al in de Griekse en Romeinse tijd was de 
bode van oudsher de brenger of overbrenger van berichten, officiële tijdingen, verordeningen en 
bevelen. Ook in de middeleeuwen vervulde de bode die taak (denk bijvoorbeeld aan de bode in 
Vondel's toneelstuk "Gijsbreght van Aemstel"), terwijl hij ook wel als officiële afgezant van de 
hogere overheid optrad. 
Na het ontstaan van de stedelijke besturen met vroedschap, burgemeesters en schepenen en de 
dorpsbesturen met schout, schepenen, ambachtsbewaarders of hoe deze functionarissen ook 
mochten heten, werd de bode de dienaar van deze colleges. De naam van de bode duidde aan voor 
welk bestuurs- of juridisch orgaan hij werkte. Het eenvoudige "bode" of "schoutsbode" gaf aan 
dat hij werkzaam was voor het bestuurlijke "politieke" college van ambachtsbewaarders of sche
penen, terwijl hij gerechtsbode genoemd werd als hij voor het justitiële orgaan van schout en 
schepenen optrad. De polderbode was, zoals de naam zegt, werkzaam voor het polder- of water-
schapsbestuur. 
In het ambacht Bodegraven was er over het algemeen maar één man in dienst voor de uitoefening 
van al deze bodetaken. De enige andere "ambtenaar" was eventueel de dorpssecretaris. Het ge
beurde op het platteland heel vaak dat de schout, die door de hogere overheid benoemd was of het 
schoutambt pachtte, die functie combineerde met het secretarisschap of zelfs met het secretaris-
én het bodeambt. 
Buiten het feit dat het bijzonder efficiënt zal zijn geweest (als schout nam men met ambachtsbe
waarders of schepenen een besluit, als secretaris zette men het vervolgens op papier om het 
daarma als bode af te kondigen of over te brengen) was de combinatie van deze functies finan
cieel ook zeer lucratief. 
Al in 1584 werd in Bodegraven bepaald dat de bestuursfunctionarissen en de bode elk jaar zes 
gulden zouden ontvangen. Daarnaast kon voor elke handeling, zoals het vergaderen, aanplakken, 
overbrengen enzovoorts nog een aparte declaratie worden ingediend. 
Soms hield de Bodegraaf se schout de drie ambten wel zelf in handen, maar benoemde hij voor de 
uitvoering een "substituyt", een plaatsvervangend schout of bode. Vanaf 1745 kwam er echter in 
het ambacht Bodegraven een einde aan de verstrengeling van de functie van bode met die van 
schout. De schout combineerde zijn ambt lange tijd nog wel met dat van secretaris; de meeste 
achttiende-eeuw se schouten waren tevens notaris in Bodegraven. Het bodeambt kwam nu echter 
geheel op zichzelf te staan. 
Desondanks combineerden de boden hun al zo veelzijdige functie nog met de meest uiteenlo
pende andere bezigheden: boer, herbergier, procureur, winkelier, belastinggaarder, deurwaarder 
en zelfs chirurgijn. Pas vanaf het jaar 1834 wordt het bodeambt een volledige gemeentelijke be
trekking. De bode is dan een echte ambtenaar, die zijn functie echter nog wel combineert met an
dere functies binnen het gemeentelijk apparaat. In één geval (Goldberg) met dat van gemeentese
cretaris, maar in de meeste gevallen met de positie van marktmeester en/of deurwaarder van de 
plaatselijke belastingen. 

De boden van Bodegraven 
Maar wie waren nu die boden van Bodegraven? Door het ontbreken van archiefmateriaal over de 
periode vóór 1570 weten we niets over degenen die deze functie uitgeoefend hebben. Vanaf het 
eind van de zestiende eeuw zijn we wat beter ingelicht. 

De eerste bode die we tegenkomen is Gerrit Gijsbertsz, die al in 1592 als zodanig genoemd 
wordt. Hij is bode en "gesupsuteerde" (gesubstitueerde, plaatsvervangend) schout en wordt al in 
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1590 samen met de Bodegraafse schout Maerten Wytensz in een notariële akte vermeld2. Vanaf 
1592 ondertekent hij verschillende akten met de toevoeging "bode tot Bodegrave". Of hij dat 
ambt in 1583 al uitoefende is niet bekend. Wel weten we dat in dat jaar Arent van Rietwijck, Ja
cob Willem Sijmons, Claes Hendrycks, Gerrit Jan Dyrcks en Jacob Pietersen Verhooch "regier-
ders ende ambachtbewaerders van de dorpe Bodegraven" een aantal verordeningen op schrift de
den stellen, waaronder het volgende: 
"Item den bode van Bodegraven sali alle wete (= openbare mededelingen), kerckgeboden ende 
andere boodtschappen doen binnens dorpe, dat gemeen dorpe aengaet op sijnen costen mogen 
doen waervoren hij sal hebben 's jaers ses guide".3 En aldus is het salaris van Gerrit Gijsbertsz 
vastgesteld, hoewel hij, zoals al eerder vermeld, ook voor allerlei taken apart betaald werd en hij 
ook andere functies had. Zo werd hij onder meer in een akte, opgemaakt voor de Woerdense no
taris Jan Dirksz Verhey, op 6 juni 1622 benoemd tot procureur. Hij werkte als bode niet alleen 
onder schout Maerten Wytens, maar ook onder diens opvolgers Quirijn Foppensz, Cornells Jansz 
van der Togt en Ghijsbert Corstiaensz. 
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"Gerrit Ghijsbertssz, bode tot Bodegraven ", de eerste ambtelijke ondertekening met functiever
melding in een Woerdense notariële akte uit 1615. 
Stadsarchief Woerden, notarieel archief Woerden, inv.nr. 8500/127. 

Vermoedelijk in 1639 werd Gerrit Gijsbertsz opgevolgd door Gerrit Dircksz, die tevens schout 
was. De naam Gerrit Dircksz als schout en bode komt tussen 1639 en 1656 voor. In de dorpskerk 
bevindt zich nog de grafsteen, waarop de overlijdensdatum van de schout Gerrit Dircksz van 
Dobben vermeld staat als 3 september 1640. Vreemd is echter, dat ook na dat jaar nog een Gerrit 
Dircksz als schout en bode genoemd wordt. We hebben dus na elkaar met twee Gerrit Dircksz'en 
te maken. Tussen 1656 en 1658 is Gerrit Dircks nog uitsluitend schout en heeft hij een eigen 
bode. 

Dit is Adriaan van Outshoorn, die slechts van 1656 tot 1658 als bode in functie is geweest. Van 
hem is bekend dat hij op 29 december 1656 "deselve novo" (opnieuw) publiceert "naer voorga-
ende clockgeslach voor de kercke alhier" een "Verbodt van 't nieuwe jaer singen en met de sterre 
te loopen". 
Dit omdat vreemden, maar ook inwoners van Bodegraven de daarmee verdiende nieuwjaars
fooien niet gebruikten "tot haere nootdrufticheyt ende armoede, maer in onnutticheyt ende 
dronckenschap".4 
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In 1658 worden Gerrit Dircksz en Van Outshoorn weer opgevolgd door één persoon: Paulus van 
Strijp, schout en bode van 1658 tot 1674. Op 10 november 1658 is hij te Bodegraven gehuwd 
met Margareta de Graaf. Hij is ook in het rampjaar 1672 in functie. Waar hij zich tijdens de plun
dering en brandstichting door de Fransen in december van dat jaar precies bevond is niet bekend, 
maar vele inwoners waren van tevoren al gevlucht in de richting Gouda of Alphen; het lijkt erop 
dat hij ook het hazepad gekozen heeft. Of hij in 1673 nog terugkeert en zijn ambten weer oppakt 
wordt nergens vermeld, maar in 1674 wordt hij als schout en bode opgevolgd door Anthony van 
Rhijn. 

Anthony van Rhijn was schout en bode van 1674 tot 1695. Hij trouwt op 17 april 1679 te Gouda 
met Geertruid Bott. In 1683 getuigen schout Van Rhijn en de ambachtsbewaarders bij de Staten 
van Holland, dat niet alles na de plundering en brandstichting door de Fransen (negen jaar eerder 
op 31 december 1672) hersteld of opgebouwd werd. Zij vermelden dat 36 huizen in het dorp en 
25 in de polder "tot huyden toe onopgetimmert blijven liggen".5 

In 1695 was de situatie misschien wel verbeterd voor de bevolking van Bodegraven toen Van 
Rhijn werd opgevolgd door één der meest kleurrijke schouten en boden. 

Daniël van Beke was schout en bode van 1695 tot 1711 ; daarna was hij schout tot 1728. Hij was 
tevens secretaris van Bodegraven, schout en secretaris van Reeuwijk, notaris te Bodegraven, 
dichter en kunstschilder. Geboren in 1669 te Dirksland als zoon van een schoolmeester trouwt hij 
op 15 juni 1698 te Heemstede met Christina van der Cauw (Kaauw) uit Diemermeer. Uit dit hu
welijk worden tien kinderen geboren. Christina van der Cauw overlijdt in 1724 en Van Beke 
trouwt op 6 februari 1725 te Bodegraven voor de tweede keer met Adriana van der Sterre, jon-
gedochter van Gouda. 
De schout-bode Van Beke was bevriend met de dichter Hubert Kornelisz Poot en met de schilder 
Jacob Weyermans. Van Van Beke zijn verschillende schilderijen bekend, waarvan vermoedelijk 
enkele zich in Engelse of Schotse handen bevinden.6 Ook is onder andere een gedicht van hem 
bekend, dat opgedragen is aan de heer Cornells van Aerssen, heere van Voshol en Aarlander-
veen, waarin hij deze enorm ophemelt. Het is vermoedelijk geschreven nadat Van Beke in 1718 
tevens tot baljuw van Voshol benoemd werd. 
Van Beke wordt echter ook beschreven als een "laagstaand" mens in verband met het door hem 
tiranniseren van de dominee en de kerkeraadsleden.7 Op 14 december 1728 meldt zijn vrouw Ad
riana van der Sterre zijn overlijden: hij was 59 jaar geworden. 

Van 1711 tot 1728 wordt schout Van Beke bijgestaan door de "substituyt" (plaatsvervangend) 
bode Beukei Pietersz Zevenhoven. Hij was op 1 mei 1695 in Den Haag gehuwd met Aletta So
phia Hattemans. Voor de tweede keer trouwt hij op 26 januari 1730 met Beatrix Aelbers van der 
Bruijn te Bodegraven. 
Op 18 juli 1711 is Zevenhoven samen met schout Van Beke, de ambachtsbewaarders, de schepe
nen en de secretaris Aarnout Verkerk mede-ondertekenaar van de eed aan de Edele Grootmo-
gende Heren Staten van Holland en Westfriesland. Ze beloven daarbij "niet te sullen fraudeeren 
nog helpen fraudeeren van 's lands imposten" (belastingen), op die manier voldoende aan de be
treffende resolutie van de Staten van 19 juni 1711. 
Na 1728 wordt Beukei Pietersz in akten vermeld als meester-chirurgijn; op 14 oktober 1737 
wordt hij in de dorpskerk begraven. 

In 1728 werd Zevenhoven 21 maanden lang opgevolgd door Adriaan de Bruin. Die was korte 
tijd bode onder de schout Wijnand Bonté, die in 1730 zelf het bodeschap op zich nam. 
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Wijnand Bonté was schout van 1728 tot 1745 en bode van 1730 tot 1745. Hij was ook secretaris 
en notaris te Bodegraven. Hij trouwt op 8 februari 1730 te Bodegraven met Marrigje Jans Ver
hoef en wordt op 21 juli 1745 in de dorpskerk begraven. Bonté was de laatste schout die zijn func
tie combineerde met het bodeambt. Als schout werd hij opgevolgd door mr. Laurens Vermaeten; 
als vaste bode wordt Hartig Clement benoemd. 

Hartig Clement, bode van 1745 tot 1769. Clement was bode onder vier schouten, namelijk mr. 
Laurens Vermaeten, mr. Pieter Leonard Schipppers, mr. Johannes Loopwijk en mr. Nicolaus de 
Vooght van der Hum. Tijdens zijn bodeschap werd hij drie jaar geassisteerd of vervangen door 
Anthony Bodeker, van 1758 tot 1761. 
Hartig Clement wordt al eerder (1740) vermeld als "hospis" (waard) in "den gerechtshuysen van 
Bodegraeven", ter plaatse van het huidige restaurant "Het Bonte Varken" in de Kerkstraat. Ver
moedelijk is Clement dan eigenaar van het genoemde pand en wordt bij hem een kamer (de ge
lagkamer) gebruikt als vergaderzaal en als rechtzaal. Dit blijkt onder andere uit de staat en inven
taris van de nalatenschap van de weduwe van Hartig Clement, Hendrina Wiggers, uit 1782.8 Zij 
laat vijf huizen in het dorp na, waaronder bovengenoemd gerechtshuis, een heren- en een boeren
huis met twaalf morgen land in de polder Weyland, een partij hooiland groot twee morgen en 400 
roeden op de Broekvelden onder Zwammerdam en vier akkertjes, met hout beplant en gelegen 
aan de Wonne onder Zwammerdam ter grootte van 250 roeden. Ook blijkt uit de nalatenschap dat 
in één van de huizen van Clement een winkel moet zijn gedreven. Dit alles geeft dus aan dat hij 
een redelijk vermogend man moet zijn geweest. 
Hartig Clement was naast hospes en bode ook procureur, gaarder (belastingontvanger), boer en 
winkelier; zijn bodeschap was dan ook maar een bijbaan. 
Als hij in 1769 overlijdt wordt hij opgevolgd door zijn zoon Jan. 

Jan Clement, bode van 1769 tot 1773 onder schout mr. Nicolaus de Vooght van der Hum. Jan 
Clement wordt op 2 juli 1747 in Bodegraven gedoopt en trouwt op 12 januari 1767 met Adriana 
van Wijk uit Woerden. Hij volgt zijn vader Hartig in 1769 op, maar overlijdt zelf al vier jaar later, 
in 1773, 26 jaar oud. Het bodeschap blijft echter wel in de familie, want de overleden Jan Cle
ment wordt opgevolgd door zijn zwager. 
Pieter 0(c)khuijsen, bode van 1773 tot 1777 onder schout mr. Nicolaus de Vooght van der 
Hum; ook als bode vermeld in 1795 en tussen 1802 en 1811. 
Pieter Ockhuijsen is op 22 maart 1737 in Bodegraven gedoopt. Hij was getrouwd met Engeltje 
Clement, een dochter van Hartig Clement en dus een zwager van Jan Clement. Nadat hij in 1777 
als bode wordt bijgestaan of opgevolgd door Gerrit van Dobben wordt Pieter Ockhuijsen ver
meld als ambachtsontvanger of -gaarder op de eerste gedrukte belastingaanslagen van Bodegra
ven. 

Gerrit van Dobben, bode van 1777 tot 1797, tot 1794 onder schout mr. Nicolaus de Vooght van 
der Hum en vanaf 1795 onder Dirk Stoop, president van het gemeentebestuur of municipaliteit, 
een nieuwe instelling na de Franse inval. In de Nieuwe Nederlandse Jaarboeken, maart 1795, 
wordt op blz. 2176 vermeld dat op 10 maart 1795 tijdens haar vergadering de municipaliteit van 
Bodegraven onder leiding van "haaren president Dirk Stoop, de schepenen, brandmeesters, 
weesmannen, broodwegers, poldermeesters, waarsluiden en den effectiven gerechtsbode van 
hunnen posten hadt ontzet". Wie op dat moment als bode uit zijn ambt ontzet wordt is niet zeker, 
want vermoedelijk is ook de al eerder genoemde Pieter Ockhuijsen nog bode of vervangend 
bode. Dat blijkt uit een later in dat jaar 1795 geschreven brief van de toenmalige secretaris van de 
municipaliteit Johannes van Rossum." In die brief wordt het ontzetten uit het bodeambt gemeld 
van de niet fransgezinde Pieter Ockhuijsen "en desselfs huisvrouwe" (Engeltje Clement), nadat 
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er meermalen klachten tegen hen waren ingebracht. Ockhuijsen werd ook verweten dat hij ten 
onrechte het bodeambt had verkregen. Uit deze brief blijkt ook dat zijn vrouw meehielp. Het is 
nog niet het laatste wat we over Ockhuijsen horen. 
Van Dobben zal de resterende tijd tot en met 1797 wel uitgediend hebben onder president Stoop; 
in dat jaar wordt hij opgevolgd door Sijmen Ham. 

Sijmen Ham, bode van 1797 tot 1817 (met tussenpozen) onder president van het gemeentebe
stuur, maire en schout Dirk Stoop. 
Sijmen Ham wordt op 29 december 1765 in Bodegraven gedoopt. Tussen 1802 en 1811 wordt hij 
bijgestaan of vervangen door de al eerder genoemde Pieter Ockhuijsen. Wie hem in 1813 ver
vangt is niet duidelijk, maar wel dat in dat jaar Sijmen Ham geschorst is. In december schrijft hij 
namelijk een brief aan het gemeentebestuur waarin hij vraagt om, na een schorsing van 15 maan
den in verband met drankmisbruik "dat den blaam op hem gelegd, mag worden gewist, terwijl hij 
zig verbind zig van nu en voortaan voor de zwakheid in 't misbruik van sterke drank te sullen 
wagten en zig niet meer te zullen doen verleiden", zodat het gemeentebestuur hem in het 
"bodensampt" opnieuw kan benoemen.10 Het antwoord moet gunstig zijn geweest, want Sijmen 
Ham blijkt weer bode te zijn tot 1817. 
Ham overlijdt op 24 februari 1829 en wordt opgevolgd door Teunis Nielsen. 

Teunis Nielsen, bode van 1817 tot 1824 onder de laatste schout Frederik Willem Schlosser. Niel
sen was behalve bode ook timmerman. Hij werd op 20 april 1790 in Oudewater gedoopt en 
trouwde op 17 februari 1814 in Bodegraven met Trijntje de Goede. Na 1824 zijn er in Bodegra
ven geen gegevens over hem te vinden. 
De schout Schlosser werd in 1824 tijdelijk opgevolgd door de assessor (wethouder) Dirk Meurs, 
die Bodegraven meer dan een jaar bestuurt en zelf weer wordt opgevolgd door de eerste burge
meester Wouter Zahn. Tijdens zijn ad interim-bestuur benoemt Dirk Meurs zijn zoon Johannes 
tot bode. 

Johannes Meurs, bode van 1824 tot 1834 onder zijn vader assessor Dirk Meurs en burgemeester 
Wouter Zahn. Johannes Meurs werd op 24 december 1804 te Bodegraven geboren en is daar op 
12 mei 1830 met Annigje Goedhart getrouwd. 
Hij overlijdt al op 29-jarige leeftijd op 6 december 1834. Zijn overlijden in Bodegraven wordt 
aangegeven door zijn vader, de oud-assessor Dirk, en zijn broer Dirk jr., touwslager. Zijn opvol
ger wordt Leendert Goldberg. 

Leendert Goldberg, bode van 1834 tot 1881. Goldberg is bode onder vijf burgemeesters, te we
ten: Wouter Zahn, Jan van Dam Jz., jhr. Frederick van Citters, Johan Daniël Steenstra Toussaint 
en mr. Henri Adolphe van de Velde. 
Hij werd op 20 maart 1809 in Hazerswoude geboren en trouwt op 30 oktober 1834 te Bodegraven 
met Geertje van Haaften. 
Op 17 februari 1835 legt hij ten overstaan van burgemeester Wouter Zahn de volgende ambtseed 
af: "Ik zweer dat ik de post van Bode der gemeente Bodegraven getrouwelijk zal uitoefenen, dat 
ik zoveel in mijn vermogen is in die betrekking tot bevordering van de belangen van de gemeente 
zal medewerken, dat ik met de meeste trouw in naauwkeurigheid zal ten uitvoer brengen alle be
sluiten, akten en andere stukken, die mij rechtens worden aan betrouwd mitsgaders deswegens de 
vereischte geheimhouding te zullen betrachten, naa te komen al dit geene mij bij mijne instructies 
mögt zijn of in vervolg mogten worden voorgeschreven en dat ik in mijnen ambtsbetrekking door 
iets te doen of te laten van niemand eenige belofte of geschenken zal aannemen of ontvangen in 
eenigerlei manieren"." 
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Leenden Goldberg (1809-1881), de eerste gemeentebode (en gemeentesecretaris) waarvan een 
foto bewaard is gebleven. 
Foto: collectie gemeente Bodegraven. 

Op 15 juni 1852 wordt Goldberg tevens tot gemeentesecretaris benoemd. Hij maakt als bode en 
secretaris de grote brand van 31 mei 1870 mee, waarbij Bodegraven voor een groot gedeelte in de 
as werd gelegd. Hij was ook getuige van de wederopbouw van het dorp en de bouw van het eerste 
echte gemeentehuis aan de "tocht" (de Van Tolstraat) in 1871. 
Tien jaar later, op 1 juni 1881, overlijdt Goldberg op 71-jarige leeftijd; hij is46jaarlangbodeen 
29 jaar gemeentesecretaris van Bodegraven geweest. 

Jacobus Oosterkerk, bode van 1881 tot 1916 onder de burgemeesters mr. Henri Adolphe van de 
Velde, Willem Lotsy, Rudolph Lodewijk Martens en Hendrik le Coultre. Oosterkerk werd op 29 
augustus 1848 in Bodegraven geboren en is op 20 september 1883 in Rietveld met Geertrui Rij
ferts getrouwd. 
Oosterkerk's hoofdfunctie was ambtenaar ter secretarie. Als op 21 maart 1882 de eerste echte 
Bodegraafse kaasmarkt wordt gehouden is Oosterkerk de eerste officiële marktmeester. Op 12 
juli 1928 overlijdt hij te Bodegraven. 

Zijn opvolger is Gerrit van der Kieft, bode van 1916 tot 1928 onder de burgemeesters Hendrik 
Ie Coultre en mr. Cornelis Simon van Dobben de Bruijn. Hij werd op 9 november 1855 in Nijkerk 
geboren en was gehuwd met Barbara Catharina Mulder. Voordat hij bode werd was Van der 
Kieft vanaf 1884 gemeenteveldwachter geweest. Van der Kieft is van zijn 60e tot 72e levensjaar 
bode geweest. In 1929 is hij naar Eindhoven verhuisd. 
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Leendert van den Bos, bode van 1928 tot 1951 onder de burgemeesters mr. Cornells Simon van 
Dobben de Bruijn, Gerrit Rokus Vonk en mr. Jelle Jelles Croies. Behalve bode was Leendert van 
den Bos, geboren op 21 augustus 1886 te Alphen en gehuwd met Agatha van der Vlist, ook con
ciërge van het gemeentehuis, waar hij ook woonde. 
Van den Bos poseert op een foto uit 1939 bij de installatie van burgemeester Vonk met de bode
bus; dat is de oudste afbeelding van de Bodegraafse bodebus die bekend is. 
Als bode maakte Van den Bos de Tweede Wereldoorlog mee met als dieptepunt de moord op bur
gemeester G.R. Vonk op 20 december 1944 door Nederlandse handlangers van de Duitsers. Na 
een korte periode van NSB-bestuur werkt Van den Bos weer onder de tijdelijk opnieuw in functie 
getreden burgemeester Van Dobben de Bruijn en vanaf 1946 onder diens opvolger Croies. 

De oudste foto van een Bodegraafse bode met bodebus: L. van den Bos op een foto, genomen bij 
de installatie van burgemeester G.R. Vonk in januari 1939. 
Foto: collectie gemeente Bodegraven. 
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Jan Groenendijk, bode van 1951 tot 1965 onder burgemeester mr. J. J. Croies. Groenendijk is op 
21 februari 1905 in Woerden geboren en getrouwd met Catarina J. de Jong. Van 1939 tot 1951 
was hij gemeenteveldwachter, later rijkspolitie-agent. Hij was tevens de eerste gediplomeerde 
gemeentelijke deurwaarder van Bodegraven. Zijn opvolger was Willem Schrijvershof. 

Willem Schrijvershof, bode en deurwaarder van 1965 tot 1984 onder de burgemeesters mr. J.J. 
Croies, Nicolaas Petrus Kremeren Jan Kok. Ook Schrijvershof was, voordat hij bode werd, rijks
politie-agent. Hij is op 17 januari 1923 in Hei- en Boeicop geboren en getrouwd met Luitje van 
den Berg. 
In 1967 maakte hij als bode de verhuizing mee van het oude gemeentehuis aan de Van Tolstraat 
naar het nieuwe aan het Raadhuisplein. In dit nieuwe gemeentehuis werd ook zijn woning ge
bouwd. Zijn opvolger is de auteur van dit artikel. 

Hubertus Anthonius van Jaarsveld, bode, deurwaarder en marktmeester van 1969 tot 1985 on
der de burgemeesters mr. J.J. Croies, N.P. Kremer en J. Kok. Hij werd op 5 november 1920 in 
Harmeien geboren en was gehuwd met Johanna Tuithof. Op 10 december 1988 is hij in Bodegra
ven overleden. 
Vanaf 1969 zijn er dus voor het eerst twee gemeenteboden in dienst. Zijn opvolger is C. van Zel-
deren. 

Theodorus Hermanus Maria Keukens, bode en deurwaarder sedert 1983 onder de burgemees
ters J. Kok en drs. Alexander Wilhelmus Maria Brugman. Hij is op 19 juli 1949 te Bodegraven 
geboren en op 5 oktober 1974 te Bellingwedde met Elisabeth Frederike Ebbinge getrouwd. 

Cornells van Zelderen is sedert 1985 de tweede gemeentebode en deurwaarder onder de burge
meesters Kok en Brugman. Hij is op 17 september 1951 in Bodegraven geboren. 

Noten: 
1. Agterberg, M. De Hollandsche bodebus: inventarisatie van bodebussen van gemeenten en 

waterschappen in Noord- en Zuid-Holland (Schipluiden, 1980), p. 26. 
2. Stadsarchief Woerden, notarieel archief Otto Dircksz, inv.nr. 8496, nr. 270. 
3 Gemeentearchief Bodegraven, dorpsarchief 1530-1811, vl. inv.nr. A2, Register van copieèn 

van ordonnantiën etc, folio 70v. 
Als voren, folio 65. 
Modderman, J.F.A. Bodegraven in 1672 (Bodegraven, 1972), p. 31. 
Blankert, A. "Daniel van Beke" in: Boreft in vroeger tijd: grepen uit de historische ontwikke
ling van Bodegraven (Bodegraven, 1967), p. 57-59. 
Hamoen, G. Geschiedenis van de Herv. Gem. Bodegraven (Bodegraven, 1959), p. 13-14. 
Stadsarchief Woerden, notarieel archief Olivier Groeneijk, inv.nr. 8710, nr. 70. 
Gemeentearchief Bodegraven, dorpsarchief 1530-1811, vl.inv.nr. A14, Ingekomen stukken 
1795-1811. 

10. Gemeentearchief Bodegraven, gemeentearchief 1811-1941, inv.nr. 334. 
11. Gemeentearchief Bodegraven, gemeentearchief 1811-1941, inv.nr. 335. 



Een kort overzicht van de geschiedenis van het gemeentewapen van 
Kamerik 

door C. Timmerman 

Bij de gemeentelijke herindelingen van de afgelopen jaren zijn helaas veel gemeentewapens in 
onbruik geraakt. Dit geldt ook voor het wapen van de voormalige gemeente Kamerik: na de op
heffing van die gemeente per 1 januari 1989 is het wapen niet teruggekeerd in het gemeentewa
pen van Woerden. Slechts op de gemeentevlag is het rode Andreaskruis nog te zien. 

N 

X 

In de hier afgebeelde nieuwe vlag van de gemeente Woerden is een rood schuin kruisje opgeno
men in plaats van een van de in het gemeentewapen van Kamerik gevoerde Andreaskruizen. 

Verdwenen wapens zijn gelukkig nog op veel plaatsen terug te vinden, bijvoorbeeld in kerken of 
andere historische gebouwen. Eén van de gebouwen, waarin door de eeuwen heen een groot aan
tal wapens is afgebeeld, is de St.-Janskerk in Gouda. Niet alleen is dit de langste kerk van Neder
land, maar ook de kerk waarin de meeste gebrandschilderde ramen met wapens te vinden zijn. Zo 
zijn in raam nr. 6, daterend uit 1571 en geschonken door de graaf van Aremberg, van deze kerk 
twee identieke wapens te zien, die een opmerkelijke gelijkenis vertonen met het Kamerikse wa
pen, dat bestaat uit drie rode Andreaskruizen op een veld van goud; deze kruizen zijn gegroe
peerd als twee kruizen boven en één onder. 
Dit raam nr. 6 is in het verleden al eens gerestaureerd, waarbij namen zijn verwisseld. Dit is ook 
bij het "Kamerikse" wapen gebeurd. Uit het archief van de St.-Janskerk blijkt de werkelijke naam 
van dit wapen "Strijen" te zijn, ook wel bekend als "Striene". De zeer oude geschiedenis van dit 
wapen wordt nog eens onderstreept door het bestaan van een aantal zegels, toebehorend aan de 
familie Van Strijen, daterend uit 1241, waarop de drie schuinkruizen al voorkomen.1 In dit artikel 
wordt geprobeerd de werkelijke historie van het Kamerikse gemeentewapen te achterhalen. 

Ter verklaring van de gelijkenis met het Kamerikse wapen is wel eens gedacht aan familiebanden 
tussen de Goudse leden van de families Van Strijen en Van Teijlingen, die in de 18e eeuw in 
Gouda dicht bij elkaar woonden. De naam Van Teijlingen is in Kamerik erg bekend, daar leden 
van deze familie ambachtsheren van Kamerik-en-de-Houtdijken waren. Bij het nazien van een 
genealogie Van Strijen werd echter geen direct verband met Van Teijlingen of met Kamerik ge
vonden.2 
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In het Kamerikse gemeente-archief zijn enkele brieven aanwezig over de mogelijke historie van 
het wapen, maar ook hierin werd geen duidelijk verband tussen Kamerik en Strijen ontdekt. De 
naam Strijen is echter niet alleen een familienaam, maar ook die van een zeer grote heerlijkheid 
in Holland en Brabant. Veel wapens van gemeenten in de vroegere heerlijkheid Strijen, met name 
de wapens van de Westbrabantse gemeenten Klundert, Dussen, Breda en Bergen op Zoom en het 
Zuidhollandse Strijen zelf vertonen overeenkomsten met het Kamerikse wapen, wat op een ge
meenschappelijke oorsprong zou kunnen duiden. Met name de vorm van de kruizen lijkt op el
kaar, alleen de kleuren zijn verschillend. 

In een publikatie over het bestuur van het Nedersticht komt een afbeelding voor van Jacob van 
Gaesbeek, overleden in 1459, onder andere heer van Abcoude.1 Op dit plaatje draagt hij een man
tel met verschillende wapens, waaronder een wapen met drie kruizen. De naam Gaesbeek heeft in 
Kamerik een bekende klank; in de middeleeuwen kwam de naam als gerechtsnaam in het Kame
rikse gebied voor. De heren van Abcoude waren rond 1300 heer van het Gaesbeekgerecht, de 
laatste tijd minder gunstig bekend vanwege de Dertiende Penning. Uit de Kamerikse geschiede
nis blijkt dat het latere Teijlingen-gerecht voordat de Van Teijlingens er heer werden als toenaam 
de naam van andere ambachtsheren heeft gehad, bijvoorbeeld Selkartgerecht, Statengerecht en 
Gaesbeekgerecht. 

D n " 
x f . 

JtMX*. 
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Jacob van Gaasbeek van Abcoude met op zijn mantel en op de vlag het Kamerikse wapen; zes-
tiende-eeuwse tekening door Arnold van Buchel. 
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Uit een onderzoek in de genealogie van de familie Van Gaesbeek blijkt Gijsbert van Gaesbeek 
van Abcoude, de grootvader van bovengenoemde Jacob, omstreeks 1330 te trouwen met Johanna 
van Hoorne, vrouwe van Putten en Strijen.4 Zij is de enige erfgename van Putten en Strijen, om
dat het geslacht van Hoorne in mannelijke lijn was uitgestorven. Zo brengt zij door haar huwelijk 
het wapen van Putten en Strijen, een gouden schild met drie rode kruizen, naar Kamerik. 

En hoe gaat het verder? In de Nederlands Hervormde kerk van Kamerik is een rouwbord aanwe
zig van Elisabeth Selkart, vrouwe van Kamerik, die in 1741 getrouwd was met Jan van Teijlin-
gen. Op dit bord staan de wapens van de families Selkart en Van Teijlingen. Op het wapen Sel
kart bevindt zich ook het "wapen" van Kamerik. Dit kan echter geen zelfstandig wapen genoemd 
worden, omdat in de heraldiek het voorkomen van het ene wapen op een ander niet mogelijk is. 
Aanwezig is het echter wel. Het wapen op dit rouwbord is één van de oudste aanwijzingen van 
het bestaan van het wapen van Kamerik. Verder is er in de kerk een wapenbord met alleen het wa
pen van Kamerik in originele kleuren aanwezig. Dit heeft vermoedelijk op de herenbank in het 
oude kerkgebouw gestaan, die in 1829 is afgebroken. Deze wapens zijn waarschijnlijk in de 
nieuwe kerk, die in 1833 is herbouwd, overgebracht. Zowel van het rouwbord als het wapenbord 
zijn de exacte datering en herkomst nog niet bekend. 

Alle gissingen veranderen als in 1815 de toenmalige ambachtsheer Diederik Gregorius van Teij
lingen een wapen voor de nieuwe gemeente Kamerik, ontstaan uit de samengevoegde gerechten 
Kamerik-Teylingen en Houtdijken, Kamerik-Mijzijde en 's-Gravesloot, aanvraagt. Wat was zijn 
motivatie om juist dit wapen als gemeentewapen voor te dragen? In zijn brief aan de Hoge Raad 
van Adel van 17 november 1815 geeft hij in slechts twee zinnen aan, het belang te zien van de 
grote historische waarde van dit wapen.5 Hij schrijft, dat de herkomst van het wapen van zijn 
heerlijkheid hem onbekend is, maar dat het al in zijn heerlijkheid aanwezig was vóórdat zijn 
grootvader van moederszijde, Hendrik Selkart, in 1714 de ambachtsheerlijkheid van de Staten 
van Utrecht had gekocht. Het toegekende wapen zou bestaan uit een gouden schild met drie 
Andreaskruizen van keel (rood), hetwelk bij Koninklijk Besluit van 11 september 1816 werd 
vastgesteld. Helaas heeft de nieuwe gemeente Kamerik niet lang stand gehouden; in 1817 is deze 
gemeente Kamerik weer in drie verschillende gemeenten uiteengevallen en verloor het wapen 
zijn geldigheid. 

In 1857 ontwikkelt zich een omvangrijke correspondentie6 omdat het bestuur van de opnieuw sa
mengevoegde gemeenten Kämerik-en-de-Houtdijken (vh. Kamerik-Teijlingen), Kamerik-Mij
zijde en 's-Gravesloot en aangevuld met de voormalige gemeente Teckop, het in 1816 toege
kende wapen weer in ere wil herstellen. In 1858 wendt de burgemeester Arnoldus van Loon van 
de nieuwe gemeente Kamerik zich daartoe tot het ministerie van Binnenlandse Zaken om tussen
komst ter verkrijging van toestemming om het oude wapen weer te mogen gebruiken. De minis
ter schrijft echter terug dat wapens alleen door of namens de koning worden verleend en geeft het 
advies zich tot Zijne Majesteit te wenden. Er gaat inderdaad een brief naar koning Willem III, met 
het verzoek het recht te verlenen tot het voeren van het in 1816 verkregen wapen, met als motiva
tie dat het wapen al eerder verleend is en de toegevoegde gemeente Teckop geen eigen wapen be
zat. 
Hierop ontvangen burgemeester en wethouders een brief van de commissaris des Konings, 
waarin deze schrijft dat hij naar aanleiding van een missive van de minister van Binnenlandse Za
ken een nieuw wapendiploma aan de gemeente Kamerik kan verlenen, mits het oude wapen-
diploma wordt ingezonden. 
De uitreiking zou kosteloos geschieden met uitzondering van te betalen legesrechten. De burge
meester stuurt het oude wapendiploma terug met een begeleidend schrijven, waarin hij vermeldt 
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Het Kamerikse wapen, zoals afgebeeld op de herenbank in de Kamerikse dorpskerk. 
Foto: collectie Stadsarchief Woerden. 

dat het wapendiploma voorheen als schilderij in de herberg, die dienst deed als gemeentehuis van 
Kamerik-en-de-Houtdijken, heeft gehangen, waardoor het zeer vuil geworden is. Hij vraagt 
voorts of de uitreiking van het wapendiploma niet kosteloos kan geschieden, daar dit voor de ge
meentekas "zeer verkieselijk" zou zijn. Dit laatste lukt niet. De provincie zendt een brief met een 
beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 17 augustus 1858, waarbij namens de 
koning aan de gemeente een wapen wordt verleend, zoals op een bijgaande akte is afgebeeld. De 
brief besluit met het verzoek de verschuldigde leges- en zegelkosten ten bedrage van f 6,72 te 
voldoen.... 
Zo blijkt dat het onderhavige wapen, daterend uit 1241, in het verleden behorend bij een zeer 
grote heerlijkheid en in de eerste helft van de 19e eeuw in een smoezelige herberg in Kamerik te
rechtgekomen, tenslotte nog ruim 130 jaar een functie heeft gehad. 

Noten: 
1. Centraal Bureau voor Genealogie, collectie zegels, nr. 58c. 
2. De Nederlandsche Leeuw, jg. 1932, p. 52-54; idem, jg. 1933, p. 105-106 en 369-370. 
3. Hoven van Genderen, Bram van den Het Kapittel-generaal en de Staten van het Nedersticht 

in de 15e eeuw (Utrecht, 1987), p. 98. 
4. De Nederlandsche Leeuw, jg. 1901, p. 14. 
5. Archief Hoge Raad van Adel, portefeuille Gemeentewapens. 
6. Stadsarchief Woerden, Gemeentearchief Kamerik 1858-1941, inv.nr. 191. 
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De verjaardag van de notaris 

door W. Lobbezoo-de Vos 

In het tweede en laatste protocol van de zeventiende-eeuwse Montfoortse notaris Johan van Cor-
tenes is een vel papier gelegd, dat géén notarieel stuk is (zoals een testament, boedelscheiding, 
enz.), maar dat ons een tipje van de sluier oplicht over de treurige, sombere heer Johan Fransz 
van Cortenes. 

4 Uit de "Vreugdefakkel", aangestoken ter gelegenheid van de 68e verjaardag van de notaris op 
maart 1655, blijkt dat hij op 14 maart 1587 is geboren. 

Van zijn loopbaan is het volgende bekend: 
- Op 19 september 1612 te Gouda geadmitteerd als notaris; 
- Van november 1612 t/m juni 1614 hield hij kantoor te Nieuwkoop (enkele akten zijn te 

's-Gravenhage verleden); 
Van 1617 t/m 1655 was hij notaris te Montfoort. 

Zijn werk is bewaard gebleven in de delen 1445 en 1446 van het notarieel archief van Montfoort, 
berustend in het Gemeentearchief aldaar. 

Van zijn privéleven spreken de volgende data: 
- Op 25 juli 1619 te Montfoort gehuwd (als secretaris van de stad) met Marigen Jorriaens 

Both. 
Zij overleed op 20 juli 1637 als Maria van Cortenes, huisvrouw van de secretaris. 

- Hun zoon Georgius van Cortenes trouwde in 1652 te Montfoort met Sara Wallis. 
Kinderen uit dit huwelijk werden als zijn naamgenoot (Joannes) gedoopt op 2 april 1654 en 
13 april 1656. 

- Hun dochter Elisabeth van Cortenes trouwde 6 augustus 1654 te Montfoort met Dirck van 
Diemerbrouck. 

De verjaardag van de notaris werd in 1654 niet gevierd, zoals blijkt uit de transcriptie van de 
"Vreugdefakkel" en de twee liedjes, maar in 1655 werd vol verwachting uitgekeken naar de taart 
met appels en amandelen, overgoten met een glaasje wijn! 

Op 17 december 1663 tekende Johan van Cortenes voor de laatste maal als getuige bij een akte, 
die door zijn zoon en opvolger Georgius was opgesteld. 

'VRUCHDE FACKEL 

Aenghesteecken op het verjaeren 
van mijn heer, mijn heer Johan van Cortenes verjaert den 14 van maert 1655. 

Wech met het dofte hooft en breynelose sinnen 
Dat altijt truerich is en vreuchde niet kan minnen 
Vergundt mijn waerde vriendt dat ick u hier kom eieren 
Met dit bekladt panpier, in plaes van lauwerieren 
Wat wul men droefvich sijn en dat men vreuchde staeckt 
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Oock dan wanneer een mens naer Goedes beelt gemaeckt 
Men sondicht dan oock niet wanneer men matich lacht 
Wanneer een aerdich kint ter werelt wert ghebracht 
Men placht in oude tijt een vreuchde liet te hooren 
Ter eeren onses Godts als imandt wiert ghebooren 
lek maen u dan tot vreucht omdat dit is de tijt 
En aenghenaemen dach dat gij ghebooren sijt 
lek wens u sooveel heyls als gij u selfs moocht wensschen 
Hier booven bij u Godt, op d'aerde bij de mensschen 
De Heer heeft u bewaert tot aen dees hooghe jaren 
Van ses mael tien en acht. Hij wil u voorts bewaren 
Hoe menich tenger mensch en komdt niet tot die tijt 
Van soo een ouderdom als gij ghekommen sijt 
U leden sijn noch fris. Diens wilt u frisse leden 
Ten dienste van u Godt in heylicheyt besteden 
Opdat gij naer u doot mooght weederom in 't leven 
Door gunste van u Godt hierbooven sijn verheven 
Dat gun Godt u en mijn in die volmaeckt vreucht 
Daer d'alderhoochste lust is oeffeningh van deught. 

Op de wijse "Prinsesse hier kom ick bij nacht' 

Let op veertinde van maert 
Wel verstaet 
Dat men backen moet een taert 
Want verleede jaer, wilt weete 
Doen is die, doen is die 
Als 'tblijcktverghete. 

Amandelen en appels suer 
Waren duer 
'T scheen gheheel een leghe schuer 
Maer nu sijn se weer ghewasse (gegroeid) 
Daerom dient, daerom dient 
Mer op te passe. 

Op de wijse "Prins Robbert". 

Men moet begieten dese taert 
Al met een glaesge wijn 
Want sij is wel een jaer bespaert 
Nu moet men vrolijck sijn 
En drincken die ghesondichijt 
Van die nu is verjaert 
Want anders het mijn dapper spijt 
Die soo lanck is bewaert." 



Jacob P. Thijsse als Woerdenaar* 

door G. Stout 

Ongetwijfeld zullen er lezers zijn, die bij het zien van deze titel bedenkelijk kijken. Mag men een 
befaamd man als Jacob P. Thijsse (1865-1945), die als kind enkele jaren in Woerden heeft door
gebracht, wel zo noemen? Met evenveel recht kan men spreken van Thijsse als Maastrichtenaar, 
Amsterdammer of als Texelaar; immers in vele plaatsen heeft deze pionier in de natuursport kor
ter of langer gewoond. Misschien komt het wel hierdoor dat wij, Woerdenaars, het als een eer be
schouwen, dat ook deze vermaarde man als jongen eens door onze straten heeft gelopen, hier op 
school is geweest en zijn hart heeft kunnen ophalen aan alles wat de natuur in de omgeving van 
Woerden te zien en te genieten bood. 
Mag men het niet zo stellen, dat Thijsse's jeugd, voor een belangrijk deel doorgebracht in onze 
contreien, mede bepalend is geweest voor zijn verdere leven? De vele herinneringen uit die tijd, 
nagelaten door de grote man zelf in zijn boeken en albums, geven ons daarom alleen al het recht 
Thijsse te beschouwen als Woerdenaar. 

In de zomer van 1873 kwam het gezin Thijsse' vanuit de vestingstad Grave naar Woerden en bij 
die gebeurtenis, vertelt Kees Hana, beleefden de jongens een kostelijk avontuur: verhuizen per 
schip! Dat moet in die vrachtautoloze dagen nog een heel praktische methode zijn geweest - en 
voor de jeugd een grandioos feest. Vader Jacobus was beroepsmilitair en werd als sergeant-ma
joor/administrateur overgeplaatst naar Woerden. De stad was na de Frans-Duitse oorlog van 
1870 een belangrijke garnizoensplaats geworden en bezat één van de drie Centrale Magazijnen 
van Kleding en Uitrusting. Daarbij behoorde tevens het beheer over het tentenmateriaal in ge
bruik bij het Nederlandse leger. Eerst kwam het gezin Thijsse aan de Oudelandseweg te wonen, 
ter hoogte van het huidige huisnummer 28. Een klein jaar later verhuisden Ko (Jac.P.), Willem, 
Jan en Karel met hun ouders naar een huis aan de Nes achter de Utrechtsestraatweg, gelegen in de 
"Snellelanden". Toentertijd kon men vanaf de Snellerbrug nog vrijelijk de polder in kijken. 
Kennelijk waren de lessen aan de hervormde particuliere school van meester A. van der Velden 
niet altijd interessant voor de kleine Ko en won de vrije natuur het van het duffe schoollokaal. 
"Toen we vroeger als kwajongens in Woerden woonden was Kockengen voor ons het einde der 
aarde, het Ultima Thule naar deze kant. Als je gewoon spijbelde, dan spijbelde je naar Kamerik, 
daar was een schooltijd mee gemoeid. Gingen er twee schooltijden mee verloren, dan haalde je 
Teckop en dat was al een hele heldendaad, maar als je 't eens goed deed met nog te laat thuisko
men erbij en een zeer bijzonder extra pak slaag, dan had je Kockengen gehaald" (Album De 
Vecht, 1915). 
Ook de wildernissen achter Zegveld waren in trek bij de jonge avonturiers. Als Batavieren in hun 
uitgeholde boomstammen punterden ze er in allerlei wrakke vaartuigjes rond. "Vechten en jagen 
schijnt onze hoofdbezigheid geweest te zijn. Het pijlkruid en de egelskop gaven dan prachtige 
kogels, niet met één punt, maar met vijftig, honderd puntjes. Ik meen, dat we een afspraak had
den, om elkaar niet ermee in het gezicht of op de handen te raken. We waren net ruwe Germanen, 
maar we hadden toch al enige neiging tot beschaving en zachtheid van zeden. Deze bleek ook uit 
de omstandigheid, dat we handen vol bloemen thuis brachten en alle beschikbare vazen en kan
nen in gebruik hadden voor onze bonte lievelingen; om nu nog niet eens te spreken van emmers 

* Dit artikel verscheen eerder in "Fluitekruid", tijdschrift van de afdeling Stichts-Hollands Pol
derland van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, jg. 14, nr. 3, juli 1995, en 
is voor "Heemtijdinghen" iets aangepast. 



en kommen gevuld met de buit onzer vistochten. Wat een heerlijke tijd en wat een geduldige ou
ders?" (Door het rietland, 1914). 
Maar ook dichter bij huis viel wat te beleven en we kunnen het ons nauwelijks voorstellen dat 
ruim honderd jaar geleden in de graskanten van de Oude Rijn Maartse viooltjes talrijk voorkwa
men. 

l \ i 

f \, 

I 
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\ \ 

Jacob P. Thijsse (1865-1945), potloodtekening door H. Gerritsen. 
Afbeelding uit De Roerdomp, jg. 10, nr. 3 (1965). 

"Als 't maart werd, dan gingen wij jongens er altijd op uit met een zakmes en een bloempot om 
viooltjes te steken. Ik herinner mij nog hoe we zochten op een kleiig plekje langs de Oude Rijn, 
jaar in jaar uit, en altijd vonden wij er. Je sneed dan met je mes in een kring rondom 't polletje, zo-
datje een afgeknotte kegel kreeg, die juist in de bloempot paste; ik voel nog het inpersen van die 
vette klei. En hoe aardig stonden de enkele grassprietjes om 't plantje; een paar donkerblauwe 
bloempjes verspreidden hun geuren, andere waren nog in de knop, we konden altijd wel een 
maand lang plezier van ons potje hebben. Er waren nogal veel kinderen, die daar viooltjes haal
den, maar gelukkig was de voorraad groot genoeg" (De bonte wei, 1911). 
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Eén van de voorvallen uitThijsse's jonge jaren, die de meeste indruk op mij heeft gemaakt, is dat 
met de wielewalen. Het is bijna ongelofelijk, dat deze schaarse prachtvogels zich toen in grote 
getale verzamelden in bomen en bosschages aan de Nes om zich naderhand te verspreiden naar 
hun broedplaatsen. Jac.P. Thijsse beschrijft deze jeugdherinnering in een prachtig verhaal, dat 
voorkomt in het door hem geschreven boek "Het Vogeljaar" ( 1904). 
"Een dikke dertig jaar geleden woonden wij een kwartiertje buiten Woerden aan de Oude Rijn en 
daar hadden wij schooljongens een heerlijk leventje. Er was natuurlijk een boomgaard en een 
tuin, bossen met bramen en wilde aardbeien en dan ook nog de rivier, vijvers en sloten, waar je 
met het allergebrekkigste vistuig van de wereld nog allerlei aardige vissen en andere waterdieren 
kon vangen. Weilanden, graanvelden, moestuinen, klei-afgravingen, het jaagpad, een rozenhaag 
en een veldje, waar welriekende viooltjes groeiden onder hoge eikenbomen, veschaffen ons het 
hele jaar rijkdom en genoegen. 
Dicht bij ons huis lag een kampje, waar wij altijd speelden. Het was geen akker of weide, maar 
een soort van opslagplaats, waar allerlei dingen verschenen en verdwenen, zonder dat wij echt 
wisten, waar ze vandaan kwamen en wie ze weer weghaalden. Nu eens lagen er enorme graan- en 
hooischelven, dan weer stapels peppel- en wilgestammen, soms ook ladingen "Amsterdamse 
vullis" en ook wel hopen oud ijzer en gebroken machinerieën of hele rijen van mooie rood- en 
blauwgeschilderde landbouwwerktuigen. Een enkele maal toefde er een troep zigeuners; er was 
altijd wat te zien en te beleven op dat kampje als was het alleen maar onze vrolijke troep, bezig 
met vechten, knikkeren of slootje springen. Er lagen mooie sloten omheen en hoge peppels vorm
den er een geschikt gordijn. Het was dan ook volkomen in den haak, dat daar op een mooie mei
morgen een hele troep onbekende vogels verscheen. Op 't kampje kon alles gebeuren. Wat een 
drukte! 
Grote gele vogels met zwarte vlerken en rode snavels vlogen heen en weer in de peppels en zaten 
elkaar na tot in de hoogste toppen. De hele buurt kwam er aan te pas, de klompenmaker, de visser, 
de rietdekker, de boer en al heel gauw was er een deskundige bij, die verklaarde dat het gele wie-
wouws waren, waarin hij dan ook volkomen gelijk had. Er bestond ook niet de minste twijfel, om 
het te betwijfelen, want als zo'n gele vogel tussen twee stoeipartijen even rustig mocht zitten tus
sen de bladeren, dan riep hij helder en duidelijk: "gele wiewouw, gele wiewouw". Uit een andere 
boomtop antwoordde een van zijn kornuiten "gele wiewouw" en aan 't bewegen van de blaren 
kon je zien, dat ze zich tot elkaar voelden aangetrokken. De volgende dag kwamen er nog meer 
en nu waren er ook wijfjes bij, die de schitterend gele kleur missen, maar groenachtig zijn, met 
bruine lengte-strepen, zodat je ze tussen de groene blaren haast niet zien kunt. 
Nu was het vechten en roepen en schreeuwen dubbel zo erg en ondernemende geesten onder ons 
zonnen al op middelen om die prachtige vogels te vangen. Maar na een paar dagen werd het al 
kalmer en kalmer, de paren hadden zich verspreid, niet één was er op het kampje gebleven, doch 
overal in ons wandelgebied hoorden wij de hele zomer door de malse roep, ofschoon wij de vo
gels zelve maar zelden te zien kregen." 

De laatste episode uit de Woerdense tijd, die ik heb kunnen vinden, speelt zich opnieuw af langs 
de Oude Rijn. Wel wordt hier een naam genoemd, die waarschijnlijk te maken heeft met het ons 
bekende "Bos van Barten", officieel Boschlust geheten en dat gelegen is op Geestdorp tegenover 
het grote tuincentrum. De hoofdpersoon van het verhaal, buur Teun2, spreekt van het Bos van Te-
ijlingen, naar de vroegere ambachtsheren van het gebied. 
'"Dat is een mooie bamboe en een goede sim ook. Nu moetje nog een hazelroe voor topeind zien 
te krijgen, dan heb je een beste hengel'. 'Wat is een hazelroe, buur Teun?' 'Wel, een tak van een 
hazelaar, van de struik, waar de hazelnoten aan groeien'. 'Zijn die dan zo taai en sterk?' 'Ja, dat 
wel, maar er is nog iets: een hazelaar trekt de vis aan; je vangt er tweemaal zo veel mee als met 
een gewone hengel; de hazelaar brengt geluk en rijkdom aan. In 't bos van Van Teijlingen, daar 
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EX LI BRIO 
JAC.PTHIJ55E: 

ONBEKO/AMERD. 

Exlibris van J.P. Thijsse. 

groeien er wel; ik zal je wel een mooie tak meebrengen.' Je moet acht jaar zijn of je nog duidelijk 
herinneren datje het was, om te beseffen, hoe gelukkig ik mij door deze woorden van buur Teun 
gevoelde. 'Kreupele Teun' noemde de jongens hem' hij was eens bij 't houthakken door een val
lende olm getroffen. Behalve houthakker was hij nog visser, jager, spoorwegwerker en voor ons, 
jongens, de hoogste autoriteit inzake alles wat dieren en planten en 't heerlijke buitenleven be
trof. Hij bezat twee roeiboten, wist precies waar de wilde aardbeien groeiden en gebruikte nooit 
lucifers. Als hij zei, dat een hazelroe vissen aantrok, dan was het ook zo. Hij had ook huislook op 
het dak van zijn huisje laten groeien als middel tegen het inslaan van de bliksem en de bliksem 
was nog nooit bij hem ingeslagen. Toen ik dus een paar dagen later de hazelroe op mijn hengel 
had verwonderde ik mij er volstrekt niet over, dat ik de eerste de beste avond een paar dozijn 
steenkarpertjes thuisbracht. Dat de Oude Rijn een visrijk water is en dat een andere jongen met 
een gewone wilgenstok, een draad garen, een oude kurk en een kromgebogen speld nog meer 
ving dan ik, daar dacht ik niet aan: Teun had gezegd, dat de hazelroe het geluk aanbracht. Toch is 
er nog vis in de Oude Rijn overgebleven. Later ben ik er ook over gaan nadenken, waarom Teun 
zelf geen hazelroe gebruikte, maar altijd met zegen of kruisnet viste en waarom hij of ik nooit 
schatrijk geworden zijn of verborgen schatten gevonden hebben, en eerst veel later ben ik te we
ten gekomen waar dat aanligt." (Herfst, 1908). 

Eigenlijk zou nog een verhaal moeten volgen, een herinnering die eveneens afkomstig is uit het 
Verkade's album "Herfst". Het gaat over hazelnoten, een soldatentrommel en twee Francisca
ners. De leeftijd die Thijsse hier noemt klopt echter niet met zijn komst naar Woerden in 1873. 
Na vier jaar kwam er aan die plezierige tijd in Woerden een eind en verhuisde de familie Thijsse 
naar Amsterdam. Dat was een hele overgang en het valt te begrijpen dat Thijsse nog heel vaak 
aan Woerden dacht. 
Ik kom terug op de vraag, die ik aan het begin van mijn inleiding heb gesteld: Mag je Jac.P. 
Thijsse, wiens vijftigste sterfdag we dit jaar herdenken, een Woerdenaar noemen? Veel lezers 
zullen het nu met me eens zijn, dat Woerden toch wel het recht heeft om deze grote man van de 
natuurliefde, de natuurstudie en de natuurbescherming in Nederland met deze naam te betitelen. 
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Literatuur: 
Hana, Kees Feest in de natuur (Amsterdam, 1965) 
De Roerdomp, tijdschrift van de afd. Woerden van het IVN, jg. 10 (1965), nr. 3 (speciaal Thijsse-
nummer) 
Thijsse, Jac.P. Het vogeljaar (Amsterdam, 1904) 
Thijsse, Jac.P. Herfst (Zaandam, 1908) 
Thijsse, Jac.P. De bonte wei (Zaandam, 1911) 
Thijsse, Jac.P. De Vecht (Zaandam, 1915). 

Noten: 
1. Op 9 juli 1873 vestigde het gezin van Jacobus Thijsse (geb. 5 oktober 1832 te Delft), schrijver 

in het magazijn van kleding, en Catharina Johanna Priester (geb. 3 maart 1836 te Middelburg) 
zich vanuit Grave in Woerden. Behalve uit de ouders bestond het gezin uit vier zoons: Willem 
Johannes (geb. 11 juli 1860 Den Bosch), Johannes Jacobus (geb. 19 september 1862 Vlissin-
gen), Jacobus Pieter (geb. 25 juli 1865 Maastricht) en Carel Helenus (geb. 16 april 1868 
Maastricht). Het gezin is op 28 september 1877 naar Amsterdam vertrokken. 

2. Wie met deze "kreupele Teun" wordt bedoeld is nauwelijks te achterhalen. Wellicht is het 
Anthonie Stolwijk (1839-1881 ), werkman van beroep, die vanaf 1869 tot zijn dood op Geest
dorp en Snel in de nabijheid van het genoemde gebied gewoond heeft. 

Een Nieuwerbrugse nieuwjaarswens 

toegelicht door A.W. Haak-Smit 

In het gemeente-archief van Bodegraven bevindt zich een nieuwjaarswens, die vermoedelijk in 
de jaren '30 door de heer J. Beijen aan de gemeente geschonken is. Het is een wens van de 14-ja-
rige Jan Costeris voor zijn moeder, Lijsje Boer. 
Jan Costeris (of Costerus, zoals hij in de meeste archiefbronnen staat aangeduid) werd in Bar-
woutswaarder-en-Bekenes geboren en op 19 juni 1801 in de Hervormde kerk te Woerden ge
doopt als zoon van Cornelis Costerus en Lijsje Boer. Zijn levensloop was triest. De eerste jaren 
van zijn volwassen leven werkte hij op de boerderij van de familie in Barwoutswaarder, in de na
bijheid van Nieuwerbrug. Op een bepaald moment is hij maatschappelijk in de problemen geko
men: hij is gaan zwerven en bedelen. In 1837 wordt hij in Leiden opgepakt wegens bedelarij en 
overgebracht naar de Ommerschans in Overijssel, waar de overheid probeerde de bedelaars door 
werkverschaffing en begeleiding weer een respectabele plaats in de maatschappij te bezorgen. 
De kosten van het verblijf in de Ommerschans werden betaald door de gemeente Barwoutswaar
der, Jan's geboorteplaats. Tussen 1837 en 1857 is Jan Costerus vrijwel permanent in de Ommer
schans geweest. Hij is wel enkele keren vrijgelaten, maar kennelijk was het verzorgde en rustige 
leven in de schans voor de bedelende boerenzoon veel aangenamer dan dat in de buitenwereld: 
hij liet zich vaak snel opnieuw weer oppakken. 
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Over Jan's levenseinde is niets bekend. In 1857 werd hij voor het laatst uit de Ommerschans ont
slagen. Kort daarna ontving het gemeentebestuur van Barwoutswaarder nog rekeningen uit 
Zwolle voor medische hulp voor Jan Costerus. Na 1858 zijn er geen berichten meer over de 
schrijver van de nieuwjaarswens: misschien is hij op het eind van zijn leven nog op het goede pad 
geraakt, maar te vrezen is dat hij kort daarna in armoede gestorven is. 
Rond nieuwjaar 1815 was er echter nog geen vuiltje aan de lucht. Hieronder volgt de tekst van de 
nieuwjaarswens, die hiernaast is afgebeeld. 

"Anno 1815 

Nieuwe Jaars Wensch 

Aan mijn Veelgeachte Moeder 

Daar 't Oude Jaar haar afscheid nam 
En 't Nieuwe weer in plaatze kwam 
Zoo koom 'k u met dit schrift begroeten. 
God schenk u voorts gena en vre, 
Hij geef u zegen op mijn bêe 
En doe u alle heil ontmoeten. 
Hij doe u zonder kruis of pijn 
Hier smaken man en hemel. 
Leef dus in alles wel te vreden. 
Tree in uw jongste stonden uur 
Bestraald, vervuld met Pinkstervuur 
in 't eeuwig zalig Hemels Eden. 

Dit Wenscht 
Uw Edele Geliefde Zoon 

Nieuwerbrug 
den 1 Janwan'1815 Jan Costeris." 
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Rectificatie 

In het artikel "De afwatering van de Bijleveldse landen in de late middeleeuwen (II)", zoals gepu
bliceerd in het septembernummer 1995, is helaas een foutje geslopen. In de eerste regel van de 
zesde alinea op pagina 59 ware voor 1862 te lezen: 1423. 
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