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Het korte bestaan van de eerste ringoven in Nederland te Linschoten 
(Heeswijk). 

door J.D.A. Modderman 

In de tweede helft van de negentiende eeuw is de baksteenindustrie langs de Hollandse IJssel in 
opkomst. Verschillende steenfabrieken worden opgericht, zoals in Montfoort "Kerkzicht ( 1863), 
in Linschoten "De Nijverheid" (1863, Mastwijk) en "De Eersteling" (1868, Heeswijk) en in Wil-
leskop o.a. "IJsseloord" (1867) en "De Hoop" (1867). De rivierklei in de omgeving was uitste
kend geschikt voor het vervaardigen van bakstenen en dakpannen. 
De oudste stenen gebouwen zoals kerken en kloosters werden hoofdzakelijk opgetrokken uit van 
elders aangevoerde natuursteen. Dit was een kostbare aangelegenheid. Voor het optrekken van 
minder monumentale gebouwen was dit geen haalbare kaart. Men ging gebruik maken van een 
ander duurzaam en even brandveilig bouwmateriaal: de baksteen. Goede rivierklei was op veel 
plaatsen voorhanden. Aanvankelijk vervoerde men de klei naar de bouwplaats waar men de ste
nen in zogenaamde veldovens bakte. Later ging men er toe over om bij de vindplaats van de klei 
ook de stenen te bakken. Aanvankelijk was het vormen van stenen nog handwerk, waardoor deze 
stenen een wat grilliger uiterlijk vertoonden dan tegenwoordig. Bovendien kon het bakken nog 
niet voldoende worden gecontroleerd, zodat niet alle stenen van dezelfde kwaliteit waren. Met de 
komst van de machinale steenfabrieken behoorden deze problemen min of meer tot het verleden. 

De ringoven van Hoffmann en Licht 
In het gebied van de Hollandse IJssel vond men veel zogenaamde Hollandse veldovens, al of niet 
gesloten. Dit waren periodieke ovens. De vorm van zo'n oven was nagenoeg vierkant en bestond 
uit vier aaneengesloten muren. Hierbinnen werden de te bakken stenen opgestapeld. Terbescher-
ming tegen de regen bracht men soms een vrijstaande houten kapconstructie aan. 
Na elke stookperiode moest de oven afkoelen alvorens deze kon worden leeggehaald en een 
nieuw baksel kon worden ingezet. Het gevolg was dat tijdens deze afkoelingsperiode de oven 
niet gebruikt kon worden en de warmte die zich in de muren en de vloer had opgeslagen niet op
nieuw benut kon worden. Dit betekende dus stagnatie in de produktie. 
Vandaar dat men op zoek ging naar mogelijkheden om een type oven te ontwikkelen die efficiën
ter kon worden gebruikt. Men vond dit in het combineren van een aantal ovens waarbij de ver
brandingsgassen van de in gebruik zijnde oven naar een volgende oven werden geleid voor het 
drogen van de rauwe stenen. Om ook nog kostenbesparend op de brandstof (turf en steenkool) te 
kunnen werken ontwikkelde de Berlijnse ingenieur Friedrich Hoffmann in 1858, samen met de 
architect A. Licht een continu-oven, de zogenaamde ringoven. De resultaten waren verbluffend: 
de stenen waren van goede kwaliteit en de brandstofhoeveelheid werd met een derde terugge
bracht. 

De ringoven bestond uit een rondlopende ovengang die met rookkanalen in verbinding stond met 
de in het midden geplaatste schoorsteen. In de brede buitenmuur bevonden zich een aantal mans
hoge afsluitbare poorten voor het in- en uitkruien van de stenen. In de binnenmuur waren even
veel kleinere openingen aangebracht voor de afvoer van de rookgassen naar de hoge schoorsteen. 
Bovenin het gewelf van de ovengang bevonden zich op regelmatige afstand stookgaten die met 
ijzeren deksels afgesloten konden worden. Ook de ovengang kon bij iedere poort afgesloten wor-
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doorsnede 

Ringoven van Hoffman en Licht, circa 1870. 

den zodat de luchtstroom in de goede richting geleid kon worden. 
Het bakproces verliep als volgt. Was de oven eenmaal in gebruik, dan ging het vuur rond door de 
ovengang, door de brandstoftoevoer langzaam te verplaatsen. Tegenover het vuur werden gebak
ken stenen via een geopende poort uitgereden en de gedroogde stenen ingezet. Door de trek in de 
hoge schoorsteen werd door de geopende poort koude lucht aangezogen. Om er voor te zorgen 
dat de verbrandingslucht via het vuur door de schoorsteen werd aangezogen sloot men de oven
gang bij de geopende poort af. Deze lucht koelde eerst de gebakken stenen langzaam af, leverde 
vervolgens de nodige zuurstof aan het vuur om daarna de nog te bakken stenen voor te verwar
men en uiteindelijk de oven door de schoorsteen te verlaten. Door deze ringvormige constructie 
behoefde het vuur niet gedoofd te worden zoals bij de periodieke ovens. Zo verkreeg men een 
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continu stookproces. waarbij het vuur elke dag één kamer opschoof. Doordat de warmte van de 
afkoelende stenen werd gebruikt om de koude verbrandingslucht voor te verwarmen, trad een 
aanzienlijke besparing in brandstof op ten opzichte van de periodiek gestookte ovens. 
Bij ringovens bestaande uit twaalf kamers verplaatste het vuur in de ovengang zich meteen snel
heid van 5 tot 7 meter per 24 uur, afhankelijk van de trek in de oven. Deze moest tamelijk con
stant blijven. De snelheid waarmee de stenen werden voorverwarmd en gedroogd was dan ook 
vooral in de beginjaren een groot probleem. Bovendien waren de Nederlandse kleisoorten hier 
erg gevoelig voor. 

Ringovens in Nederland 
Vooral het aspect van de brandstofbesparing bleek van doorslaggevende betekenis te zijn voor 
de ontwikkeling van de ringoven. Reeds in 1865 werden 110 van deze ovens geëxploiteerd in 
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Engeland, Frankrijk, Rusland en Noorwegen, maar nog geen 
in Nederland. Slechts vijfjaar later was dit aantal al bijna verzesvoudigd. Pas in 1869 werd "De 
Eersteling", de eerste ringoven in Nederland in gebruik genomen, in hetzelfde jaar gevolgd door 
een zelfde type oven op de steenfabriek "De Koornwaard" te Heukelum in Zuid-Holland. Na 
deze schuchtere pogingen verschijnen ze ook langzamerhand in Noord-Brabant, langs de grote 
rivieren in Gelderland en nog later ook in Friesland en Groningen. In 1936 waren 185 van de 374 
in Nederland bestaande ovens ringovens. Door verfijning van stooktechnieken en de steeds ver
dergaande mechanisatie had ook de ringoven zijn langste tijd gehad. Hiervoor in de plaats ver
schenen de tunnelovens. In tegenstelling tot de ringovens verplaatste bij dit baksysteem niet het 
vuur zich, maar de te bakken stenen, die op wagens over rails langzaam naar en door het vuur 
werden gereden. In Wijk bij Duurstede op het terrein van de in 1991 gesloten steenfabriek "De 
Bosscherwaarden" staat de laatste nog bestaande ringoven van de provincie Utrecht. 

De oprichting van "De Eersteling" 
Op 5 oktober 1868 kocht Louis Désiré Borel, zonder beroep, wonende te Montfoort van de steen-
en pannenbakkers Jacob de Koning en Hendrik Brunt te Woerden twee percelen bouwland bezet 
met steenaarde gelegen op Heeswijk, gemeente Linschoten, strekkende vooruit de rivier den Us-
sel tot aan den zanddijk" voor een bedrag van fl. 2.000,—.' 
Hierop bouwde hij zijn steenfabriek, bestaande uit een ringoven, een steenplaats, een loods en 
negen huisjes voor zijn arbeiders. Dergelijke woningbouw bij de fabriek is zeer kenmerkend 
voor de bedrijfstak. De arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak waren slecht: lange werktijden 
en lage lonen. Bovendien waren de lonen onregelmatig, daar er in de wintermaanden bij vorst 
niet gevlet kon worden. 
Volgens een advertentie in de Utrechtsche Courant van 27 april 1869 werd de ringoven met de 
toepasselijke naam "De Eersteling" op 1 mei in werking gesteld en kon men met de produktie 
van "metselsteen (Rhijn-, Utrechtsche- en Waalvorm) " beginnen. 
Misschien door de invoering van het Kinderwetje van Van Houten in 1874, waarbij het verboden 
werd kinderen beneden de twaalf jaar in dienst te nemen of in dienst te hebben, ging Borel over 
op het machinaal vormen van de stenen. Hiertoe kreeg hij in dat zelfde jaar een vergunning voor 
het gebruik van een stoomketel.2 

In 1873 en 1874 kocht hij van J. Mocking te IJsselstein en J. de Koning en H. Brunt te Woerden 
nog enkele percelen grond tegenover zijn bedrijf. Hierop bouwde hij tussen 1873 en 1876 een he
renhuis met koetshuis en stalling. Deze villa die later de naam "Heeswijk" kreeg is in 1973 afge
broken. 
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Of de zaken minder goed liepen dan Borel verwacht had is niet bekend, maar op 28 maart 1876 
liet hij de steenfabriek, die inmiddels met twee gewone ovens en enkele huisjes was uitgebreid, 
door zijn broer Hubert Harri Borel te koop aanbieden in de Gouden Leeuw te Montfoort. Zelf 
verbleef hij op dat moment in Pretoria (Transvaal).' De verkoop betrof "eene machinale steenfa
briek, bestaande in ringoven, genaamd "De Eersteling", en twee gewone ovens, vier turfloodsen, 
steenloods, kolenschuur, zestien woningen en bijbehoorenden grond", alsmede het herenhuis 
met koetshuis en stalling en twee percelen wei- en bouwland. Eigenaar werd Louis Antonie van 
den Berg, steenfabrikant te Willeskop, voor een bedrag van fl. 38.700,—. 
Vier jaar later, in de nacht van 18 op 19 juli 1880 sloeg het noodlot toe. 

De brand in de steenfabriek 
Op 19 juli 1880 meldt burgemeester P.H. Knook van Linschoten aan de Commissaris des Ko-
nings in Utrecht het volgende: "Bij deze heb ik de eer U.H.E.G. mede te deelen dat gisteravond 
omstreeks half elf ure een hevige brand is uitgebroken in eene steenbakkerij in eigendom toebe-
hoorende aan den Heer LA. van den Bergh. De brand schijnt ontstaan te zijn in eene groote 
massa turf die zich om den steenoven bevondt. Nadat de houten, met pannen gedekte loods met de 
daarin zijnde groote hoeveelheid turven geheel was vernield, heeft het vuur ook het houtwerk van 
de ringoven (Duitsch model) aangetast, waarop deze geheel is uitgebrand. De brand is ontstaan 
in de turfhoop. Met behulp der brandspuit te Montfoort was men ten 10 ure den brand meester. 
Ongelukken hebben er echter niet bij plaatsgehad. De oorzaak van den brand is tot nog toe onbe
kend.".* 

Het moet een behoorlijke brand zijn geweest, die van de turfloods is overgeslagen op de houten 
overkapping van de ringoven. Uit de bijlagen bij de Linschotense gemeenterekening van 1880 
blijkt dat men dertien uur bezig is geweest de brand te blussen, met uitzondering van de lantaarn
drager G. Mink, die slechts voor vijf uur werken werd uitbetaald. Het was immers hartje zomer. 
Bovendien zal het vuur zelf voor de nodige verlichting gezorgd hebben. Uit een staat van uitbe
taalde gelden aan de spuitgasten kan men opmaken dat er heel wat mensen bij het blussen gehol
pen hebben. 
Van een beroepsbrandweer of vrijwillige brandweer was nog geen sprake. Iedereen tussen de 18 
en 50 jaar kon opgeroepen worden om te helpen bij het bluswerk. Eén à twee keer per jaar werd er 
geoefend. 
De "manschappen" hadden ieder hun eigen taak. De meeste mannen werden ingezet als pompers 
bij de zuig- (15) en de perspomp (22). Deze pompen, enerzijds nodig om het water uit de Hol
landse IJssel op te pompen en anderzijds om een zekere druk op de spuit te krijgen, werden nog 
met de hand bediend. Verder waren er 6 hakendragers, 1 1 slangendragers. 3 pijphouders, 5 hooi
en strowerkers, één lantaarndrager en één schroevendraaier aanwezig. In totaal dus 64 personen. 
Het gemiddelde uurloon was tien cent. 
Of alleen de brandspuit van Montfoort is opgeroepen, zoals de brief van de burgemeester doet 
suggereren, of ook die van Linschoten, is niet met zekerheid vast te stellen. Wel is bekend dat er 
voor huur van paard en wagen voor het vervoer van de brandspuit éénmaal vijf gulden en één
maal vier gulden in rekening werd gebracht, en dat alle spuitgasten inwoners van Linschoten wa
ren. Verder moest er natuurlijk voor de inwendige mens worden gezorgd. Voor de levering van 
bier. brood en kaas werd door de burgemeester veertig gulden en eenenvijftig en een halve cent 
voorgeschoten. 
Na de brand werd de ringoven afgebroken en vervangen door een overdekte steenoven. Dit blijkt 
uit de verkoopakte uit 1888. Mr. F. A. van Hall, advocaat te Utrecht, kocht van L.A. van den Berg 
de machinale steenfabriek met bijbehorende gebouwen (waaronder drie overdekte ovens) en 
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Eerste gedeelte van de lijst van uitgekeerde bedragen aan brand
weerlieden bij de brand op de Heeswijkse ringoven. Gemeente-
achief Linschoten, bijlagen bij de rekening. 

grond. Over de ringoven wordt niet meer gezegd, dan dat deze is afgebrand, gesloopt en opge
ruimd. 
Wat de reden was om de ringoven niet meer op te bouwen, is niet precies bekend. Misschien was 
de kwaliteit van de stenen toch niet wat men er van verwachtte, ondanks de goede resultaten bij 
de eerste proeven van Hoffmann. 
De eerste ringoven in Nederland was dus geen lang leven beschoren en kwam op een voor een 
steenoven wel zeer trieste manier aan zijn einde. 
In 1900 verkocht Mr. F.A. van Hall "De Eersteling" voor een bedrag van fl. 25.650,— aan H. 
Jongenburger, commissaris van de N.V. "Maatschappij De Nijverheid tot exploitatie van steen
fabrieken", gevestigd te Montfoort en opgericht in 1899. Directeur was Teunis Los, steenfabri-
kant te Montfoort.5 Vanaf dit moment hield ook de naam op te bestaan. 
Omstreeks 1972 werd de fabriek gesloten. 

Literatuur 
Gaasbeek, F., en Ch. Noordam, Montfoort, geschiedenis en architectuur [Monumenten-Inventa
risatie Provincie Utrecht] (Zeist, 1992); 
Janssen, G.B. en F.H. Landzaat ""De Eersteling", de eerste ringoven in Nederland te Heeswijk 
(gemeente Linschoten) in 1868-1869 gebouwd", in: Industriële archeologie, jg. 4 (1984), nr. 12. 
p. 108-120; 
Janssen, G.B., Baksteenfabricage in Nederland. 1850-1920 [Gelderse Historische Reeks; 17], 
(Zutphen, 1987). 
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Noten 
1. Gemeentearchief Montfoort (GAM), notarieel archief inv.nr. 1528, aktenr. 102. 
2. GAM, archief gemeente Linschoten, ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1874, 26 
mei en 6 juni. 
3. GAM, notarieel archief inv.nr. 1536, aktenr. 34. 
4. GAM, archief gemeente Linschoten, ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1880, 19 
juli. 
5. GAM, notarieel archief inv.nr. 192, aktenr. 447. 

Een notariële verklaring uit Oudewater als genealogie. 

door C. Hamoen 

Iedereen die genealogisch onderzoek doet weet dat er enorme problemen kunnen ontstaan bij het 
vinden van alle personen in een stamboom. 
Hoe vaak vindt men wel het overlijden of het huwelijk van een bepaalde persoon, maar weet men 
niet wie de ouders, broers en zusters waren? Zijn we nu in de gelukkige omstandigheid om in de 
archieven naspeuringen te kunnen doen, hoe anders was dat vroeger. Toch was het ook toen 
noodzakelijk om de juiste familieverhoudingen te kennen, met name bij de verdeling van een er
fenis. Wie erfde en wie niet? Dat was ook in de 17e en 18e eeuw een belangrijke vraag. 
Wanneer iemand aanspraak maakte op een deel van de erfenis, terwijl volstrekt onduidelijk was 
of deze eis wel terecht was, werd een onderzoek ingesteld. 
Een mogelijk onderdeel daarvan was het laten opmaken van een notariële verklaring, waarin de 
juiste familieverhoudingen werden vastgelegd. Een ouder iemand die goed op de hoogte was van 
de samenstelling van de familie, werd gevraagd dit onder ede te laten vastleggen. Zo'n verklaring 
werd op 2 juli 1724 afgelegd voor notaris Adriaan Maas te Oudewater. 
Cornelis Wouterse Hoogenboom verklaarde 92 jaar oud te zijn, dus geboren rond 1632; voor die 
tijd een onvoorstelbaar hoge leeftijd. Zijn verklaring gaf ook geen aanleiding om aan zijn geeste
lijke vermogens te twijfelen. Zijn verklaring werd bevestigd door Jannetje Roosendaal, oud 65 
jaar, die tevens verklaarde, dat tussen Cornelis Gerritsz van Snellerwaard en diens dochter Maria 
van Snellerwaard geen verwantschap bestaat, hoewel haar vader en de genoemde Snellerwaard 
elkaar wel neven noemden. Waarom de verklaring opgenomen werd is onduidelijk, noch welke 
problemen men wilde voorkomen. 
Hierna volgt de letterlijke weergave van het stuk. Ik verwacht dat de lezers geen moeite zullen 
hebben met het begrijpen van de tekst. Ter verduidelijking is een schema toegevoegd dat de fami
lieverhoudingen enigszins verheldert. 

"Op huyden den tweeden July seventien hondert vier en twintig compareerde voor mij Adriaan 
Maas, Openbaar Notaris bij de respective Hoven Provintiaal van Holland en Utregt geadmit-
teert, binnen Oudewater residerende en voor getuygen ondergenoemt, Cornelis Wouterse 
Hoogenboom woonende in den landen van Vliet, out twee en tnegentig Jaren, mijn notaris be
kent, dewelke verclaarde onder presentatie van Eede, ten versoeke van diegeene dewelke dese 
van noden mögt hebben, hoe waar en waaragtig is, dat hij in levende lijve heeft gekent Claas 
Cornelisse Roosendaal, gewoont hebbende en overleden in Meerlo, schoutampte van IJssel-
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steijn, dat den deposant mede in leven heeft gekent Cornells Claasse Roosendaal, mede gewoont 
hebbende in Meerlo, welke Cornells Claasse Roosendaal was vader van den voorsz. Claas 
Cornelisse Roosendaal. 
Dat ook mede hij deposant in leven heeft gekent Claas Jacobse, vader van den gemelte Cornells 
Claasse Roosendaal, en oversulx grootvader van meergenoemde Claas Cornelisse Roosendaal. 
Dat hij deposant nog in leven heeft gekent Lijsbeth Jacobs, volle suster van den voornoemde 
Claas Jacobse; dat dezelve Lijsbeth Jacobs is getrouwt geweest met Jan Dirken, die tesamen heb
ben gewoont en overleden in Honcop. 
Dat dezelve Jan Dirken en Lijsbeth Jacobs hebben naargelaten drie kinderen, die den deposant 
ook heeft gekent, namentlijk Dirk Janse, die in Honcop is overleden en agtergelaten heeft een 
soon genaamt Jan Dirke, nog in levende lijve en in Honcop voorsz. woonende, en dan Jacob Janse 
die overleden is in Roosendaal, hebbende naargelaten twee dogters, Emmetje Jacobs in leven 
woonende tegenwoordig te Bodegraven, en Annetje Jacobs in leven en woonende in Roosendaal. 
Item een dogter genaamt Merrigje Jans die getrouwt is geweest met Pieter Leenen, gewoont heb
bende en overleden in Honcop voorsz-, dewelke hebben naargelaten twee kinderen als Leenden 
Pieterse, in leven en woonagtig in Honcop, en Lijsbeth Pieters, in leven en woonagtig te Gervers-
cop. 

Schema familie Roosendael 

Jacob 

Claas Jacobsz Lijsbet Jacobs, gehuwd met Jan Dirken 

Cornelis Claasz Roosendael Dirk Jansz Jacob Jans/ Merrigje Jans 
gehuwd met 
Pieter Leenen 

Claas Cornelisz Jannetje Roosendael Jan Dirksz Emmetje Annetje Leendert Lijsbeth 
Roosendael Jacobs Jacobs Pietersz Pieters 

2"1 



Gevende den deposant voor redenen van wetenschap, dat hij geduyrende sijn leeftijd, sig altoos 
soo binnen Oudewater, in den lande van Vliet, alsmede in Roosendaal gewoont heeft, en met den 
voornoemde Claas Jacobse (die en sijn voorouders te Roosendaal gewoont hebben) familiaare 
kennis en vrintschap gehouden heeft alsmede nog ten tijde hij naar Meerlo vertrokken en ge-
trouwt is, en naderhant mede kennis heeft gehouden met sijn soon Cornells Claassen, dewelke 
een vrouw heeft gehad uyt Brandwijk, hebbende hij deposant met Lijsbeth Jacobs, en haar kinde
ren en kindskinderen, hier vooren genoemt vervolgens ommegang en kennis gehad en voorts als 
in de text. 
Aldus gedaan en gepasseert ten presentie van d'heer Martinus Maas en Adriaan van der Straten 
als getuygen ten desen versogt. 

De minute is behoorlijk getekent 

'twelk ik getuyge 

(was getekent) 
Adr. Maas 

1724." 

"Compareerde voor Herbertus van Dam, schout, Antonij van Namen en Cornells van Roi jen, 
schepenen van Linschoten, Jannetje Rosendaal, oud vijjfen sestig jaren, suster van wijlen Claas 
Rosendaal, dewelcke de voorsz. attestatie voorgelesen sljnde verclaarden haar daarmede te con
firmerez getuygende dat de persoonen in dezelve verclaringe gemeld, sijn de naaste vrunden 
van haar comparante van vaders vaders zijde, alsmede van haar voorsz. overleden broeder, ge
tuygende wijders dat sij wel heeft gekent Cornells Gerritse Snellerwaard, die een dogter heeft 
naargelaten genaamt Maria van Snellerwaard, dog dat dezelve haar comparante en haar 
voorsz. broeder In geen maagschap bestaat, schoon wel waar mögt wesen dat haar comparantes 
vader en denselven Snellerwaard somtijts den anderen neven noemde. Presenterende deses ten 
allen tijden nader te stereken. 
Actum den 6en Mey 1725. 

Dit merek is gesteh bij Jannetje Rosendael 

(w.g.) H. van Dam, Schout en Secretaris 
Antoni van Namen 

Cornells van Roojeen " 

Noot: 
1. Gemeentearchief Montfoort, Dorpsgerecht Linschoten en Mastwijk, inv.nr. 1080, fl73vo. 
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Het uurwerk in de toren van de Hervormde kerk te Harmeien 

door drs. A.J.G. van Genieren* 

Op zaterdag 23 juni 1900 sloeg de bliksem in in de Hervormde kerk te Harmeien. Er ontstond een 
brand, waardoor de houten bovenbouw van de kerk al na korte tijd instortte. Veel kostbaars, 
waaronder alle zeventien wapenschilden in de kerk, ging bij de brand verloren. 
De uit 1603 daterende kerkklok, een geschenk van Maximiliaan van Baexen en Theodora van 
Zuijlen (heer en vrouwe van Harmeien) viel bij de brand naar beneden en scheurde. De klok, ver
vaardigd door de klokkengieter Henricus Muers, droeg het opschrift: "Als ghi mi hoert 
luiden/dat sal dan beduijden:/Comt te kercken/men sal der leren/het woort des heren/Wüt het 
aanmercken. " 
Het Rijksmuseum in Amsterdam was voornemens de gescheurde klok aan te kopen, maar moest 
hiervan afzien omdat de waarde van het oud metaal te groot was. Wel werd een gipsen afgietsel 
van de klok gemaakt, dat nog steeds in het Rijksmuseum wordt bewaard. 

Herbouw kerk 
De Hervormde gemeente vond tijdelijk onderdak in het kasteel van Harmeien, dat door am
bachtsheer Adriaan de Joncheere, die zelf toen elders in Harmeien woonde, ter beschikking werd 
gesteld. 
Kerkbestuur en burgerlijke gemeente, eigenaar van de toren, stonden voor de vraag wat nu te 
doen met de uitgebrande kerk. Beide kozen in eerste instantie voor afbraak en nieuwbouw. Bur
gemeester baron van Heemstra veranderde echter van gedachten, raakte er van overtuigd dat her
bouw een betere oplossing zou zijn en wist de betrokken partijen van zijn standpunt te overtui
gen. Zo vond in januari 1901 de aanbesteding van de herbouw plaats, waarna aannemer Wil lemse 
uit Vreeswijk er in slaagde de herbouw al in oktober 1901 te voltooien.' 

Nieuwe torenklok 
De gebroeders Van Bergen te Midwolda tekenden voor levering van een nieuwe torenklok. Deze 
droeg het opschrift: "Door het inslaan van de bliksem werden toren en kerk op zaterdag 23 juni 
1900 door brand vernield en werd de in 1603 vervaardigde klok onbruikbaar. Deze nieuwe klok 
is geplaatst voor rekening van de burgerlijke gemeente Harmeien. September 1901. " Volgens de 
overeenkomst tussen Van Bergen en de gemeente van 11 juli 1901 ging het om een klok met een 
wijdte van circa 1 meter 20, gemeten aan de onderzijde aan de rand. De klok woog ongeveer 1000 
kilo en had een klepel van circa 25 kilo. De kosten voor de klok bedroegen f 1,50 per kilo, voor 
de klepel f 1,- per kilo. De smeedijzeren klokkestoel kostte 130 gulden. Verder waren er nog di
verse onderdelen, die afzonderlijk in rekening werden gebracht. 
Overeengekomen werd dat Van Bergen alles franco en voor zijn risico zou afleveren op het sta
tion van Harmeien en dat een van de gebroeders "gratis" zou overkomen om bij het overbrengen 
en het opstellen van de klok aanwezig te zijn.2 

Zo geschiedde, maar in de Tweede Wereldoorlog werd de klok door de Duitse bezetter geroofd 
en verdween in de smeltovens van zijn oorlogsindustrie. Op 7 december 1950 werd een nieuwe 
klok ingehangen."' 

*De auteur is lid van de projectgroep Harmeien van de Stichts-Hollandse Historische Vereni-

29 



Problemen met het oude uurwerk 
De brand van 1900 was, wanneer men dit zo mag uitdrukken, in zekere zin een geluk bij een 
ongeluk. Reeds jaren waren er namelijk problemen met het torenuurwerk, dat vrij onnauwkeurig 
moet hebben gelopen. Dit blijkt wel uit een verslag van 21 oktober 1883, gericht aan de 
burgemeester van Harmeien, waarin een zekere R. van Bhoshard uit Barneveld (de naam is in 
handschrift moeilijk te lezen; vermoedelijk een uurwerkfabrikant) onder meer schrijft: "Het to
renuurwerk in den toren te Harmeien is naar mijne bevinding een uurwerk geheel ingericht vol
gens oud 'systeem en waarvan het resultaat is dat er nooit eene nauwkeurige tijdsaanwijzing 
mede kan verkregen worden en het uurwerk zeer licht gaat stilstaan zoodra er de minste averij 
aan wijzers enz,, komt. Het uurwerk kan weinig verbeterd worden. Een nieuwe slinger van hout in 
plaats van een ijzeren zoude eenige verbetering brengen in het ongeregelde loopen veroorzaakt 
door de temperatuur. " Het uitzetten en inkrimpen van de ijzeren slinger bij veranderingen in 
temperatuur veroorzaakte dus de onnauwkeurige "tijdsaanwijzing". 
Van Bhoshard was verder wel te spreken over de technische staat van het uurwerk, waaraan toch 
niet veel te verbeteren viel, maar veel minder over de wijzers, waaraan volgens hem van alles 
mankeerde. "Het wijzerwerk (...) is niet goed ingericht o.a. de conische raderen te klein, de wij-
zerwerkraderen bevinden zich te kort achter de wijzerborden zoodat men er niet bij kan komen 
om ze geregeld te oliën. De spillen zijn van massief ijzer in plaats van holle pijpen welke veel 
lichter en tevens sterker is. " Hij adviseerde geen raderen van het toenmalige wijzerwerk meer te 
gebruiken, maar het volledig te vervangen. Niet zonder gevoel voor commercie voegde hij hier
aan toe: "Indien het wijzerwerk geheel vernieuwd is kan later met geringe moeite en kosten een 
nieuw uurwerk volgens het nieuwe systeem aangebracht worden. " Tot slot verklaarde hij zich 
bereid een nieuw wijzerwerk aan te brengen en het uurwerk te repareren voor f 340,- en voor 
f50,- het uurwerk te verplaatsen, alsmede de wijzerwerken te stellen. "Timmerwerk is voor reke
ning van de gemeente indien zich dat voordoet ", zo eindigt de brief.4 

Het is ons niet bekend of inderdaad de wijzers zijn vervangen. Hoe dit ook zij, de brand van 1900 
maakte een eind aan het bestaan van het oude uurwerk, dat zo onnauwkeurig liep. 

sssiässsssüssas M r t t t t Ä t M , 

•t 

M . van de Kerkhof S Zonen 
Aarle-Rixtel (Hou.od). 

. Torenuurwerken en Klokkenfabriek 
TeUgram-Adres , M. KERKHOF. AARLE-KIXTEL 
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Advertentie firma Van de Kerkhof 
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M. V A N DE KERKHOF & Z O N E N 
•JED. INDUSTRIE VAN TORENUURWERKEN, KLOKKEN EN LUIDAPPARATEN 

AARLE-RIXTEL 
T e l e g r a m - a d r e s : Tor en uurwerken , Aarle-RixteL • Teleloort: K 4928 No. 223 

T O R E N U U R W E R K 
mei anlonialisch-electrische opwinding der gewichten. 
Bij stroomonderbreking heef! dit uurwerk een gangreser-
vc van 24 uren 

Mocht de stroomtoevoer langer dan 24 uren onderbroken 
blijven dan kan de opwinding der gewichten zonder meer 
niet de hand geschieden. 

Advertentie voor een torenuurwerk van de firma 
Van de Kerkhof. Het Harmelense uurwerk wordt 
overigens niet elektrisch aangedreven, maar moet 
met de hand worden opgewonden. 

Constructie van het nieuwe uurwerk 
De brand was ook de Nederlandse uurwerkfabrikanten niet ontgaan. In 1901 had de gemeente in
middels zes aanbiedingen tot levering van een uurwerk ontvangen. Op voorstel van burgemeester 
en wethouders besloot de gemeenteraad op 11 oktober 1901 af te zien van een publieke aanbeste
ding en "aan de Heeren Fa. van de Kerkhof en zonen te Aarle-Rixtel onderhands aan te besteden: 
de leverantie van een torenuurwerk, dat heel uur vol en halfuur één slaat, en met éénmaal opwin
den 30 uren loopt, met alles wat daartoe behoort, voor den prijs van f 566. volgens inschrijving, 
en met 10 jaar garantie. "5 

In de overeenkomst tussen de gemeente en de firma Van de Kerkhof, gedateerd 25 november 
1901, valt te lezen hoe het uurwerk is opgebouwd. Het gaande gedeelte is gebouwd van ijzeren ra
men, waartussen de raderwerken lopen. Het opwindrad en de wals waarop het staaldraadkoord 
loopt zijn van ijzer. Het zogenaamde grondrad werd gemaakt van "best brons koper", heeft een 
middenlijn van 40 centimeter en is 3 centimeter dik. De daarop volgende raderwerken zijn even
eens van bronskoper en hebben de zelfde verhoudingen als het grondrad. De daarop werkende 
rondsels werden van staal vervaardigd. Voor 'échappement' werd gekozen voor 'sterrengang' ,6 
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Aardig detail (maar wel gebruikelijk) is dat op het uurwerk een controle-wijzerplaatje werd aan
gebracht, waarop men de stand van de wijzers buiten kon aflezen. De wijzerwerkraderen werden 
van bronskoper vervaardigd, de wijzers buiten van zwaar rood koper, "met best dubbel ducaten-
goud verguld". Het slagwerk sloeg op het heel uur vol en op het halve uur één. Het uurwerk werd 
omsloten door een houten kast, gemaakt door een timmerman die door de gemeente werd bekos
tigd. 
De kosten voor het uurwerk met toebehoren bedroegen f 550,- en voor de kast f 16,-. De helft 
van het totaalbedrag zou voldaan worden zodra het uurwerk zou zijn geplaatst, de andere helft 
zodra het een halfjaar naar behoren zou hebben gewerkt.7 

De huidige situatie 
Het uurwerk is thans niet meer in bedrijf (het werd in 1972 vervangen door een kwarts-uurwerk), 
maar staat nog steeds in de toren van de Hervormde kerk. De onderneming die destijds het me
chaniek leverde, is ook nog steeds actief, onder de naam M. van de Kerkhof Ingenieursbureau 
b.v., klokkenindustrie Aarle-Rixtel. Namens dit ingenieursbureau en op uitnodiging van de pro
jectgroep Harmeien van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging heeft de heer M.E.M.J. 
van de Kerkhof (achterkleinzoon van de leverancier) het uurwerk bezichtigd. Hij verklaarde dat 
het Harmelense exemplaar één van de weinige overgebleven torenuurwerken is van Francis van 
de Kerkhof, torenuurwerkfabrikant te Aarle-Rixtel. Niet alleen op grond van dit gegeven, maar 
ook wegens zijn ouderdom, zijn compleetheid en de bouwwijze (de bijzondere constructie van 
het gangwerk, in casu de sterrengang) is het Harmelense torenuurwerk een constructie van histo
risch belang. Er is in ons land nog slechts één uurwerk te vinden dat op de zelfde wijze is ge
bouwd, namelijk dat in het voormalig klooster van Handel (Noord-Brabant).s 

Foto links: Het Harmelense uurwerk, opgesteld in een houten kast. Rechtsachter is het 
ster-echappement te zien. Foto rechts: een detail-opname van het ster-echappement (links). 
Foto's: drs. A.J.G. van Gemeren, Harmeien. 
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Het uurwerk bevindt zich, als gezegd, in de toren van de Hervormde kerk. De projectgroep Har-
melen vreest dat de toestand van dit zeldzame uurwerk in de loop der jaren door stilstand, oxyda-
tie, stof en dergelijke steeds meer te wensen zal overlaten. Bovendien is het niet gemakkelijk toe
gankelijk. Het bestuur van de projectgroep Harmeien streeft er sinds enige jaren naar dit histori
sche uurwerk op een voor het publiek beter toegankelijke plaats ten toon te stellen, waarbij het 
goed onderhouden wordt en vooral: in werking gehouden. Helaas heeft de projectgroep hiervoor 
tot nu toe van het Harmelense gemeentebestuur geen toestemming gekregen. 

Met dank aan J. Gosman, W. Letteboer en A. van Rooijen. 

Noten 
1. Warmels-van Kooten, H. Harmelen, 's Heeren Gerechtsplaats van 1900 tot nu (Hulst 1993), 
p. 34-36. 
2. Archief Gemeente Harmeien, inv.nr. 1472, Overeenkomst tot levering van een luidklok tussen 
Gebroeders Van Bergen en gemeentebestuur Harmeien (Harmeien, 11 juli 1901 ). 
3. Warmels-van Kooten, 1993, p. 36, 39. 
4. Archief Gemeente Harmeien, inv.nr. 1472, Brief R. van Bhoshard aan de burgemeester van 
Harmeien (Barneveld, 21 oktober 1883). 
5. Archief Gemeente Harmeien, inv.nr. 1472, Besluit van de raad van de gemeente Harmeien 
(Harmeien, 11 oktober 1901). 
6. Het échappement, ofwel 'ontsnapping', reguleert en controleert met behulp van de slinger de 
constante kracht die door de hangende gewichten wordt uitgeoefend en brengen zo het uurwerk 
op regelmatige wijze in gang. De term 'sterrengang' is niet erg bekend; bij nadere inspectie van 
het uurwerk in de Harmelense toren blijkt het te gaan om een échappement in de vorm van een 
spil, rondom voorzien van zes armen, zodat een stervorm ontstaat. 
7. Archief Gemeente Harmeien, inv.nr. 1472, Overeenkomst tot levering van een torenuurwerk 
tussen F. van de Kerkhof en zonen ( Aarle-Rixtel) en het gemeentebestuur van Harmeien (Harme
ien, 25 november 1901). 
8. Brief van M. van de Kerkhof Ingenieursbureau BV te Aarle-Rixtel aan Bouwbedrijf Van Vil-
steren BV te Harmeien (Aarle-Rixtel, 9 oktober 1995), aanwezig in het archief projectgroep Har-
melen Stichts-Hollandse Historische Vereniging. 

Fragmenten uit de geschiedenis van het orgel van de Nederlands 
Hervormde Kerk in Kamerik 

door C. Timmerman 

Op last van de Rijksoverheid werd in 1829 de uit de veertiende eeuw daterende Hervormde kerk 
van Kamerik wegens bouwvalligheid gesloten en enige tijd daarna gesloopt. Op grond van di
verse beschrijvingen en stukken omtrent reparaties aan de kerk is het aannemelijk dat er in deze 
kerk nooit een orael heeft aestaan. 
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In 1834 wordt de nieuwe Kamerikse kerk in gebruik genomen. In deze kerk wordt een orgel ge
plaatst, dat betaald wordt door de ambachtsheer van Kamerik-en-de-Houtdijken, Diederik Gre-
gorius vanTeylingen, samen meteen aantal niet met name genoemde lidmaten van de kerk.' Het 
orgel wordt door Van Teylingen voor de som van 700 gulden aangekocht van de Goudse orgel
maker J.F. In der Maur en B.J. Gabry. Over deze firma is weinig bekend, maar wel dat zij zich 
hoofdzakelijk bezig hield met het bouwen van zogenaamde kabinetsorgels.2 

Over de herkomst van dit orgel bestaat een tweetal opvattingen. Inde Bibliotheekvan het Haagse 
Gemeentemuseum bevinden zich twee bronnen, waarin het Kamerikse orgel vermeld wordt. In 
de Dispositieverzameling G.H. Broekhuyzen staat vermeld, dat het orgel in 1834 gemaakt werd 
bij B.J. Gabry Azn., orgelmaker te Gouda. Het werd 'geëxamineerd' en voor het eerst bespeeld 
door de klokkenist Visser uit Gouda en ingewijd door de 'leraar A. Schottman'.3 Met de laatste 
moet bedoeld zijn ds. A. Schotsman, op dat moment predikant te Kamerik. 
Er is nog een tweede verzameling, Disposities der Merkwaardigste Kerk-Orgelen van de Goudse 
orgelbouwer Joachim Hess. In een vervolg, in handschrift van Hess en/of Gabry, komt het Ka
merikse orgel ook voor, met dezelfde registers als vermeld door Broekhuyzen, maar met als aan
tekening: 'geplaatst door B.J. Gabry (Azn) ' en 'geen nieuw, maar een zeer oud werkje'.4 Voorts 
staat er aangetekend wat er bij de ingebruikneming is gezongen en dat het orgel is ingewijd door 
ds. Broekman (hetgeen niet juist is). De organist kreeg gelegenheid om zich op het orgelspel te 
bekwamen met behulp van een huisorgel, dat gedurende het jaar 1835 door Gabry voor een 
vriendenprijsje aan de Nederlandse Hervormde gemeente verhuurd werd. 
Het laatstgenoemde manuscript is later in druk uitgegeven, maar zonder de vermelding van de in 
een andere hand geschreven toevoegingen; het gegeven dat het hier om een ouder orgel gaat is 
dus in de gedrukte versie achterwege gelaten.' Ondanks de grote hoeveelheid bronnen in het 
Haagse Gemeentemuseum met betrekking tot orgels (o.a. ook over die in Woerden en Bodegra
ven) ben ik er nog niet in geslaagd de herkomst van het orgel te traceren. 
Het Kamerikse orgel heeft het ruim zestig jaar volgehouden, maar bleek toch niet voldoende te 
zijn om het kerkgezang naar behoren te kunnen begeleiden. Door een schenking van 1700 gulden 
door een lid van de Nederlandse Hervormde gemeente van Kamerik, H. Verweij, kon de kerk
voogdij gaan denken over de aanschaf van een ander of een nieuw instrument. Dit lukte in 1898 
bij de Tielse orgelbouwer B.J. van Eldik, die waarschijnlijk heeft bemiddeld bij de verkoop van 
het oude orgel: dit werd voor 300 gulden verkocht aan de Christelijk Gereformeerde kerk van 
Aarlanderveen.6 Met de opbrengst van het oude orgel en de bovengenoemde gift kon voor 2000 
gulden het nieuwe orgel worden gekocht. Er waren nog wel wat bijkomende kosten zoals ver
voerskosten en de kosten van logies voor de plaatsers van het orgel.7 

Op het orgel werd het jaartal 1898 aangebrachten het werd meteen meditatie over psalm 150 in 
gebruik genomen. Het was een orgel volgens het mechanisch systeem met twee klavieren en een 
aangehangen pedaal, verdeeld over hoofdwerk en bovenwerk. In 1933 werd er een electrische 
windvoorziening in het orgel aangebracht. 
In de jaren '60 begon ook dit orgel slijtage te vertonen. Het orgel kreeg 'bijspraak' en het mecha
niek werd allengs slechter; daardoor werd het ontoereikend voor de zangbegeleiding. De kerk
voogdij werd door haar adviseur met betrekking tot het orgel, de heer G. Wortman te Kamerik, 
aangeraden het bestaande orgelfront te handhaven, maar het orgel te voorzien van een rugwerk; 
ook werd geadviseerd het orgel uit te breiden. 
In 1969 werd inderdaad besloten tot restauratie en uitbreiding van het orgel over te gaan. Via al
lerlei acties werden de benodigde gelden verzameld: in de kerk stonden orgelpijpjes, waarin de 
kerkgangers hun bijdrage konden deponeren, ds. Tukker (zelf ook een bekwaam organist) 
maakte een grammofoonplaat met orgels uit de omgeving en de organisten schreven bedelstukjes 
in de kerkbode. In 1971 was het geld bijeengebracht en werd door de firma Blank uit Herwijnen 
met de werkzaamheden begonnen. Het werk werd in september 1972 opgeleverd en had circa 
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Het orgel in de Christelijk Gereformeerde kerk van Aarlanderveen, dat tussen 1834 en 1898 in de 
Kamerikse Hervormde kerk heeft gestaan. Foto: collectie werkgroep Kamerik Hugo Kotestein. 
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Het Eldik-orgel uit 1898 in de Kamerikse Hervormde kerk, links voor en rechts na de restauratie. 
Foto 's: collectie werkgroep Kamerik Hugo Kotestein. 

65.000 gulden gekost. Kort daarna werd het gerestaureerde orgel door ds. Tukker met een medi
tatie en een improvisatie op psalm 150 ingewijd, gevolgd door een concert door de organist Her
man van Vliet, die de vele mogelijkheden van het instrument liet horen.8 

Het is een mooi orgel geworden: de bestaande kast was naar achter verplaatst en het was voor
zien van een door adviseur Wortman ontworpen rugwerk. Het schildersbedrijf Koren uit Kame
rik schilderde het in wit met goud. Nog altijd zorgt dit instrument voor de begeleiding van de 
zang gedurende de kerkdiensten. 

De dispositie van het Kamerikse orgel uit de periode 1834-1898: 

1. Prestant in 't gezicht 4" 
2. Basfluit 8'bas 
3. Prestant 8' discant. 
4. Holpijp 8' 
5. Fluit 4" 
6. Quint 3 
7. Octaaf 2" 
8. Cornet 3 sterk 
9. Mixtuur 2 en 3 sterk 
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De dispositie van het huidige Kamerikse orgel: 

Hoofdwerk: 
Prestant 8' 
Roerfluit 8' 
Octaaf 4' 
Nasard 3' 
Octaaf 2' 
Mixtuur 3-4 sterk (nieuw 
Trompet 8 (nieuw) 

Pedaal (nieuw): 
Subbas 16' 
Gedekt 8' 
Fagot 16' 

Rugwerk: 
Holpijp 
Prestant 
Roerfluit 
Octaaf 
Sexquilter 

4 ' (nieuw) 
4' 
2"( gedeeltelijk nieuw) 
2 sterk C t/m b 3 ' (nieuw) 

Koppelingen: 
Hoofdwerk rugwerk (nieuw) 
Pedaal hoofdwerk (gedeeltelijk nieuw) 
Pedaal rugwerk (nieuw) 
Tremuland rugwerk (nieuw) 

Lijst van organisten van de Hervormde kerk van Kamerik sedert 1834 

1834-1874 Gerrit van Donk 
1874-1904 JanNehmelman 
1874-1914 Jan Meesters 
1904-1916 Johan van der Wal 
1916-1925 Hermien Bongers 
1925-1933 Jeanne Bongers 
1933-1968 Hendrikus Pijnse van der Aa 
1968- KeesRomijn 
1968- Hennie Oskam 

Lijst van orgeltrappers van de Hervormde kerk van Kamerik 1834-1933 

1834-1841 Jacob van Eyk 
1841-1846 de weduwe van Jacob van Eyk 
1846-1891 Arie Koren 
1891-1898 Gij sbert Koren 
1898-1920 Jan de Lange 
1920-1933 Hendrikus Pijnse van der Aa 

Hoewel het orgel sedert 1933 electrisch werd 'aangetrapt' heeft in 1944 en 1945 Johan Blijleven 
nog als orgeltrapper gefungeerd; in verband met de oorlogsomstandigheden was er in die jaren 
geen stroomvoorziening in de kerk en moest er teruggegrepen worden op de oude praktijk van 
het orgeltrappen. 

Met dank aan de medewerkers van het Haags Gemeentemuseum/Museon en de heer H. Nap te 
Kamerik. 

Noten: 
1. Blom, H.C.P. 'Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente te Kamerik, 
in: Kerkelijke archieven, dl. 17 (Leidschendam. 1988), p. 41. 

1700-1979' 

37 



2. Verloop, G. 'Johannes Casper in der Maur' in De Mixtuur, maart 1972, p. 98-99. 
3. Dispositieverzameling van G.H. Broekhuyzen, eigendom van de familie Zwart en bewerkt 
door A.J. Gierveld. 
4. Bibliotheek Haags Gemeentemuseum, manuscript onder nr. 67G22. 
5. Hess, J. Dispositiën van Kerk-Orgelen, welke in Nederland worden aangetroffen (Amsterdam, 
1907). 
6. Archief Nederlandse Hervormde gemeente van Kamerik, notulen Kerkenraad 28-8-1898, 
inv.nr. 3. 
7. A.v., rekening Kerkvoogdij, 1897-1898, inv.nr. 257. 
8. A.v., stukken betreffende het orgel, inv.nr. 242. 

Een gezinsdrama aan de Hoogstraat in Montfoort 

door Kees Vossestein 

Uit de notulen van de buitengewone vergadering van het Intermediair Gemeentebestuur van 
Montfoort de dato 15 mei 1798: 

'Stond na bekomen permissie binnen Jan Klarenbeek, te kennen geevende, op gisteravond ten 
half 9 uuren gehoord te hebben, dat de vrouw van Gerrit Snel haar uit haar Huis voortvlugtig had 
begeven; dat hij zich daar op ten voorgemelde huijze vervoegt, en aldaar een kind van circa Twee 
Jaaren oud zeer siegt en op het uiterste gevonden had; dat inmiddels Gerrit Snel 't Huis ge-
koomen was, en op het zeggen, van dezelve Snel, dat hij het kind na Woerden bij zijn zuster wilde 
zenden, hij Jan Klarenbeek om hem uit de nood te redden, aangeboden had, het kind wel bij zich 
te willen neemen, en bij zijn vrouw brengen, die nog zuijgende was, en daardoor het kind konde 
voeden; dat voorn: Gerrit Snel daar op zijn kind, in deekens gewonden, des nagts ten twaalf 
Uuren ten huijze van hem J. Klarenbeek gebragt had; dat vervolgens gem: kind des morgens tus-
schen 3 en 4 uuren was overleeden; dat Hij Jan Klarenbeek zich toen naar het Huijs van Gerrit 
Snel begeven, edoch dezelve niet thuis gevonden hebbende, van dit geval aan den Huisvrouw van 
Adam Verboog, als aan Gerrit Snel vermaagschapt zijnde had kennis gegeeven en verzogt hem 
hier in te willen raaden, doch dat deze gezegt had hem Klarenbeek hier in geen raad te kunnen 
geven; waarmee hij zich verpligt gerekent had van het een en ander aan deeze Vergadering be-
rigt te moeten geeven. De deliberatie hierover een aanvang zullende neemen, liet Gerrit Snel zich 
aandienen, en bevestigde het bovenstaande gedeponeerde, verklarende weijders het Lijk van zijn 
kind nazich te zullen meenemen, en behoorlijk te laten begraven. Waar meede bij de Vergadering 
genoegen genoomen is. ' 

Gerrit Snel was smid en veerschipper op Woerden. Vanwege zijn schippersfunctie kon hij niet 
elke dag thuis zijn. Het gezin woonde op de hoek van de Hoogstraat en de Havenstraat in Mont
foort. De genoemde vrouw van Adam Verboog; Mechelina Allan, aan wie Klarenbeek raad 
vroeg, werkte in Montfoort als vroedvrouw. Wat mevrouw Snel bewoog haar huis en kind te ver
laten, is niet bekend. Kennelijk kwamen politie en justitie in het geheel niet aan het geval te pas. 
Het echtpaar Snel kreeg in 1799 een nieuwe baby. De notulen van het na de staatsgreep van janu
ari 1798 gevormde Intermediaire Gemeentebestuur berusten in het gemeentearchief van Mont
foort (Stadsarchief Montfoort ( 1329) 1485-1813 ( 1847), inv.nr. 55). 
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Een voorspelling voor het jaar 1629 in het Montfoortse notarieel 
archief 

door W. Lobbezoo-de Vos 

Anderhalfjaar geleden schreef ik in dit tijdschrift al over het tweede deel van de Montfoortse no
tariële protocollen van notaris Johan van Cortenes. Dit protocollenboek blijkt geheel af te wijken 
van wat men meestal in dergelijke boeken vindt. Het is namelijk een groot en dik 'modellen-
boek', waarin allerhande akten uit diverse steden in Holland en Zeeland zijn overgeschreven; één 
van de eerste akten in het boek is er een, die in september 1612 voor hem, 'Jan van C , notaris te 
Gouda ' werd verleden. 

Twee bladzijden uit dit deel (inv.nr. 1446), dat zich in het Gemeentearchief van Montfoort be
vindt, zijn de weerslag van wel heel iets anders dan het dagelijks werk van een notaris. Hierop 
staat namelijk een voorspelling voor het jaar 1629, die door 'geleerde astronomicies ' is gezonden 
aan de Keurvorst van Saksen, Johan Georg I, die regeerde van 1611 tot 1656. 

De heer J. Salman, die op 29 februari 1996 een lezing hield voor de Stichts-Hollandse Historische 
Vereniging over 16e- en 17e-eeuwse almanakken (waarin dergelijke jaarvoorspellingen voorko
men) kende deze voorspelling niet. Hij kent wel 'de Grote Heren-F eenster prognostiscatie voor 
1629', geschreven door Petrus Baardt en uitgegeven door Claude Fonteyne in Leeuwarden, die 
zich in de Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden bevindt onder nr. A9336. De voorspellingen 
daarin zijn echter van geheel andere aard, aldus de heer Salman. Hij veronderstelt dat de protes
tantse notaris Van Cortenes de hieronder volgende 'katholieke' prognosticatie uit het Duits heeft 
overgeschreven. 

De voorspellingen voor het jaar 1629 wijzen op oorlogsgewoel (de 30-jarige oorlog in Duits
land), het overlijden van drie vorsten, machtsoverdracht, een hittegolf en een watersnood. De 
hieronder volgende transcriptie werd vervaardigd in samenwerking met de heer J.D. A. Modder
man van het Streekarchief Rijnstreek te Woerden. Toevoegingen van mij zijn vermeld tussen 
vierkante haken. 

Folio 148v: 

'Pronosticatie op 'tjaer 1629, 
Dewelcke met veeier voornaementlijcke 
astronomicos overeencompt ende uut toe-
commende dingen voorseggen connen, de 
Roomsche Keyserlijcke Majesteyt toegesonden anno 1629 voorseyd. 

Als de son sal sijn in lib. [Libra, het sterrenbeeld Weegschaal], dan sullen alle planneten 
neffens de son in den draeckensteert vergaderen, waer-
uuyt affte nemen is dat allerley verschrickelijcke 
dingen volgen sullen, met groote oorlogen ende 
deur ongewoenlijcke overloepingen der zee, met 
sulcken onweder, dat uuyt alle vyer eynden der 
werelt de winden t 'samen sullen waeyen. De planeten 
sullen hemel ende aerde verduysteren, waerop een soe 
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vreeselijcken aerbevinge volgen sal, dat de menschen 
door angst ende vrese gantsch crachteloes ende 
in hoochste benautheyt sijn sullen. Boomen, bergen ende 
daelen sullen overhoop vallen ende slecht landt 
maecken. Oock soewel steden als dorpen gaen door 
groote aerbevinge bewegen ende schuden ende eensdeels 
overhoop vallen sullen, doch aldermeestere bij de 
zee ende op de seinden woenen ende gebout sijn. Daer 
sullen oock verschrickelijcke dysternissen op volgen. 
Naermiddach sal een bloedige regenboch gesien worden, 
dewelcke groote tweedracht ende bloedigen crijch 
onder alle volcken veroorsaecken sali, soewel tegen 
den opganck als nederganck der sonne. Ja [?], en 
daer sal een machtich potentaet ondergaen, 
hetwelck altemael geschieden sal in de 
maent september ter tijt des oogts. Ende 
wijluyden als Sijne Keyserlijcke Majesteyts getrouwe dienaeren 
Sijne Majesteyt ende onse medebroederen sulex te kennen 
gevende omme te moegen dienen Sijne Majesteyt tot 
waerschouwinge ende den gemeynen man ter leere [?] 
ende raden. Oock Sijne Majesteyt sich op bequaeme 
plaetsen te begeven ende voor twyntich dagen 
met victualie ende andere noetelijcke dingen te versien. 
Hyermede commen overeen alle geleerde astronomen, 
soewel Duytsche, Spaensche als Griecksche. 

Folio 149: 
Dese voorsschreeven prononsticatie is den chuervorst van 
Saxen door geleerde astronomicies toe-
gesonden. 

Wanner men schrijven sal 1629, soo sijn voorhanden: 
den XXI may groote toerustinge teroerloge; 
den Xlenjunii sullen dry vorsten sterven; 
den Xlljunii sal een heer tot groote dingniteyt [waardigheid] 
commen; 
den XVIII julii sal een groot wonder geschieden; 
den XIX dito sali een uuytgedreven vorst tot 
voerige digniteytcomen [aan de macht komen]; 
den XXVIII dito sali groote ondrachelijcke hitte 
sijn; 
den XIX augustii toerustinge ter oerloch te water 
ende te lande; 
den XVII september sal sich een nyeuwe lente 
beginnen; 
den XVII October groot bloetvergieten; 
den XVIII dito sail de halve werelt met water 
verdrincken; 
den XX december sullen sware saecken in de overige 
werelt geschieden. ' 
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