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Het zat even m o e i l i j k  
j y i a t vele leden van onze vereniging belangstel lende leden zijn, is ons in de afgelopen maanden 

weer eens duidelijk gebleken. Aan vrijwel al le bestuursleden is met een zekere regelmaat ge

vraagd, wanneer een nieuwe aflevering van 'HEEMTYDINGHEN' het licht zou zien. Deze vraag s te l 

de men terecht: de redacteur scheen zich weinig te bekommeren om zijn blad ! 

Diezelfde redacteur evenwel is verleden jaar buiten zijn boekje gegaan, hetgeen hij van de pen

ningmeester vernam toen deze de rekeningen van de drukker (en de declaratie wegens portokosten!!) 

in huis kreeg. 

Zoals U kunt nagaan, zijn in het vorig seizoen vier nummers vrij snel na elkaar verschenen, die 

bij elkaar een vrij dure omvang hadden. Deze explosie moest tevens de groei van het ledental bevor

deren - er werden veel gratis nummers verspreid -, hetgeen echter wat negatiever uitviel dan wij had

den gehoopt. Een in Woerden gevoerde actie bracht ook noodzakelijke kosten met zich mee, zodat al 

niet al een mager kassaldo was overgebleven. Bezuiniging bleek noodzakelijk. Het zomernummer 

werd daarvoor uitgekozen, ook al omdat de leden zouden worden uitgenodigd deel te nemen aan de 

jaarli jkse Goudse Glazendag, die dit jaar te Gouda en Woerden zou worden gehouden. Op het laats te 

moment verviel de samenkomst te Woerden, waardoor het voor onze leden minder aantrekkelijk was 

geworden deze dag bij te wonen. Hiermede verviel toen tevens een schakel in de voorgenomen ver

enigingsactivitei ten. 

Teleurs te l lend waren ook de berichten van twee provinciale besturen, die min of meer afwijzend 

hadden beschikt op onze verzoeken tot enige subs id ie . Beoefening en verspreiding van de regionale 

en plaatsel i jke geschiedenis wordt overigens wel gestimuleerd door allerlei instant ies - aan het be

staansrecht van een vereniging a l s de onze behoeft dan ook niet te worden getwijfeld -, doch de kos

ten van dergelijke act ivi tei ten dienen vrijwel uitsluitend ten laste van de 'eigen streek ' te komen. 

De argumenten van het bestuur konden vooralsnog geen verandering brengen in dit standpunt. Voor 

onze vereniging in opbouw blijft het daarom nog moeilijk om met de beschikbare middelen op ruime 

schaal in de openbaarheid te treden. Daarom zouden wij onze leden nogmaals willen verzoeken: 

BLIJF DE VERENIGING STEUNEN EN PROBEER NIEUWE LEDEN TE WINNEN ! 



M 
EN HERTOG ERIK VAN BRUNSWIJK, HEER VAN WOERDEN 

is een historische band die Woerden met Gouda verbindt. Deze relat ie is op 25 juni 1966 her

dacht en wel in een herdenking van het feit, dat 400 jaar geleden in de St. Janskerk te Gouda één van 

de beroemde gebrandschilderde ramen (glas no. 8) werd geplaats t in opdracht van Hertog Erik van 

Brunswijk. De maker van dit glas i s de beroemde Wouter Crabeth, die in dit kunstwerk de gesch iede 

nis van de tempelrover Heliodorus heeft afgebeeld. 

Pogingen om deze herdenking gedeeltel i jk in Woerden te laten plaatsvinden, zijn he laas mislukt 

door een samenloop van omstandigheden. 

De relatie Van Brunswijk-Woerden is - beknopt - als volgt: 

Hertog Erik van Brvnswijk; gebrandschilderd portret 
in glas H 



Hertog Erik van Brunswijk 
J[ j ) i t jaar is op de Goudse Glazendag bijzondere aandacht besteed aan het achts te glas, dat in 

1566 werd geschonken door Erik, hertog van Brunswijk-Kalenberg-Göttingen, een niet onbe
kende figuur in de geschiedenis van de s tad Woerden. 

Erik van Brunswijk, geboren in. 1528, ging evenals zovele Duitse vorsten in vreemde krijgsdienst . 
Hoewel Luthers opgevoed, s t reed hij toch aan de zijde van Phil ips II tegen Frankrijk. In 1557 maak
te hij twee belangrijke personen gevangen, die hij in 1558 aan Phi l ips II overgaf tegen een vergoe
ding van 112 .000 , - gulden. Beide gevangenen konden nl. goede diensten bewijzen bij de vredeson
derhandelingen met Frankrijk. Phi l ips II was evenwel niet in s t aa t het overeengekomen bedrag direct 
uit te betalen en daarom gaf hij Van Brunswijk voor een derde van dat bedrag een onderpand: de stad 
en heerlijkheid Woerden, welke handeling overigens in strijd was met de Woerdense privileges. 

De Woerdenaren zijn niet erg gelukkig geweest met hun nieuwe heer . De sterke groep Lutheranen 
in Woerden kreeg zelfs geen s teun van de hertog, die zich meer en meer verbond met Phil ips II en het 
Rooms-Katholicisme. In 1566 vertrok hij naar Duitsland, waarschijnlijk om soldaten te werven voor 
de Spaanse legermacht in Holland, alwaar de beeldenstorm woedde. Deze felle uitbarsting ging Woer
den min of meer voorbij. De gematigde Lutheranen aldaar beperkten zich aanvankelijk tot een verzoek 
aan het s tadsbes tuur om de Augsburgse confessie in te voeren. Het s tadsbestuur , dat toch verant
woording schuldig was aan de hertog, kon dit verzoek niet inwilligen. Toen zetten de Luthersgezin-
den toch door; de beelden werden uit de kerk gedragen, hetgeen voor het s tadsbestuur, voldoende aan
leiding was de kerk te s lui ten. Erik van Brunswijk l iet via zijn rentmeester weten, dat de Katholieke 
eredienst hersteld diende te worden. Toen hieraan geen gevolg werd gegeven, poogde de hertog zijn 
bevel kracht bij te zet ten door middel van een persoonlijk schrijven. Het s tadsbestuur hield zich 
doof, ook nadat het geschut van het kasteel zich op de s tad had gericht en een burger werd gedood. 

In het najaar van 1566 verscheen de hertog in Woerden. Hij had toestemming van de landvoogdes 
om 300 soldaten te werven voor de 'bescherming' van Woerden. Het s tadsbes tuur ging toen onmidde
lijk in beroep bij het Hof van Holland, dat het besluit nam de kerk weer voor de Rooms-Katholieke 
eredienst open te s te l len . Dit 'bevel werd opgevolgd a l s zijnde een bevel van het Hof en niet van de 
hertog van Brunswijk. 

De hertog onderstreepte zijn gezindheid jegens de Rooms-Katholieke kerk door de schenking van 
een gebrandschilderd raam in de St. Janskerk te Gouda, welk raam a l s onderschrift kreeg: 'Catholi-
cae Religionis ergo' (ter wille van de Katholieke godsdienst) . In 1567 werd hij nog door de Koning 
tot ridder van Gulden Vlies benoemd. Van Brunswijk bleef strijden voor de belangen van Phi l ips II. 

In 1572 kozen enige Hollandse steden de zijde van de Pr ins . Ook Woerden ging hiertoe over (8 
augustus) , tengevolge waarvan de Lutherse godsdienst beleden mocht worden. De hertog noch het 
gezag van Phil ips II kreeg daarna nog invloed in Woerden, ook al omdat men wist s tand te houden 
tijdens de belegering gedurende 8 september 1575 tot 23 augustus 1576. Een gelukkiger afloop dus 
dan te Oudewater en andere s teden. 

Erik van Brunswijk overleed op 17 november 1584 in I ta l ië . Zijn Hollandse bezittingen kwamen 
aan twee kinderen uit zijn huwelijk met Catharina Weldam. Deze erfenis bracht evenwel tal van ver
wikkelingen met zich mee, waaraan eers t in 1617 een einde kwam. Toen werd Woerden een Hollands 
baljuwschap. 

Literatuur: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VIII, kolom 22 8 en 22 9. 

C. J . van Hetvoort, De Stad Woerden. 

Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, pagina 148 en 149. 



VOOR HISTORISCHE O N D E R Z O E K I N G E N 

ie een meer dan oppervlakkig onderzoek instelt naar gegevens omtrent de his tor ie van eèn 
s tad, dorp, kerk of familie, zal menigmaal stuiten op handschriften en aantekeningen, die a l s 

het ware verscholen liggen in allerlei col lect ies en verzamelingen van archiefdiensten, bibliotheken 
enz . De vindplaatsen van dergelijke bronnen zijn niet gering in aantal en soms ver verwijderd van de 
plaats waar men ze in eers te instant ie zou zoeken. Instell ingen, die op enigerlei wijze een raakvlak 
hebben met de his tor ie , zijn in de loop der jaren in het bezit gekomen van vele manuscripten, beknop
te s tudies enz. Veel van dit nuttig studiemateriaal blijft ongebruikt bij gebreke van een overzicht van 
her en der berustende verzamelingen. Een verwijzing in een publicat ie , een advies van een ter zake 
kundige of s l ech t s het eigen inzicht is vaak de enige weg om tot de bewaard gebleven, schriftelijk 
vastgelegde resul ta ten van vroegere onderzoekingen door te dringen. In druk uitgegeven s tudiemate
riaal i s wat gemakkelijker te raadplegen, al is de hulp van catalogi , mondelinge of schrifteli jke ver
wijzingen en een logische speurzin hiervoor eveneens onontbeerlijk. 

Op dergelijke bronnen, die betrekking hebben op ons gebied, willen we in 'Heemtydinghen' regel
matig de aandacht gaan ves t igen . Zowel beoefenaars van a l s belangstel lenden voor de p laa t se l i jke 
historie zouden van het door ons voorgestelde overzicht profijt kunnen hebben. De ni et-ingewijde is 

immers nog te weinig op de hoogte van 
hetgeen aan bronnenmateriaal in de 
vorm van archiefstukken, aantekeningen 
enz. bewaard is gebleven. 

H E T DAGBOEK V A N A R E N D V A N 

B U C H E L L 

in druk u i tgegeven door het H i s t o r i s c h 

Genootschap te Utrecht (Werken, 3 e s e -

rie no. 2 1 , 1907) 

Enigszins geroutineerde vorsers in 
Utrechtse documenten van eeuwen her 
zullen ongetwijfeld bekend zijn met de 
naam (Arend) van Buchel l . Deze Utrecht
se geleerde, die leefde van 1565-1641 , 
heeft tal van handschriften nagelaten, 
die heden ten dage nog veelvuldig wor
den geraadpleegd. Zijn liefde voor de 
oudheid dreef hem tot het maken van 
aantekeningen, die hun waarde immer 
behouden omdat ze uit geen andere bron
nen geput kunnen worden. Zijn s tud ies 
zijn helaas niet a l s één col lect ie bij
een gebleven, doch raakten verspreid 
over meerdere verzamelingen. 

Aan het einde van de vorige eeuw 
besloot het Historisch Genootschap te 

^Qutd juvat cxtrrnum jDvchehjjrmaerc vuhum-.' ~ 
l'art} mclior JötTto j?e<fh>rt cfaufa latzt-J . O. U I -



Utrecht tot het in druk uitgeven van één van zijn bekende en belangrijke handschriften: het Diarium, 
dat in hoofdzaak de periode van het laa ts te kwart van de 16 e eeuw bestrijkt, aanwezig in de hand
schriftenverzameling van de Universi tei tsbibliotheek te Utrecht. De bewerking verliep moeizaam en 
ee rs t in 1907 kwam het m rk gereed. Het ongeveer 650 pagina 's tellend boekwerk vond zijn weg bij 
een beperkt aantal belangstel lenden, a l leen al omdat de tekst vrijwel geheel in moeilijk Latijn i s 
ges te ld . Voor de pure we mschapsmens geen bezwaar, maar voor vele andere geïnteresseerden uiter
aard wel . De uitvoerige inleiding alsmede de index op personen, p laa tsen en zaken, vervaardigd door 
de bewerkers, is evenwel leesbaar voor een ieder en is bijzonder in teressante lectuur. 

De Heer H.P.M. Engelvaart , werkzaam bij het Streekarchivariaat Zuid-West Utrecht, meende er 
goed aan te doen voor ons blad enige vrije vertalingen te maken van tekstgedeel ten, die op ons ge
bied betrekking hebben. Voor dit initiatief zijn wij hem erkentelijk. Om een volledig overzicht van 
het werk te krijgen, dient men echter de inleiding bij de H.G.-publicatie te raadplegen. 

Door deze uitgave is het mogelijk geworden, dat een veel grotere groep belangstel lenden het 
werk van Van Buchell kan raadplegen. Dat het echter gewenst is ook nog het origineel in ogenschouw 
te nemen, bleek ons bij de voorbereiding tot dit art ikelt je. In het gedrukte werk is niet altijd duide
lijk aangegeven van welk onderwerp een il lustratie voorkomt in Van Buchel l ' s handschrift . Om deze 
reden is daarom een beknopt lijstje gemaakt van alle in het handschrift voorkomende i l lus t ra t ies , 
voor zover ze al thans betrekking hebben op Nederland. Melding te maken van afbeeldingen, gemaakt 
tijdens Van Buchel l ' s reizen naar I ta l ië , Frankrijk en Duitsland kan beter elders worden gepubliceerd. 

De nu volgende, door de Heer Engelvaart vertaalde, tekst mag dus geen aanleiding zijn om het 
origineel of het gedrukte werk buiten een bepaald onderzoek te houden, ondanks de bezwaren van de 
Latijnse tekst . 

1578 Daags voor Kerstmis verhuisde Van Buchell van Arnhem naar zijn geboorteplaats Utrecht. 

De re is , die per schip werd gemaakt, werd door ijsgang bemoeilijkt en s l ech t s met moeite 
kon men de scheepswerf in Vreeswijk bereiken. 

1580 Uit de Jacobikerk te Utrecht zijn de beelden verwijderd. Op 20 januari werden de goederen 
l a n ' van de kanunniken en andere geestel i jken te I J s se l s t e in beschreven. 

1581 Schoonhoven (ook wel geheten Pulcher portus, zoals vermeld in een oorkonde van de Hol-

1 n" landse graaf Willem van Beieren), is geen grote, maar vanwege haar gunstige ligging aan 
de oever van de Lek een tamelijk volkrijke vest ingstad. Aldaar bloeit de handel in turven, 
die vooral naar Zeeland worden gebracht. De vrouwen worden er geroemd om hun zoet ge
zang. 

sept . De inwoners van Vianen hebben de Calvinis t ische predikant, die er tegen opzag de li jders 
aan een epidemische z iekte te bezoeken, vervangen door een Lutherse dominee. 

1582 Omstreeks Kerstmis deed men in Montfoort een poging de Rooms-Katholieke kerkdiensten 
te verhinderen en de pr ies ters op te pakken, welke poging mislukte. 

1583 Op Palmzondag ontvluchtte de weduwe van Floris van Boetzelaer, in leven heer van Lange-
rak enz . , uit het huis van de voormalige schout Gerard Remund, waar zij gedurende lange 
tijd was vastgehouden wegens de schulden van haar man. Zij begaf zich naar Vianen, in 
welke s tad zij krachtens een privilege veilig was en waar zij tot december werd vastge
houden toen a l les met de schuldeisers was afgehandeld. 

maart 

Omstreeks het eers te uur in de namiddag is Van Buchell met Velascus en de gezusters 1589 

g"? ' Schot met een gehuurde wagen door Oudewater gekomen op weg naar Utrecht. 

Rondom het vestinkje groeit veel hennep, wat aan vele inwoners werk geeft. 
26 ? 



Een aantal jaren geleden heeft het stadje een grote ramp doorstaan, want het is door de 
Spanjaarden ingenomen en in brand gestoken. Nu echter is het weer opgebouwd en veel 
s terker dan vroeger. 
Voor de welgeste lde burgers is er rijkdom in overvloed, zodat zij het zich kunnen veroor
loven tot de middag te s lapen en daarom door de mensen uit de omgeving de s l ape r s worden 
genoemd. 

1589 Van Buchell lijdt aan de derdedaaese koorts . 

Rovers hebben uit het dorp Jutphaas o.a. 23 paarden weggevoerd. 

Het water in de Rijn is zó gezakt , dat men de rivier op sommige p laa tsen , zoa ls in de om
geving van Vianen, kan oversteken zonder natte voeten te krijgen. 

juni 25 Van Buchell i s in Dordrecht aangekomen. De inwoners hebben de naam van oproerkraaiers , 
getuige dit volksgezegde: 

Haarlem schept behagen in spek, 
Schoonhoven in koek, 

maar de Dordrechters scheppen behagen in boze onlusten. 

oc t . 6 Te Schoonhoven is één van de landlopers , die heel Holland door roverijen en sluipmoorden 
te is terden, samen met een vrouw ter dood gebracht. Hij werd ervan beschuldigd een doch
tertje van een boerin vermoord te hebben door haar eers t handen en voeten afgerukt te heb
ben en daarna door het raam in het huis te hebben geworpen, omdat de moeder hem nie t 
binnen wilde laten. 
Een menigte landlopers is een jaar geleden geradbraakt, verbrand of gekruisigd. 

1589 Te Schoonhoven aanschouwde Van Buchell de ruime, versterkte muur die onlangs om de 
n o v ' s tad is gebouwd. 

1590 Toen enige tijd geleden de muren van het kasteel te Woerden werden verbreed, vonden de 
gravers alle mogelijke restanten uit de Romeinse oudheid, zoals munten en koperen veil ig-
heidsspelden. Van Buchell aanschouwde een zeer dik stuk glas waarin een druppeltje zat , 
dat zich bij elke beweging naar het bovenste punt bewoog. Dit stuk glas is aan Prins 
Maurits geschonken, die, na het te hebben gebroken, constateerde dat het druppeltje zui
ver water was. 

1591 Ti jdens een reis van Van Buchell en Baron van Boxtel, die zij op zondag 8 mei aanvingen, 
werd te Bodegraven een ontbijt gebruikt. Dit dorp ontleent zijn naam aan een bode van de 
Graaf en voert het wapen van de Koning van Frankrijk en Navarra. Hun gastheer was , zo
als hij ze i , so ldaat geweest en stamde uit de aanzienl i jke familie Van Düngen. Hun gast
vrouw was een Utrechts meisje, stammend uit de familie Austapel , die de so ldaa t per on
geluk van een oog had beroofd en hem daarom a ls man had genomen. 

Daarna kwamen zij in Leiden, alwaar ze een maaltijd gebruikten. Aan de wagenmenner 
werd voor vijf uur vijf gulden betaald. 

1593 Ofschoon de leer van Maarten Luther werd uitgefloten, hebben de inwoners van Woerden de 

V ' reformatorische leerstel l ingen aanvaard. Door Jacob Emdius, de kasteelheer , werden hun 
zaken behartigd. 

1594' Er is misbruik gemaakt van de gewoonte welke op het Utrechtse platteland bes taa t , dat een 
vrouw, a l s zij vertrekt om buiten de provincie te trouwen, wordt vastgehouden op haar weg 
door de huwelijksj retendenten uit het dorp, totdat zij haar een beloning hebben afgedwongen. 



1595 
maart 

Als uitvloeisel van die gewoonte nu, had de volgende gebeurtenis p laats : De dochter van 
de schout van Cockengen, die in Holland was uitgehuwelijkt, had verijdeld dat zij door de 
jongens uit het dorp werd opgewacht; het gevolg was dat de jongens het bootje, waarin enig 
huisraad van de bruid werd vervoerd, hebben vastgehouden en tevens de reizigers hoonden. 
De maarschalk drong aan op bestraffing, omdat de jongelui op deze wijze onruststokers op 
de openbare weg waren. 

De waterstand van de Rijn was in het begin van de maand maart wegens voortdurende s lag
regens en door de zeer grote hoeveelheid sneeuw tot een zó ongebruikelijk hoog peil geste
gen, dat hij een groot deel van de s tad Keulen heeft overstroomd en overal zeer grote scha
de heeft toegebracht aan vestingen en wallen. 

Ook de stad Culemborg was tot op het hoogst gelegen punt ondergelopen evenals Vianen. 
De Rijnmoerassen waren overspoeld tot aan een plaats die in de volksmond Grebbe wordt 
genoemd, alwaar een groot stuk land werd weggeslagen, waardoor het water grote schade 
heeft berokkend aan de s tad Amersfoort. 

Door een gat in de Lekdijk bij (Willige)Langerak kwam de gehele omgeving van Schoonho
ven onder water te s taan . Op dezelfde wijze is bijna de gehele Betuwe alsmede het eiland 
van Dordrecht a ls door een zondvloed overspoeld. Heftige stormen vergezelden de vloed. 

rt t tvM ost 
TJUSIA*. ? , i n 

• ••( • " K : ' A V ^ ^ i — - - . r - - O a 
Nederland in de Romeinse ti jd 



Slechts met een ui terste krachts inspanning kon de scheepswerf der Vreeswijkers behouden 

blijven, bij wie de tact loze spaarzaamheid van Theodoor Canter, nog kort tevoren burge

meester , een ' s l ech te naam kreeg, omdat hij vanwege zijn zuinigheid de noodzakeli jke re-

paratiewerkzaamheden had ui tges te ld . 

1596 Van Buchell i s naar Rotterdam gereisd, de vaderstad van de grote Erasmus, en aanschouw-
' u n l de onderweg de oude burcht Jaa r sve ld . Hij zag haar vanaf de boot zoals zij i s a fgebee ld . 

- ''igggÊÊKHÊHÊÊÊÊÊÊÊ 

'"ia,. 

Gezich t op Jaersve l t , 1596 

LIJST VAN OP NEDERLAND BETREKKING HEBBENDE ILLUSTRATIES 
VOORKOMENDE IN HET DIARIUM VAN AREND VAN BUCHELL 

(aanwezig in de handschrif tenverzameling van de Bibl io theek der Ri jksunivers i te i t te Utrecht) 

D E E L 1 

folio 1 verso 

4 recto 

- 10 verso 

- 12 recto 

- 15 recto 

- 19 recto 

- 24 recto 

- 24 verso 

Auteur op 49-jarige leeftijd, 1614. Kopergravure. 

Nederland in de Romeinse tijd. Met toelichting aan de hand van de werken van 
Tac i tus en Caesar . 

Gezicht op de s tad Utrecht, 1590. 

Plattegrond van het kas teel Vredenburg, zonder j aa r . 

Grafsteen van Joannes A. Drolshagen (Domkerk). 

Kerk van St. Marie te Utrecht. 

Wapenschilden 

Zegel der Minderbroeders. 



folio 57 recto 

- 67 verso 

•'.- 80 verso 

- 93 verso 

- 95 recto 

- 111 recto 

- 117 recto 

- 117 verso 

- 130 verso 

- 134 recto 

- 135 recto 

- 140 verso 

- 141 recto 

Zegel 
Grafschrift van kanunnik Floris van Zoelen (Pieterskerk Utrecht). 

Gezicht op Gorcum, 1568. 

Zegel van de s tad Utrecht (vóór 1528). 

10 wapens van leenmannen van de bisschop van Utrecht (12 e eeuw). 

Arnhem, 1576. 

Watermolen bij Arnhem, 1578. 

Kasteel Roosendaal bij Arnhem, 1578. 

'Het Rentmeestershuysken' bij Utrecht, 1582. (N.B. Stond nabij het Zwarte Water) 

Zegel Le idse Universiteit, 1583. 

Standbeeld Erasmus op de markt te Rotterdam, 1583. 

Gezicht op Zierikzee, 1584. 

Gezicht op fort Rammekens, 1584. 

Gezicht op Vlissingen, 1584, alsmede wapen van de stad, 1584. 

D E E L II 

foliol05 verso 

- 118 verso 

- 124 verso 

- 136 verso 

- 140 verso 

- 142 recto 

- 144 verso 

- 175 recto 

- 210 recto 

Wapenschild 

Kasteel Abcoude, 1590. 

Romeinse zuil met inscriptie nabij ' s-Gravenhage, 1590. 

Steen en munten uit de Romeinse tijd (bij Leiden gevonden). 

Gezicht op Alkmaar, 1591. 

Ruïne abdij van Egmond, 1591. 

Wormer in Waterland. 

Plattegrond kasteel Coevorden, 1592. 

Gezicht op Jaersvel t , 1596. 
J.G.M. B. 

WIE 
PRENTEN 
BOEKEN 

FOTO'S, KAARTEN, VOORWERPEN, AANTEKENINGEN,1 

nz. BETREFFENDE LINSCHOTEN EN SNELREWAARüf 

TEN BEHOEVE VAN EEN BINNENKORT TE LINSCHOTEN TE 

HOUDEN HISTORISCHE TENTOONSTELLING 

Berichten hieromtrent worden gaarne ingewacht ten gemeentehuize te 

Linschoten of bij de redacteur. 

Bij voorbaat hartelijk dank ! 



Kruisen 
In 'Kruispunt', maand

blad van de Minderbroe

ders Conventuelen, jrg. 

1 no. 6 (juni 1965) 

troffen wij nevens taand 

overzicht aan van ver

schillende vormen van 

het kruis, onder de titel 

'teken van verdeeldheid?' 

De begeleidende tekst 

van H.Schoorl O.S.A. 

bevat de volgende zin

sneden: 

'De profane betekenis 

van het kruis stond oud

tijds in het teken van 

dood, veroordeling en 

vernedering. De dood

straf door kruisiging is 

uit het oosten afkomstig 

en werd later vooral door 

de Romeinen voor de 

zwaarste misdrijven toe-

gepas t. Met de kruisdood 

van Christus kreeg het 

kruis een nieuwe, veel 

diepere betekenis. Hier 

werd duidelijk hoe het 

leven in het afsterven 

opbloeit. 

Het Latijnse krui* geeft de waarschijn
lijke vorm aan van het kruis waaraan 
Christus gestorven is. Dit is dan ook de 
meest verspreide vorm. 

Het pauselijke kruis heeft drie dwars
balken als symbool van volheid. 

3. Het Russische kruis heeft drie dwars
balken, waarvan de onderste schuin ge
plaatst is. De bovenste verbeeldt de 
kruistitel, de onderste de voetsteun. 

4. Het patriarchale, aartsbisschoppelijke 
of ook wel Lotharingse kruis, heeft één 
dwarsbalk minder dan het pauselijke 
kruis (2 ) . 

Het Andreaskruis, ook wel het Bourgon
dische kruis genoemd. De apostel An
dreas preekte in Griekenland en zou 
daar te Patras aan een dergelijk kruis de 
marteldood gestorven zijn. Andreas is de 
patroon van de Ridders van het Gulden 
Vlies; het Andreaskruis is één van hun. 
emblemen. 

6. Het hakenkruis, ook wel swastika ge
noemd, gold oudtijds als een symbool 
van geluk, liefde en dood. In de cata
comben vinden we het soms als camou
flage van het kruis. Het werd ook het 
symbool van de Ariërs, reden waarom 
de nationaal-socialisten het overnamen; 
hierdoor kreeg het in onze tijd een on
gunstige betekenis. 

7. Het Malteser kruis. De Joannieters be
horen tot de oudste geestelijke ridder
orden. Zij werden opgericht ten tijde 
van de kruistochten, ongeveer 1150, en 
legden zich toe op de bescherming van 
hospitalen en de verpleging van zieke 
pelgrims. Van de 16e tot de 18e eeuw 
was hun hoofdzetel op Malta gevestigd, 
vandaar de naam: Maltezer ridders. 
Deze kruisvorm vinden we terug in de 
meeste onderscheidingen b.v. de orde 
van de Nederlandse leeuw. 
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8. Het Tau-kruis. De Tau is de laatste let
ter van het Joodse alfabet. Het werd 
oudti jds toegepast als geloofsteken onder 

oorkonden. Het is dit „ k ru i s j e " dat 
iemand moet zetten, die zijn naam niet 
kan schri jven. Het volksgeloof zag in de 
Middeleeuwen in de T een levenssymbool 
en een teken van heil, vooral een schutse 
tegen pest. Het werd als amulet gedra
gen, op kleren genaaid en op muren 
getekend. 

9. Het hengselkruis. Een Tau-kruis bekroond 
met een c i rkel , het Egyptische teken voor 
leven. Het komt in de Koptische kunst 
veel voor. 

10. Het gaffelkruis. Oorspronkel i jk een 
runenteken, dat in de Duitse kunst vr i j 
veel voorkomt. Wij kennen di t als de 
gewone kruisvorm op onze Gothische 
kazuifels. 

11. Het Griekse kruis. Staand kruis met vier 
gelijke balken. Deze vorm was reeds in 
de tweede eeuw in gebruik. We zien 
haar later veel in de Byzantijnse kunst. 

12. Het Jeruzalem-kruis. Een krukkenkruis 
waar tussen de vier armen weer vier 
kleine kruisjes geplaatst z i jn . Het was 
het wapenteken van het koninkr i jk Jeru
zalem en is nu nog het embleem van de 
Orde van het Heilig Graf. 

13. Het ankerkruis is een combinatie van 
het Griekse kruis en het oud-christeli jk 
symbool van geloof, hoop en vertrouwen: 
het anker. Deze vorm komt vooral in de 
wapenkunde voor. 

14. Het slangenkruis: wederom de Griekse 
grondvorm met een herinnering aan de 
opr icht ing van de koperen slang in de 
woesti jn. Wie naar de slang opkeek, 
bleef in leven. Het ligt voor de hand dat 
(iit symbool met het kruis van Christus 
gecombineerd werd. 

Het teken van het 

kruis werd door de eer

ste christenen gebruikt 

om hun verzamelplaat

sen aan te duiden. Zij 

leefden immers in een 

'ondergrondse' kerk, in 

de catacomben. Als zij 

vervolgd werden was 

het zelfs nodig hun her

kenningsteken, het 

kruis, te camoufleren. 

We zien dan de eerste 

vormveranderingen ko

men. 

Ook de kunstenaars 

hebben in het ontstaan 

van de verschillende 

kruisvormen een grote 

rol gespeeld. Zij brach

ten variaties aan of 

verwerkten er nog een 

of ander symbool bij.' 
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EEN PRESTIGEKWESTIE IN 1816 
fanneer we de brief die burgemeesters en raden van Woerden 150 jaar geleden aan de koning 
zonden nog eens nalezen, dan blijkt daaruit overduidelijk hoe groot de spanningen waren tus 

sen de plaatse l i jke overheid en de toenmalige plaatsel i jke militaire commandant: majoor R . O . S c h a s -
sert . 

Zij schrijven aan de koning: 'Met pl igtschuldige onderdanigheid nemen Burgemeesteren en Raden 
der stad Woerden de vrijheid Uwe majesteit aan te bieden, hunne klagten wegens de zoo openbare 
a l s grievende belediging, henlieden door de Majoor R.O. Schasser t aangedaan ' . 

Wat was er gebeurd? Waarom was de plaatsel i jke overheid zó boos dat men de koning daarvan in 
kennis moest s te l len ? 

Wel dit: Wanneer de koning of een van de leden van het koninklijk huis van Den Haag naar pa
le is Het Loo reisden of naar verder gelegen plaatsen naar het oosten van het land, passeerden zij 
altijd Woerden, waar de paarden van de koetsen werden verwisseld . Men noemde dat: 'de ka rossen 
voorzien van verse paarden ' . 

Van zo n doortocht werden enige tijd tevoren de burgerlijke en militaire autoriteiten in kennis 
gesteld, die dan al le maatregelen konden nemen die nodig waren alsmede op de dag van de door
tocht zelve, onderwijl de paarden werden gewisseld, bij de koning hun opwachting konden maken. 

In ' t voorjaar van 1816 was weer een doortocht aangekondigd en op de dag daarvan zag men in 
de Voorstraat, nabij de Utrechtsepoort, de garnizoenscompagnie, onder commando van de lui tenant 
Coulbaut, en de schut ter i j onder commando van de kapitein, aangetreden. Een grote menigte kijk-
grage burgers had achter de gelederen plaats ingenomen. 

Waarschijnlijk had de majoor Schassert , die de leiding had van het geheel , al eerder blijk gege
ven van zijn voornemen om de burgerlijke autoriteiten het naderen van de koning te belet ten, want 
even voor de koning arriveerde hadden die burgerautoriteiten, nadat de majoor aan de kapitein van 
de schutteri j bevolen had iedere burger tegen te houden, opgemerkt, dat naar de wil van de koning 
'niemand met geweld het naderen van Zijne Majesteit mocht worden bele t ' . 

Toen de koning met zijn gevolg kwam aanrijden en de burgerautoriteiten naar voren wilden tre
den, werden deze onder het oog van de burgerij door de militaire macht weer tussen de burgers te-
ruggestoten. Dat terugstoten gebeurde zó onzacht, dat de heer Ham van Sluipwijk, lid van de provin
ciale s ta ten en van de raad van de stad, en de predikant Van Waenen, stoten van geweerkolven op
l iepen. 

Onmiddellijk nadat de karos van de koning was gestopt p laa ts te de majoor van Schasser t 2 man
schappen nabij het portier van het rijtuig om zeker te zijn dat geen van de burgerautoriteiten de ko
ning zou naderen. 

De koning, die dit a l l e s zag gebeuren en zeer waarschijnlijk de burgerautoriteiten uit de ver le
genheid wilde helpen, wenkte burgemeesters en raden tot zich, waarna, het kon niet anders , de weg 
voor hen werd vrijgemaakt. 

Nu had zich eerder eenzelfde geval voorgedaan bij een doortocht van de kroonprins en met deze 
herhaling, die men beschouwde als een 'beraamde daad van militaire willekeur ' , was voor de burger
autoriteiten de maat vol en dus beklaagde men zich in een zeer lange brief bij de koning. 

Aan het s lot van die brief schrijven burgemeesters: 'De aart der zake ons te gewichtig voorge
komen zijnde, dan dat wij dit niet onder het oog Uwer Majesteit zouden brengen, hopen wi j , dat 
hoogstderzelve ons deze langwijligheid (breedsprakigheid) goedgunstig zal vergeven' , om te eindi
gen met: 'onze belangen in Hoogstderzelfs vaderlijke handen overgeven, onderdanig smekende dat 
het Hoogstderzelve behagen moge, zoodanige voorzieningen te verordenen, a l s kunnen s t rekken, om 
de openbare hoon en vernedering de Regering van Woerden aangedaan, even openbaar uit te w i s schen 

De brief werd aan de koning, bij zijn terugreis naar Den Haag, persoonlijk overhandigden la ter 
in handen gesteld van de majoor Schassert om zijn zienswijze over de kwest ie te geven. Diens ant-
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woord kon de hogere autoriteiten niet bevredigen, waarna het stuk weer aan burgemeesters werd te
ruggezonden. Deugdelijk weerlegd, zonden de burgemeesters het stuk weer naar Den Haag. 

Niet lang daarna was er weer een doortocht. Er verscheen een militaire order van de majoor 
Schasser t : 'niemand tussen de gelederen der militairen te permiteren dan Heeren officieren en die 
tot het militaire behooren. Zodra Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik gearriveerd i s en het 
Hoogstderzelve gunstig behaagd kan de regering (indien die present is) en de geestel i jkheid inge-
lijks tot Hoogstderzelve toegelaten worden.' 

Deze regeling gold ook voor het detachement schut ter i j , dat dus zijn eigen chef, de s tedel i jke 
regering, n ie t mocht doorlaten. 

Tene inde moeilijkheden te voorkomen werd besloten zich niet weer aan onaangenaamheden bloot 
te s t e l l en . De kapitein van de schutterij werd ge las t zijn detachement niet op te s te l l en . De heren 
Van Oudheusden en Ham van Sluipwijk kregen opdracht de Prins te benaderen en hem te verzoeken 
de s tede l i jke regering toe te s taan de hulde der regering buiten de stadspoort in ontvangst te willen 
nemen. 

Waar de stadscommandant buiten de stadsmuren niets in te brengen had, trachtte de raad op deze 
wijze zijn opwachting bij de Prins te maken, welk pogen met succes bekroond werd. 

Of de ten opzichte van de s tadsregering gepleegde openbare hoon en vernedering werd uitgewist , 
is n ie t gebleken, evenmin of de majoor Schasser t nog lang het commando heeft gevoerd. 

Joh. Jansen 

LOGEMENT,UI IT 
••li 

w:mM 

In het 4 pand van rechts, naast de gevel met bogen, was de paardenposteri j gevestigd. 



Bodegraven e n Boreft 
^eeds in de twaalfde eeuw droeg het dorp Bodegraven dezelfde naam a ls thans. De Oorkonden-

boeken vernielden een akte van het jaar 1064 waarin de naam Bodegraven voorkomt 1). Geble

ken i s echter dat deze akte een falsum i s , vervaardigd omstreeks 1130 à 1140 2 ) . Maar in elk geval 

bestond Bodegraven dus reeds ten tijde van de vervaardiging van deze akte . 

Dr. J . de Vries vermeldt in zijn Etymologisch Woordenboek ) dat Bodegraven genoemd is naar 

een gegraven water. Dit blijkt uit het tweede deel: -graven. Vergelijk het woord 'g raaf in de beteke

n i s van wetering. Een vergelijkbare naam is ook: Bleskensgraaf. In de oudste Hollandse rekeningen 

en leenregis ters komt die plaats voor a l s Blasekinesgrave, Blaskensgrave e t c . Daarbij is B lasek in 

of Blasken een persoonsnaam met een verkleiningsuitgang. Iets dergelijks kan volgens De Vries het 

geval zijn bij Bodegraven. 

Hij geeft namelijk ter verklaring van 'Bode ' drie mogelijkheden: 

a. Van het Middelnederlandse woord Bode, dat 'huis je ' , 'keet ' betekent. In dezelfde betekenis kom 
Bo' thans nog in het Zweeds voor. 

b. Van een waternaam (vergelijk de Bode in de Harz). 

c. Van de Oudfriese voornaam Bode. 

Hoe het ook z i j , duidelijk is dat Bodegraven oorspronkelijk een waternaam was, en ee r s t la ter 
overging op de aan dit water groeiende p laa t s . 

Nu ri jst de vraag: welk water was d a t ? 

Dit wordt duidelijk wanneer we een kaart ter hand nemen, waarop de verkaveling van het land 

bij Bodegraven is aangegeven. Ten zuiden van het dprp zien we een kronkelig watertje, dat de naarr 

'Bodegravense wetering' , of 'Oudboreftse wetering' draagt. Dr. T. Vink schrijft dat dit een res tan t 

is van een natuurlijk watertje, wat duidelijk blijkt uit het kronkelige verloop. In de middeleeuwen 

heeft dit water gediend a l s ontginningsbasis voor het aangrenzende land. Men kan dit ter p l a a t s e en 

op de kaart duidelijk zien: de sloten van de Dronenpolder zijn a l le , en die van de Vrije Nes groten

dee l s , op dit water gericht. Bij de ontginning is het water vergraven, waardoor het een wetering 

werd ). Deze wetering heeft blijkbaar de naam 'De Oude Bodegraven' gedragen. 5) L a n g s het watei 

ontstond een buurt, die de naam overnam en thans nog Oud Bodegraven heet . Dit is de ouds te neder

zet t ing ter p laa t se . Eerst in de veertiende eeuw, nadat in 1366 tot het leggen van een s l u i s in de 

Oude Rijn was besloten ), verplaats te het dorp zich naar de Oude Rijn. 

Naast de officiële naam kent echter iedere Rijnstreker de naam 'Boreft ' . 

Oorkondenboek Utrecht I nr. 22 6 
Oppermann, Untersuchungen I p . 191: A° 1129. 
Niermeyer, Bijdr. V.G. en O., 7 e R, 8 (1937) p . 22 nr. 1: A° 1138. 
Uitgave Het Spectrum, Aulareeks nr. 6. 
Dr. T .Vink , De Riviers t reek , 1953, p . 291 e.v. 
In akten van c. 1295 a 96 (v.d. Bergh, Oorkondenboek Holland en Zeeland, suppl. p . 266) en van 1 4 2 i (van 
Dciorn, O.V. Rechtsbronnen, 3 e reeks XV, p, 270) wordt gesproken van 'de Oude Bodegraven ' a l s grensaan-
duiding. Te oordelen naar het gebruik van een lidwoord wordt hier het water bedoeld. 
Dr. C . J . v a n Doo rn , Het Oude M i l a n d ' , p . 78. 



Er zijn vele plaatsnamen waarvan in de streektaal een kortere vorm in gebruik is dan de offici

ële naai.i. Bijvoorbeeld Gorkum (Gorinchem), Kekum (Kedichem), Stolk (Stolwijk), Kolik (Koolwijk), 

Heldern (Hellendoorn) e tc . Deze vormen zijn a l le samenstel l ingen van de officiële naam. 

Is dit ook het geval bij Bodegraven? Het i s mogelijk: 'Bo^de' kan gemakkelijk tot 'Bo ' zijn afge

kort ) en ' -graven ' kan tot 'greft ' geworden zijn. Men vergelijke daarmee de naam van de in 1366 

gegraven verbinding van Woerden met de Kromme Mijdrecht, die in de oudste oorkonden nog naamloos 

is, doch op de duur de naam 'Greft ' kreeg. 

Ook de Grift bij De Bilt is een gegraven water. Deze naam is volgens de Vries ontstaan uit een 

Umlautsvorm van 'Graft ' , dat afgeleid is van 'graven ' . 

Neemt men een dergelijke ontwikkeling aan bij Bodegraven, dan krijgt men de samentrekking 

'Bogreft ' . Dat daaruit ook nog de -g- is verdwenen, is gemakkelijk aan te nemen. Zo komt men dan 

tenslotte tot de vorm 'Boreft ' . 

Ik heb mij afgevraagd hoelang die naam al in gebruik i s . Het is niet gemakkelijk om dat terug te 

vinden, omdat in de bewaard gebleven archiefstukken (officiële bescheiden) s t eeds de officiële naam 

is gebruikt. 

Het enige houvast bieden daarom familienamen. De meeste familienamen zijn immers in de om

gang van de mensen onderling voortgekomen. En daarom ook: in het dialekt dat die mensen spraken. 

Iemand die uit Stolwijk kwam, werd Stoiker of Van Stolk genoemd. Iemand uit Gorinchem kreeg de 

naam Van Gorcum. Het is daarom logisch dat iemand die uit Bodegraven naar een andere p laa t s in de 

Rijnstreek verhuisde, de naam 'Van Boreft' of 'Borefter' kreeg. 

Inderdaad vond ik daarvan enige voorbeelden. 

In de notariële archieven van Woerden vond ik een boer vermeld met de naam Quirijn Willemsz 

Boriver. Hij leeft in 1579. ) Een andere inwoner van Woerden werd in 1590 Jan Jansz Boriff ge

noemd. ) In 1607 woonde hier een Thonis Gysbertsz Borever, ) die in 1619 a l s Thonis Gijsbertsz 

Bonver wordt vermeld. ) Een boer in de Zegvelder Broek heet te in 1600 Jan Claesz van Borift. ) 

Verder noemt Van Doorn een declaratie van de Woerdense schout David van Heesse l uit het jaar 

1581 over kosten die de schout had gemaakt in verband met een in de jaren 1563 tot 1571 gevoerd 

proces over wat Van Heessel noemt 'de Bmff sche brugge'. ) 

Tot nu toe vond ik nog geen oudere vermeldingen van dergelijke namen, doch met deze gegevens 

kunnen we reeds s te l len dat Bodegraven sinds minstens vierhonderd jaar voor de Rijnstrekers 'Bo

reft' heet. 

oktober 1966 Ni lomp 

) Een akte van 1480 noemt de p l a a t s 'Boegraven ' (Rechtsbronnen, p . 355). 
) Algemeen Rijksarchief, Notarieel archief Woerden, nr. 8496. 
) Gem. Archief Woerden, Gasthuisrekeningen. 
) Gem. Archief Woerden, 'Culverboek ' , p . 513. 
) Gem. Archief Woerden, Col l s te ra len . 
) Rijksarchief Utrecht, Oudschildbroek, Staten-archief 971 fol. 264. 
) Van Doorn, Rechtsbronnen, p . 317. 
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EEN BELANGWEKKENDE PUBLICATIE 

De Historische Vereniging voor Zuid-Holland heeft met steun van het Wetenschappelijk Fonds 
der provincie Zuid-Holland een bundel studiën 'Zege ls en wapens van steden in Zuid-Holland' on
der leiding van mevrouw Elisabeth C. M. Leemans -Pr ins uitgegeven. Op de totale inhoud van het 
270 pagina ' s tellende werk op kunstdrukpapier met fraaie i l lus t ra t ies zal in ons tijdschrift nog wor
den teruggekomen. Thans willen we s lech ts de aandacht vestigen op het hoofdstuk 'De zegels en het 
wapen van Woerden', geschreven door onze leden Ir. Z.van Doorn en Nico Plomp (pag. 261 -270 , met 
10 afbeeldingen). 

Tegen de achtergrond van een inleidend historisch gegeven betreffende de slotbewoners van het 
kas tee l te Woerden worden, te Beginnen met het oudste zegel van de Heer van Woerden (1277), en 
vervolgens de noodmunt tijdens de Spaanse bezetting (fig. 1) en de afbeelding op glas in de Sint-
Janskerk te Gouda, die alle de bekende drie ruiten vertonen, behandeld. 

De schuinsrechtsgerui te dwarsbalk i s eveneens op de eiken betimmering en s tedek is t , aanwezig 
in het Museum te Woerden, te zien (fig. 2, 3). Een geheel ander beeld vertoont het s t a d s z e g e l . De 
auteurs vermelden een interessant gegeven, namelijk dat de 'Groote Zaa l ' op het zegel afgebeeld, 
a l s voorbeeld kan hebben gediend tot de bouw van de Ridderzaal te Den Haag (afb. 4 t/m 8). Zij 
s te l len verder dat tegen het midden van de 17 e eeùw bij het Stadsbestuur en de burgerij van Woerden 
een zeker heraldisch besef is wakker geworden. Dan verschijnt op het s tadszegel het s tadswapen 
van Woerden (afb. 9, 10). 

Wie deze publicatie lees t , zal ongetwijfeld eerder en met grotere aandacht eens in het Museum 
te Woerden rondkijken. 

v.d.V. 

AKTIVITEITEN DER VERENIGING 

Op 17 oktober jl. hield onze vereniging in gebouw Concordia te Woerden een 'open ' bijeenkomst, 
alwaar voor meer dan 200 belangstel lenden, waaronder burgemeester B.H.G. ter Haar Uomeny, enige 
facetten van Woerdens verleden 'in woord en beeld ' aan de orde werd gesteld door de Heer Joh. Jan
sen . Op bevattelijke en aangename wijze wist de Heer Jansen het publiek te boeien, niet in geringe 
mate vanwege zijn gave om op een prettige wijze contact te leggen tussen nog bekende s i tua t i e s en 
voorvallen en het vroegere verleden. 

De jeugd gaf op deze avond wederom in ruime mate blijk van belangstel l ing voor de his torie van 
de eigen stad, een verschijnsel dat zich ook elders meer en meer openbaart. 

De geboekte ledenwinst maakte deze avond ook in materieel opzicht succesvo l . 

* * * 
Op 24 november, wederom in Concordia, bracht de Heer Nico Plomp de techniek van het familie-

onderzoek onder de aandacht van vele geïnteresseerde leden en belangstel lenden. 
Ook op deze avond was er sprake van een geanimeerd contact tussen inleider en toehoorders. 
Nadat in de pauze in ruime mate van de gelegenheid gebruik was gemaakt om tal.van genealogi

sche publicat ies in te zien, kwam een levendige bespreking op gang. Niet a l leen pract ische vragen 
kwamen hierbij aan de orde, ook onderwerpen zoa l s : de lange hoeve te Barwoutswaarder, het kloos
ter te Waarder, klokjes aan boerderijen, familie Griffioen, naamsverandering, plompjesbrug, huis-
tekens , uithangborden, 10e en 1 3 e penning, enz. 

Mede vanwege de goede belangstel l ing voor dergelijke contactavonden, heeft het bestuur gemeend 

hieraan meer aandacht te schenken. 
* * 
* 

Op 23 januari 1967, Concordia, 's avonds 8 uur: CONTACTAVOND, alwaar men resul ta ten van 
'Stamboomonderzoekingen' kan bespreken of uitwisselen. Men brenge zelf gesprek-materiaal mede! 






