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HOLLANDSE ZEELIEDEN IN SLAVERNIJ

door Nico Plomp

In de zeventiende eeuw, toen onze handelsvloot alle zeeën bevoer, en Hollandse kooplieden handel
dreven, koloniën exploiteerden, en handelsoorlogen voerden, waren zij het niet alleen die in slaven
handelden en schepen van tegenstanders buitmaakten. Met name de "Barbarijnse zeerovers" uit
Algiers waren daarin zeer bedreven. Wanneer zij een schip veroverden, werd het scheepsvolk
gevangen genomen en als slaven tewerkgesteld op de schepen van de zeerovers, of aan de kust in
Algiers. Slechts tegen een hoog losgeld konden de zeelieden hun vrijheid herkrijgen.
Ook zeelieden uit onze streek heeft dit lot getroffen. Een enkele keer vinden we er iets over in de
archieven. Twee gevallen, van een IJsselsteiner en van een Woerdenaar, volgen hier.
Beide zeelieden danken hun vermelding in de archieven aan moeilijkheden rond de terugbetaling
van hun losgeld, dat aanvankelijk was voorgeschoten.
De IJsselsteiner was Cornelis Dircksz, die in 1642 "tot Algiers bij de Turcen gevanckelijck"was. Op
verzoek van Jacob Dircksz, een houtkoper te Amsterdam, die blijkbaar het losgeld had
voorgeschoten, legde een Edammer zeeman een jaar later voor een notaris te Edam een verklaring
af over de gang van zaken bij het vrijkopen van Cornelis. Een andere "varensman" bevestigde het
verklaarde ten overstaan van burgemeesters en regeerders van Amsterdam. Beide verklaringen
werden gedeponeerd bij het gerecht van Usselstein.(l).
Gedrieën hadden zij als slaaf gewerkt bij een zekere "Harriet" te Algiers. Op een dag vertelde
Cornelis Dircksz triomfantelijk aan zijn lotgenoten dat hij was vrijgekocht. Nieuwsgierig vroegen de
anderen wat hij had gekost. Honderdvijfenzeventig stukken van achten, luidde het antwoord.
Cornelis Jansz, de Edammer, was bij de verkoop aanwezig geweest. Hij verklaarde later dat hij zich
nog goed kon herinneren dat de Jood die hem kocht "lange tijt met de patroon in dingeschap was,
alsoo deselve Jood alleen hondertvijftich stucken van achten uytboode, doch dat de coop evenwel
lestelijck wierde geslooten op hondertvijfentseventich stucken van achten". Toen de koop gesloten
was en het nieuws bekend werd, wensten zijn lotgenoten hem "geluck, gesontheyt ende behoudene
reyse". De thuisreis kon beginnen.
Uit de akten blijkt niet wat er nadien is gebeurd. Vermoedelijk heeft de Joodse koopman Cornelis
Dircksz doorverkocht aan de Amsterdamse houthandelaar. Zo kwam de IJsselsteiner terug in
Holland, vrij, maar met een flinke schuld. En blijkbaar heeft de terugbetaling hem nogal wat
moeilijkheden opgeleverd, zodat zijn schuldeiser het nodig vond bewijsstukken bij het gerecht van
IJsselstein te deponeren.
Dat het losgeld niet gering was, blijkt nog beter uit het verhaal van de Woerdenaar Dionijs Cornelisz
Griffioen. In 1658, eenentwintig jaar oud, was ook hij te Algiers in gevangenschap. Er was een
losprijs gevraagd, doch zijn vader, een scheepsbouwer, was niet in staat die op te brengen. De
vroedschap nam toen de zaak ter hand en begon met uit de stedemiddelen een bedrag van vijftig
gulden beschikbaar te stellen.
Men schreef 17 december 1658. Het begin van de actie was gemaakt. Het werd echter bepaald geen
bliksemactie! Niet zo plezierig voor de gevangene. Op 31 maart 1659 kwam de zaak opnieuw ter
sprake in de vroedschap. De heer John Webster, die het huis Wulvenhorst bewoonde, ter plaatse
waar nu de boerderij Wulverhorst staat, was bereid gevonden de losprijs voor te schieten. John
Webster, een Engelsman gehuwd met een Meppeler burgemeestersdochter, was agent van koning
Karel II van Engeland in de Nederlanden, en had belangrijke bezittingen onder Linschoten,
Woerden en Amsterdam.
Hij schoot de ontbrekende gelden voor, op voorwaarde dat het stadsbestuur en de diaconie zich
garant stelden voor dit bedrag.
Die garantie kwam er echter niet zomaar. Eerst werd de vader van de slaaf aangespoord om zo
1

spoedig mogelijk het geld bijeen te brengen, opdat de regenten er van verzekerd konden zijn dat zij
het geleende spoedig aan Webster konden terugbetalen.
De vader ging nu links en rechts geld inzamelen, doch erg vlot verliep dat blijkbaar niet.
In september zette een van de predikanten zich erachter. Er werd nu orde op zaken gesteld. De
scheepsbouwer werd bij het college van burgemeesteren ontboden en gewezen op zijn verplichting
ijverig het geld tot lossing van zijn zoon in te zamelen. Zodra er voldoende geld was gegeven of
toegezegd zou de stad zich garant stellen bij de heer Webster. Blijkbaar durfde het stadsbestuur dat
niet bij voorbaat te doen, uit vrees dat de actie niet zou slagen.
Doch een maand later was de zaak zo goed als rond. Burgemeesteren en diakenen gaven de garantie,
op voorwaarde dat de ouders al het mogelijke zouden doen om het resterende bedrag te
verzamelen.
Eindelijk kon Dionijs worden losgekocht en begon de thuisreis.
Daarmee was echter de zaak nog niet ten einde.
In april 1662 vertelde Ds. Eynthoven aan de vroedschap over een aanschrijving die hij van de heer
Webster had ontvangen. Een gedeelte van het voorgeschoten losgeld was nog steeds niet
terugbetaald.
De vroede vaderen dachten eens diep na en besloten toen een kaartje te laten tekenen van alle
huizen tussen Nieuwerbrug en het huis van Cornelis Elbertsz ten oosten van de stad. Uit die streek
zou het geld bijeen moeten komen.
Drie weken later werd besloten dat de beide stadsboden en de gewezen slaaf hier samen "met een
besloten busse" zouden collecteren.
En deze collecte schijnt geslaagd te zijn, want de zaak is nadien nooit meer ter sprake gekomen.(2).

(1) Rijksarchief Utrecht, Rechterlijk archief IJsselstein nr. 644 portefeuille 1573-1680.
(2) Gemeentearchief Woerden, Notulen van de vroedschap.
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KRANTEBERICHTEN OVER DE GEVANGENIS TE WOERDEN. Medegedeeld door J.G.M.
Boon.
Het Weekblad voor onderwijs en schoolwezen de Wekker bevat een hoofdartikel over het
Gevangenis-Onderwijs, naar aanleiding van eene aan de leden der Tw. Kamer en ook aan die
Redactie toegezonden brochure van den heer J. v. Dam Thz. te Woerden, die gedurende 32 jaren
met het onderwijs in de gevangenis aldaar belast was. Reeds in 1822 bepaalde de Regeering, dat er
onderwijs in de gevangenissen zou gegeven worden, waaraan echter om de weinige vrucht die het
scheen op te leveren en de daaraan verbonden kosten, tot heden slechts gebrekkig is voldaan. De
heer v. Dam treedt als de verdediger van het onderwijs op en, zoo iemand, dan heeft hij hier recht
van spreken. Hij deelt als resultaten van zijn onderwijs mede, dat van 1143 veroordeelden, waarvan
91 pet. zeer gebrekkig of in het geheel niet onderwezen waren, bij 85 pet. goede of ten minste
redelijke vruchten verkregen werden. Een leesbibliotheek en eene vormschool voor niet schoolgaanden hadden ten gevolge, dat in VA jaar het cijfer van hen, die boeken ter lezing vroegen van 32 tot
52 pet. steeg, terwijl dat der cellestraffen van 14 tot 4 pet. daalde. Twee fac-similés, bevatten
proeven van schrift van 2 leerlingen, die bij aankomst op 34 en 39-jarigen leeftijd geheel geen
onderwijs genoten hadden; die proeven zijn werkelijk verrassend en een bewijs van wat er nog
gedaan kan worden bij menschen van leeftijd. Niettemin zijn er nog 3 groote strafgevangenissen
voor mannen in ons land, waar geen onderwijs gegeven wordt. Wij vereenigen ons dan gaarne met
de dringende aanvraag van den heer v. Dam, dat het gevangenis-onderwijs in 1871 afdoend en voor
goed geregeld moge worden, en dat een eventueele poging daartoe bij de Tw. Kamer beter onthaal
moge vinden dan die ten vorigen jare van den heer Moens, welke zich persoonlijk van de resultaten
te Woerden verkregen overtuigd had. Door de uitgave van het geschrift van den heer v. Dam, zou de
zaak in ruimer kring belangstelling kunnen wekken. (Nieuwe Utrechtsche Courant van 9 October
1870).
De N. Rott. Ct. zegt dat het in de strafgevangenis voor vrouwen te Woerden, aan de veroordeelden,
die aldaar gemeenschappelijk opgesloten zitten, in verschillende vertrekken bij elkander arbeiden,
te zamen eten en gewoonlijk driemalen daags een half uur wandelen, verboden is om vóór des
avonds zes uur met elkander te praten. Van eene dergelijke abstraire toepassing van het Auburnsche
systema, in geen der andere gevangenissen in gebruik, mag, meent die courant, zonder wettelijke
regeling geen sprake zijn. De N.R.C, spreekt den wensch uit, dat de aandacht van den nieuwen
minister van justitie, onder meer op het gebied der justitie ook op deze willekeur moge gevestigd
zijn. (Nieuwe Utrechtsche Courant van 13 November 1870).
In een ingezonden stuk in de N.R.Ct., geteekend door J.v.D., Thz., wordt het bericht omtrent de
vrouwen-gevangenis te Woerden als eene onwaarheid wedergelegd en verworpen. De schrijver
(indien wij ons niet vergissen de onderwijzer in die gevangenis, de heer v. Dam) die reeds meer dan
30 jaren dagelijks in de gevangenis verkeert, zegt dat er te Woerden nooit door iemand aan de
invoering van 't Auburnsche systeem is gedacht, welk stelsel trouwens in een gemeenschappelijke
gevangenis eene onmogelijkheid zoude zijn. i n de strafgevangenis te Woerden - zoo lezen wij
verder — is, gelijk in onze andere strafgevangenissen, als noodzakelijke maatregel van orde, het luide
en voortdurend spreken op de werk- en eetzalen verboden; bij de wandeling enkel het luide
spreken. Op de slaapzalen, waar de veroordeelden niet aan een vaste zitplaats gebonden zijn,
kunnen zij, met vermijding van alle geraas, meer vroolijk onder elkander spreken. Ten 9 uur moet
ieder naar bed, en dan is een strenge stilte bevolen.' De schrijver vermeldt verder, als een bewijs hoe
het bij vrij spreken toegaat, den inhoud van een paar verhalen, waarvan hij in een tijd van tijdelijke
verslapping in het toezicht, door ziekte der bewakers, de ongeziene getuige was.
Ook zonder dat wij hier meer van zeggen, zullen onze lezers, - hoezeer even als wij vijanden van
het willekeurig invoeren van een systeem als het Auburnsche, wat nu blijkbaar niet het geval is zeker met ons instemmen, in 't geen de schrijver zegt: 'Waar moest het heen, als aan den
veroordeelde het onbetoomde gebruik van zijne tong gelaten was? '. (Nieuwe Utrechtsche Courant
van 20 November 1870).
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H u n i II
DIENSTREGELING, aangevangen 11 APRIL.
Van Leiden naar Woerden

Van W o e r d e n naar Leiden

Dagelijks, uitgenomen Z o n d a g , 'a morg. ten 6.45.
M a a n d a g , D i n g s d a g , W o e n s d a g en Donderdag,
's morgens 9.30.
Vrijdag, Zaterdag en Zondag, 's namidd. 2.10.

Maandag, Dingsdag, W o e n s d a g 's morg. ten 11.30.
D o n d e r d a g , 's morg. 4 . 1 5 , 1 1 . —
Vrijdag, 's morg. t e n 2 30.
Zaterdag en Z o n d a g , 's morg. t e n 5.30.
Dagelijks, uitgenomen Zondag, 's nam. t e n 3 . —

Van Leiden enkel tot Bodegraven
Vrijdag en Z a t e r d a g , 's namiddags 12.30.
I Dagelijks, uitgenomen Zondag, 'snara. ten 5.30.
I Deze dienst in correspondentie naar Gouda.

Van W e e r d e n naar A m s t e r d a m
M a a n d a g , 's morg. t e n 3.—
Woensdag,
//
4.—
In correspondentie t e Bodegraven naar Leiden.

Van W o e r d e n naar Rotterdam
Dingsdags 's morgens ten 2.30.
I n correspondentie naar Amsterdam en Leiden.

Van Bodegraven naar A l p h e n en Gouda

Van Bodegraven naar Leiden
M a a n d a g , D i n g s d a g , W o e n s d a g en D o n d e r d a g ,
's morgens ten 5 30.
Vrijdag en Z a t e r d a g , 's morg. ten 5.—
's nam. ten 3 . —
De morgendiensten van Bodegraven in correspondentie naar Amsterdam.

Van A m s t e r d a m naar W o e r d e n
Maandag en W o e n s d a g ,

's namiddags

1.30.

Van Rotterdam naar W o e r d e n
D i n g s d a g , 's namiddags ten 1 uur.
I n correspondentie naar Leiden.

Van G o u d a naar L e i d e n

Donderdag van Bodegraven 's morgens 4.45.

Donderdag 's morgens 11.30.

W o e r d e n buiten de Leidsche poort.
Ij L e i d e n TJtrechtsche Veer bij de HoogewoerdsB o d e g r a v e n den heer G. V A N
ÏÏAAFTEN.
P00rt!
Gouda Bolwerk.
, A l p h e n den heer J O H . S C H O U T E N .
Rotterdam H a r i n g v l i e t zuidzijde, eerste ligter A m s t e r d a m Binnen-Amstel bij de Achtergracht.
Agenten aldaar de heeren V E R W E I & Comp. E n verder aan de bekende Stations.
D e uren van af- en opvaart hebben plaats voor de diensten Leiden,
volgens de aangegeven tijd te Leiden.

Bodegraven en Woerden

De dienst van Amsterdam volgens de Amsterdamsche tijd.
//
//
// Rotterdam
n
n üotterdamsehe
//
De dienst van 5.30 's avonds uit Leiden kan bij uitkomst der zomerdienst van de Holl.
Spoor vermoedelijk 15 minuten vervroegen.

£ W Feestdagen kunnen soms verandering geven.

DE DIRECTIE.
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SPOORWEGPLANNEN LOPIKER-, KRIMPENER- EN ALBLASSERWAARD door J.G.M. Boon

In de periode 1875-1925 vooral hebben tal van plannen tot verbetering van het openbaar vervoer
ruime aandacht gehad van overheid en particulier. Op vele plaatsen kon van de nieuwe
mogelijkheden op het gebied van het vervoerswezen echter niet worden geprofiteerd vanwege de
hoge kosten, verbonden aan aanleg en instandhouding. Tal van voortreffelijke trein- of tramplannen
zijn daardoor onuitgevoerd gebleven en eerst veel later vervangen door goedkopere oplossingen met
behulp van autobussen.
Vijftig jaren geleden hebben samenwerkende gemeentebesturen getracht een einde te maken aan
het isolement van Zuid-West Utrecht, de Krimpener- en Alblasserwaard. Zij deden dit aan de hand
van een groots opgezet trein- en tramplan.
Op 16 november 1918 ging een speciale commissie onder leiding van het Tweede Kamerlid Jhr.Mr.
S.A. van Beresteyn aan de slag om aan de weet te komen, op welke wijze genoemde gebieden het
beste geholpen zouden kunnen worden. Dat er nog geen of uiterst pover openbaar vervoer aanwezig
was, weet de nieuwe commissie aan:
1) de vele en goede waterwegen, die een goedkoop middel van goederenvervoer vormen;
2) de betrekkelijk geringe en verspreide bevolking van het platteland (per HA 1 à 2 inwoners);
3) de geringe betekenis van de industrie;
4) de slappe bodemgesteldheid en de overgang over de rivieren, die de aanleg der spoor- en
tramwegen zeer kostbaar maakt.
De "Commissie tot verbetering van het verkeerswezen in Z-W-Utrecht, Krimpener- en
Alblasserwaard" - kortheidshalve V.U.K.A. genaamd - kon bogen op de steun van de Minister van
Waterstaat, die hoofdingenieur Van Oyen beschikbaar had gesteld voor het opmaken en uitwerken
van de plannen. Voor de verdere kosten moesten de deelnemende gemeenten 5 cent per inwoner
gedurende 2 jaren betalen.
Reeds na enige maanden konden in kaart gebrachte spoorlijnen in discussie worden gebracht. Zij
betroffen:
A. Een spoorweg van Gouda over Montfoort en Meernhoef naar Utrecht, overeenkomstig het plan
van het comité voor buurtspoorverbinding Gouda-Montfoort-Utrecht, dat als gevolg van de in
1914 uitgebroken oorlog was blijven liggen.
B. Een spoorweg van Rotterdam naar Sliedrecht, sedert 1912 in studie.
C. Een spoorweg van Gorinchem over Vianen en Usselstein naar de Meernhoef, aansluitend op de
onder A. genoemde lijn.
Nabij Vianen was een hoge vaste brug gedacht, die tevens door het gewone verkeer gebruikt zou
kunnen worden. De aldaar bestaande schipbrug zou dan naar Schoonhoven overgebracht
kunnen worden.
D. Een spoorweg van Schoonhoven naar Usselstein, aansluitend op de onder C. genoemde lijn. Dit
plan kwam grotendeels overeen met het oudere van de heer Krieger.
E. Een spoorweg van Sliedrecht naar Meerkerk.
F. Een spoorweg van Bergambacht naar Krimpen a/d Lek ter verbinding van de bestaande lijn
Gouda-Schoonhoven met de onder B. genoemde.
G. Hen electrische tramweg van Utrecht over Jutphaas naar Vreeswijk ter vervanging van de
bestaande paardentramweg.
De lijnen A, C, D, E, en F had men geprojecteerd als eenvoudige locaalspoorwegen, waarop met een
max. snelheid van 35 km gereden kon worden, ook door de grote spoorwagens.

In een vergadering te 's-Gravenhage op 25 oktober 1919, alwaar vertegenwoordigers van ongeveer
vijftig gemeenten aanwezig waren, kwam nogal wat kritiek los. Tal van afgevaardigden uit de
Alblasserwaard waren teleurgesteld over de geprojecteerde lijnen. Men had gehoopt, dat veel meer
gemeenten profijt van eert spoorlijn zouden hebben. Ook Gouda toonde zich minder tevreden over
het plan.
De afgevaardigde van Nieuw-Lekkerland vond de lijn Schoonhoven-IJsselstein overbodig, omdat in
deze boerenstreek geen behoefte bestond aan een spoorweg. De lijn Gouda-Oudewater achtte hij
evenmin nodig en vond een lijn Schoonhoven-Oudewater-Utrecht voldoende. Het doen vervallen
van het baanvak Gouda-Oudewater zou echter een ramp betekenen voor Haastrecht. Bovendien
verkeerde de verbinding Gouda-Oudewater-Montfoort-Utrecht in een te ver gevorderd stadium van
voorbereiding om daarin alsnog wijziging te brengen.
Op 4 juni 1920 kregen do belanghebbende gemeenten bericht, dat aan de Minister van Waterstaat
een concessie was verzocht voor een op te richten N.V. Zuid-Hollandsche Utrechtsche
Spoorweg-Maatschappij. De oprichting van de NV zou plaats vinden zodra de totstandkoming van
de lijn Gouda-Montfoort-Utrecht was verzekerd.
Men dacht de navolgende lijnen tot stand te kunnen brengen:
A. Gorinchem-Vianen-Meernhoef-Utrecht.
B. Schoonhoven-IJsselstein-Utrecht.
C. Sliedrecht-Nieuwpoort-Gorinchem.
D. Krimpen a.d. Lek-Stolwijk-Gouda.
E. Rotterdam-Krimpen-Baanhoek.
De kosten werden geraamd op 18.000.000,— gulden. Het Rijk zou de bouw van een brug over de
Lek bij Vianen alsmede de aanleg van een gedeelte van de lijn E voor zijn rekening moeten nemen
alsmede 50% van de verdere aanlegkosten. Het resterende bedrag diende, volgens de toenmalige
opvattingen, opgebracht te worden door de streek, t.w. 5.000.000 gulden door de betrokken
provinciën en 4.000.000 gulden door de gemeenten, polders en particulieren.
Met de plaatsing van aandelen verliep het echter allerminst gunstig. In de vergadering van 21 april
1921 bleek hoe gering de bereidheid c.q. het onvermogen van de gemeentebesturen was om het
benodigde financiële offer te brengen. Slechts 719.000 gulden was aan toezeggingen binnen,
waaronder die van IJsselstein als enige gemeente in Zuid-West Utrecht. Ook de provincie
Zuid-Holland voelde weinig voor een financiële medewerking.
Minder ongunstig stond het met de lijn Gouda-Montfoort-Utrecht, hoewel van de gevraagde
700.000 gulden nog slechts 255.700 beschikbaar was gesteld. Verder was het nog niet zeker, dat
Utrecht en Oudewater samen 300.000 gulden zouden kunnen opbrengen.
Ondanks de vele negatieve berichten werden de VUKA-plannen in deze vergadering nog niet
begraven. Uitvoering ervan hield men voor mogelijk, mits betere tijden zouden aanbreken. Dat deze
opvatting nog te optimistisch was, is later gebleken.
N.B. De gegevens zijn ontleend aan een in het gemeente-archief van Vreeswijk berustend dossier
over deze aangelegenheid. Bij deze stukken bevindt zich ook een ontwerp-tekening van een
locaalspoorweg Utrecht-Woerden via Houten, Vreeswijk, IJsselstein, Montfoort en Linschoten.
Een nadere toelichting is er niet bij aanwezig.
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UIT DE BURGERBOEKEN VAN DORDRECHT. Medegedeeld door Nico Plomp

Onder de vele archivalia die in het Gemeentearchief van Dordrecht door klappers toegankelijk zijn
gemaakt, zijn ook de burgerboeken.
Deze burgerboeken, die de periode 1658 tot 1799 omvatten, bevatten de namen van allen die zich
te Dordrecht vestigden en daar burgerrechten verwierven. In veel gevallen werd bij de inschrijving
de plaats van herkomst vermeld, doch helaas niet altijd.
Hieronder volgt een lijst van de personen uit deze streek die de klappers vermelden. De nummers
achter de persoonsnamen hebben betrekking op de inventarisnummers en folionummers waarop de
inschrijving wordt gevonden. De burgerboeken hebben de nummers 1974 tot en met 1978 uit de
inventaris 1572-1795.
Bodegraven
1688 Boudewijn Codde

1975/50

1793 Abraham de Jager

1978

1696 Arie van den Bergh

1975/113v

1707 Dirk van der Horst

1976

1692 Johannes Cranenburgh, grofschilder
1778 Anthony Gode
1796 Gerrit Otterspoor

1975/83v
1977
1978

1677 Cornelis van der Saelen

1974/124
1974/36

21-6-

1661 Jan Reyniersz Brouwers
1661 Pieter Gerrits van Dommelen,
cuypersgast
1670 Geerit Goosense de Gruyter
1676 Jacob Luyten
1683GovertGeerits
1683 Hermen Anthonis Spijs
1689 Cornelis Cornelisse Haselaer
1693 Hendrick Cornelissen
1695 JohandeWijs
1787 Adriana Stemmer

Polsbroek
4-3-

1747 Cornelis Nederberg

1977

1687 Casper van Breda

1975/45

Harmeien
7-6Jaarsveld
Jutfaas
12-5Montfoort
19-229-6Nieuwkoop
Oudewater

1974/37
1974/89v
1974/120
1975/15
1975/18
1975/5ÓV
1975/90
1975/105
1978

Snelrewaard
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Vleuten
3-2-

1756 Gerrit van Ingen

1977

1666 Jan Cornells Cramer
1678 Dick Jansz Snel
1683 Laurens Teunisse van Oosten (2x)
1683 Josua Jansse Saret
(sic. lees: Faret)
1684Claes Aerts
1690 Frederik Logemanam
1697 Johannis Denijsse
1701 Hendrik van Wingerde
1715 en 1-5-1721 Matthijs van der Vloet
1760 Paulus de Koen
1774 Jacobus Henegouwen
1786 Meindert van den Endt
1796 Abraham van Waardt
1797 Jan van der Horn

1974/75
1974/131
1975/19 en 20
1975/22

1694 Anthony Jansz van Merelo

1975/97v

Woerden

2-421-231-78-1223-112-18-2-

1975/25
1975/69
1975/117
1976
1976
1977
1977
1978
1978
1978

IJsselstein

HARMELEN OP WEG VAN OUD NAAR NIEUW
Onder deze titel kon men in februari jl. een interessante tentoonstelling van voornamelijk visueel
materiaal betreffende Harmeien aanschouwen in het toen geopende sociaal-cultureel centrum
aldaar. Gelijktijdig verscheen onder dezelfde titel een goed verzorgde publicatie, die tevens is
opgenomen in de serie Stichts-Hollandse Bijdragen, de snel wassende reeks locaal-historische
werkjes over ons werkterrein en zo langzamerhand het parade-paardje van de goed in ledental
toenemende Stichts-Hollandse historisch vereniging. Dit 140 bladzijden tellende boekje is voor
onze leden verkrijgbaar tegen betaling van de gereduceerde prijs van f7,50 (ongeveer de kostprijs).
De tentoonstelling ondervond veel belangstelling en waardering.
Aandachtige bezoekers waren niet alleen de autochtonen, maar evenzeer de jongeren. Weliswaar
niet opmerkelijk (meer), maar toch stellig waard om nog eens vermeld te worden.
Zowel de opbouw van de tentoonstelling als de publicatie is het werk geweest van de streekarchivaris in Zuid-West Utrecht, de heer J.G.M. Boon.

De toekomstige dorpskern van Harmeien.
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BERTRADE VAN HEUKELOM

(Nadat Gijsbrecht van Amstel, heer van IJsselstein,
aan Wolfert van Borssele had
geweigerd zijn slot voor Hollandse troepen open te stellen, als bolwerk van het
graafschap Holland, ondernam de verbolgen Van Borssele een krijgstocht tegen het
slot IJsselstein.
Gijsbrecht zelf werd gevangen genomen door heer Hubert Van Culemborg, maar zijn vrouw, Bertrade van Heukelom, verdedigde het slot ongeveer een jaar.
Tenslotte vonden de overwinnaars,
tot hun opperste verbazing in het kasteel
geen
grotere bezetting dan zestien weerbare mannen, aangevoerd door Bertrade !)
O lege dagen, dat ik door de zalen dwaal
Van deze trotse sterkte, die eenmaal
Vervuld was van zijn sterke
'aanwezigheid...
Een warmer heden dan de tegenwoordige
tijd
Werd mij 't verleden, toen nog dag en nacht
Mijn hart belegerd werd door andere
overmacht:
Door liefde' en niet door de onmenselijke
ellende
In liefde' alleen te staan, 't Zijn niet van Borssele's
Rondom, die mijn gemoed in boeien slaan;
Nog groter overmacht zou' ik om dit slot
weerstaan,
Om 't huis van hem, die 't huis van mijn leven was,
Sta 'ik met mijn eenzaam leven borg. Geen pas
Zal 'k wijken voor dit liefdeloos
geweld,
Nog liever word ik als een man geveld!

benden

Wat deert mij nog de steenworp van de blijden,
't Gedreun der balken, die een muur rameien?
De kogelregen uit katten,
evenhogen
Afgeschoten,
laat mij onbewogen
Als ik terugdenk aan die andere tijden
Toen hier, in deze zaal, hij rustte aan mijn zijde
En aan mijn borst zijn edel hoofd zich
vlijde.
Sterk is de burcht, die liefde heeft
ingebouwd
Binnen haar muren. Sterker nog de trouw
Der liefde, die -getart- van zachte macht
Wordt tot een sterke, onweerstaanbre
kracht.
O woning van mijn liefde, huis van hem, mijn hart,
Om wie ik duizendvoudige
overmachten
tart!
Ik waak des nachts, ik dagdroom overdag
Sinds ik mijn gade -mijn eigen weerga- zag
Voor 't laatst... O heugenis aan vroegere, heldere
Die verder weg lijkt dan 't geluk der Jeugd !
Mijn leven, eens een rijke, blijde
wijnrank,
Verdorde zonder hem tot harde pijnbank
Een duimschroef, die mij foltert dag en nacht
Is mijn verlangend hart, dat tevergeefs
verwacht.
Mij rest, verbitterd, slechts dit
bitterblijde:
'k Vind hem terug, maar enkel in mijn lijden.
'k Behoor hem toe, 'k behoor hem dagelijks
meer
Naarmate ik langer zijn aanwezigheid
ontbeer.
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vreugd,

Soms als ik uit een hoge torenkamer kijk
Nemen gedachten, als in vogelvlucht, de wijk
Naar een voorheen, dat geen verleden
schijnt:
'k Zie; boven de polders zonder eind,
't Bemind gelaat in wolken vaag omlijnd,
Liefelijk
visioen, dat even snel verdwijnt
Als het verscheen,
en dat mij desolaat
In lege wanhoop eenzaam
achterlaat...
Nu 'k mijn bestaan niet langer met hem deel
Ben ik mijzelf, ben ik mijzelf
teveel:
Alleen door hem kan 'k in mijzelf
geloven,
Alleen door hem kom ik mijzelf te boven !
Ik hoor zijn stem naklinken in de zalen
in echo's, die bij avond klagend dwalen
Van muur tot muur. 'k Spreek met hen als gelijke
Als kon ik hem in wat vervloog
bereiken.
Een lege echo is mijn eigen ego sedert
't Beeld van mijn liefde in een kerker wordt
vernederd.
Ik hoor nog steeds, in gangen en portalen
Zijn voetstap gaan, als vroeger, meen in vale
Schaduwen, geworpen door een toorts
Zijn nedering te zien... O wrede koortsgedachten, die een onherroepelijk
verleden
Terugroepen naar een hol en onherbergzaam
heden.
Wanneer ik in de spiegel staar, ontwaar
Ik in het glas een ander ogenpaar
'k Zie in mijn eigen ogen, spiegels van ziel,
Zijn ogen spiegelen,
of 't dood spiegelglas
behield
Zijn levende aanblik. In elk onbewaakt
Verloren ogenblik, waarin de tijd verzaakt
Wordt tot een heden zonder einde of begin,
Verschijnt opnieuw, die van mijn leven doel en zin
En de vervulling was. Die meer mijzelf was
Dan ik mijzelf ben zonder hem. Slechts in het blinde
Herkent -niet langer dan één ogenblikZichzelf in hem mijn ondermijnde ik;
Een werkelijkheid
die snel vervalt tot waan
Als 'k weer terugval in dit halfbes taan
En hij die mij was, mij ontvalt tot gij:
Tweede persoon, gescheiden wel van mij
Maar toch nabij in mij, daarom temeer
Als beeld van eigen zielebeeld
ontbeerd.

glas

O spiegelbeeld,
geen levend evenbeeld biedt gij,
Enkel een snel verdwijnend
schilderij,
Een Ansicht zonder uitzicht in de tijd;
En toch in mij, van tijd en plaats bevrijd,
Handhaaft zijn beeld zich, tot in eeuwigheid.
Henk Kooijman
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Dr. ! an Ploeger,
Crotsstraat 946,
Pretoria.
De
Administratie
Historische
V ereeniging
Lindemaan
72,
Woerden.

Zeer geachte

rd en en

Rietfontein

omgeving
10.9.1969

Heer,

Zojuist de publicatie 'Langs de Linschoten'
in goede orde
ontvangen.
Mijn oog viel zojuist op de door de Heer J.G.M. Boon gepubliceerde
brieven
van de Heer IJl. Vermooten te Potchef'stroom en wel in hel bijzonder op de
brief van 9.10.1913, waarin melding gemaakt is van de te Utrecht
studerende zoon.
In de 'Almanak van die Nederduitsch
Hervormde Kerk van Afrika',
1965
komt op pp. 67 - 69, van de hand van ds. D.F. Erasmus, een artikel voor
over ds. S. Vermooten.
Ds. Erasmus schrijft o.a. dat hij tegen het einde van 1912 de theologische student de heer S. Vermooten in Nederland ontmoette. De student
Erasmus studeerde in de theologie aan de Vrije Universiteit,
Amsterdam; de student Vermooten aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht. In 1913 liet Erasmus
zich ook te Utrecht
inschrijven.
Ds. E. beschrijft Vermooten als een knap student, als iemand met een
rotsvaste overtuiging, als iemand die bewust was van zijn roeping.
Hij trad in het huwelijk met mej. Heiltje Cornelia Broekhuizen.
De huwelijksvoltrekking
vond plaats te Schiedam.
In 1915 werd ds. Vermooten naar Marico, Transvaal, beroepen, in 1919
verwisselde
hij deze gemeente met Potchefstroom
en in 1926 nam hij een
beroep aan naar Pretoria als opvolger van dr. 11.D. van Broekhuizen,
de latere gezant van de Unie van Zuid-Afrika in Nederland.
In 1949 nam ds. ['ermooten een beroep naar de gemeente
Pretoria-Noord
aan. Zijn echtgenote ontviel hem in 1953. Van 1955-1963 bediende ds. Vermooten de gemeente Losberg, Transvaal, trad vanwege
gezondheidsredenen
in 1963 af en woonde daarna te Zochville,
Transvaal.
Hij overleed volgens mijn beste weten in 1964.
Bij onze aankomst te Pretoria, in 1936, waren er in het kerkgebouw te Pretoria, hoek van Kerk- en Du Toitstraat, twee diensten, één in het
Nederlands,
de andere in het Afrikaans. In de daaropvolgende jaren is het Nederlands
als
kanseltaal in de gemeente van ds. Vermooten geleidelijk
door het
Afrikaans
vervangen.
In 1948 werd onze zoon door deze alom geachte predikant
gedoopt.
U kunt, indien gewenst, de voornaamste feiten gerust publiceren.
Anders
geraken ze in het vergeetboek,
terwijl ze nu als aanvullend bij de gepubliceerde brief te beschouwen
zijn.
Ontvang mijn oprechte dank voor de publicatie. Ik hoop er mettertijd
het
een en ander over te schrijven en het dan aan U te sturen.
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HISTORISCHE VERENGING VOOR ZHIHIOLLWD

N A J A A R S V E R G A D E R I N G 1969

Op zaterdag 29 november 1969 hield de Historische Vereniging voor Zuid-Holland haar
najaarsvergadering te Woerden.
Een aantal leden van onze vereniging maakte van die gelegenheid gebruik om kennis te maken met
deze grotere zustervereniging. Het werd een hartelijke kennismaking, met als hoogtepunten een
bezoek aan het museum en een causerie van de heer Joh. Jansen, waarna de eerste exemplaren van
diens boek "Van achter de oude schandpaal" werden aangeboden.
Voor diegenen onder onze leden wier belangstelling verder gaat dan de historie van onze naaste
omgeving, delen we graag iets mee over de aktiviteiten van de Historische Vereniging voor
Zuid-Holland. Deze vereniging organiseert jaarlijks enkele excursies naar historisch interessante
plaatsen in de provincie. Daarnaast wordt het tweemaandelijks regionaal-historisch tijdschrift
"Holland" uitgegeven, en jaarlijks krijgen de leden een of meer delen uit de reeks "Hollandse
Studiën". De publicaties geeft de vereniging uit in samenwerking met de Stichting Contactcentrum,
die het contact bevordert tussen de aktieve beoefenaren van regionale en plaatselijke geschiedenis
in Noord- en Zuid-Holland. (Over deze stichting heeft U kunnen lezen in de onlangs aan alle leden
toegezonden folder.) De publicaties van vereniging en stichting hebben betrekking op zowel Noordals Zuid-Holland.
Voor geïnteresseerden zij vermeld dat de Historische Vereniging voor Zuid-Holland onze leden een
reductie op de contributie geeft van 20%. U kunt voor f 12,— per jaar deelnemen aan de excursies,
en "Holland" en "Hollandse Studiën" ontvangen, wanneer U zich als lid aanmeldt bij de
penningmeester van onze vereniging, de heer A. de Kok, en aan hem de contributie betaalt.
•

•

*

*

•

*W De betere vorm, waarin Heemtijdinghen thans is gevat, kon worden verwezenlijkt dankzij
meerdere inkomsten als gevolg van een toegenomen ledental.
Wilt u ons een genoegen doen door het blad eens onder de aandacht van een niet-lid te
brengen?
M

Besloten is Heemtijdinghen niet meer doorlopend te nummeren. Deze aflevering volgt op no
25.
Is iemand bereid en in staat een stille maar waardevolle arbeid te doen door een index te
vervaardigen op de voorgaande nummers 1-25?
Een passende attentie als dank!

~W De heden toegezonden publicatie no 10 van de Stichts-Hollandse Bijdragen komt in plaats van
een aflevering Heemtijdinghen, die u al had behoren te ontvangen.
Is het u overigens bekend, dat een complete S.H.B.-serie door ons niet meer leverbaar is?
n

Contributie al betaald op giro 33 07 97 te Woerden? (f 10,-).
15

LEDEN EN BEGUNSTIGERS PER 31 JANUARI 1970
Adriaans, Th., I J s s e l s t e i n
Andel, J . R . , 's-Gravenhage
Bader, J . C . , Harmelen
Bakker, H., Woerden
Balvert-van Mouwerik, Mevr. A.M.J.
Woerden
Baren, K. van, Woerden
Bastmeijer, D . J . , Woerden
Beek, A . C . van, Woerden
Beek, Drs. D. van, Woerden
Bekker, H . J . , Bodegraven
Berarael, J . van, Woerden
Bentem-Dolderman, Mevr. G.,
Arnhem
Beunder, P . C . , Bodegraven
Beving, H.A., Woerden
B i e s h e u v e l j r . J . , Bodegraven
Blanken, C. den, Woerden
B l a n k e r s , M.A., L i n s c h o t e n
Blankerts, J., Woerden
Blankestein, J . L . , Woerden
Bloem, Mej. G.W.D., Woerden
Blonk, Mej. M., Woerden
Bodegom, Mej. M.A. van, Woerden
Bodegraven, J.H., Woerden
Boer, G. de, Woerden
Boer, A.W. den, Oudewater
Boere, L . J . , Montfoort
Bogaard, P . H . , de Meern
Bol, I J . , Zegveld
Bom, P . J . , Woerden
Boogaard, Ds. J., Woerden
Boon, J.G.M., Lopik
Boon, W.J.C., Krimpen a/d I J s s e l
Boot, C , Woerden
Bos, G.K.O., Harmelen
Bos, Drs. L.M., Zegveld
Bosch, Mr. A . F . van den, Woerden
Bosch, J.H.M, van den, Woerden
Bosch, J.M. van den, Woerden
Bouman, H., Woerden
Bouman, Mr. G.W.F, van der Valk,
Heemsted
Brak, B., Zegveld
Brak, G., Z e g v e l d
Brak, Drs. J.A.W., Zegveld
Brak, P . , Zegveld
Brake, A. te, Lopik
Bredius, Mr. J . J . , Aerdenhout
Breuk el en, Mr. J.J.M, van, Woerden
Broekhuyse, W.F.C., Woerden
Broer, A., Woerden
Brokke, P . C . , Woerden
Brunia, R., Woerden
Bruss, W.L. Wiegand, I J s s e l s t e i n
Bruyn, J . de, Oudewater
Bruynel, A., 's-Hertogenbosch
Burg, Mej. M.C. van der, Woerden

Burggraaf, P h . , Woerden
Goederen, F.A.L. de, L i n s c h o t e n
Buruma, H.M., Woerden
Goederen, G. de, Woerden
Butijn, J., Woerden
Goederen, Mr. J. de, Amsterdam
Centraal Bureau voor Geneaio- Goeij, A.J. de, Woerden
g i e , ' s - G r a v e n h a g e G o e i j j H . C . H . de, Woerden
Dam, H. van, Tiel
Gorissen, L., Bodegraven
Deuren-van den Bosch,
Gottenbos, Chr., Woerden
Mevr. H.M. van, Woerden Gravendaal, C.J. W., Woerden
Diepenbroek, Th., Woerden
Griffioen, N., Baambrugge
Doesburg, M.H.H., I J s s e l s t e i n
Groen, F.A., Doorn
Doesburg, P . van, Utrecht
Groenewold-Oskam, Mevr. A.C.W.,
Dolman, K., Harmelen
Hoorn
Dommelen, H. van, Woerden
Groot, M. de, Montfoort
Doorn, Dr. C . J . van, Woerden
Groot, M.G. de, Montfoort
Doorn, J . van, Lopik
Groot Waterschap Woerden
Doorn, W. van, Woerden
Guidemond, C , Woerden
Drie, A . P . J . van, Woerden
Haan, J. de, Bodegraven
Driendijk, L . , Woerden
Haan, T.A. de, Woerden
Dullemond, C.A.A., Heilo
Hadelkamp, L. van de, Woerden
Hagoort, J.M., Woerden
Dijk, H. van, Oudewater
Haitsma, Dr. J., Woerden
Dijk, Mej. J . van, Montfoort
Halem, L . F . van, Woerden
Dijk, Th. van, Woerden
Halm, N. van, Woerden
Dijk, T h . F . van, Woerden
Hamoen, C., Bodegraven
Dijkstra, Dr. J., Woerden
Hauer, J.A., Woerden
Eek, A. van, Woerden
Heems, K. van, Woerden
Eek, T.H. van, Oudewater
Heemschut, Bond, Amsterdam
E i s s e s , J., Woerden
Heemskerk, D., Zegveld
Elk, Mej. H. van, Woerden
Heeten-Hilgeman, Mevr. G.D.C, den,
End, Mej. E . van den, Maarn
Woerden
End, J. van den, Nieuwerbrug
Hellema, A.C., Montfoort
Epema, H., Woerden
Hendriks, D.P., L i n s c h o t e n
E s , C . P . van, Woerden
Hengstum, C.J. van, Bussum
E s s e n , J . van, Woerden
Hengstum, J . C . van, Harmelen
E v e r t s , A.R., Woerden
Hengstum, Mej. J.M.A. van, Breda
Eijk, Dr. G.W. van, Baarn
Heuvel, P . van den, L i n s c h o t e n
Eijlers sr. D., Woerden
Heuvel, Mej. Drs. P . N . van den, W.
E i j l e r s jr. D., Woerden
Heijenga-Klomp, Mevr. M.W., AmersEijlers, W., Woerden
foort
Forsthövel, G . F . , Woerden
Hoek, L . , Woerden
Gemeentearchief Rotterdam
Hoeve, A.M. ten, Woerden
Gemeentearchief Utrecht
Hoeven , E . van der, Rotterdam
Gemeentebelangen, Ver. Linschoten Hoogendoorn, G., Woerden
Hoogendoorn, J., L i n s c h o t e n
Gemeentebestuur Benschop
Hoogendoorn, J., Woerden
Bodegraven
Hoogendoorn, J b . , Woerden
"
Linschoten
Hoogendoorn, P . J . , Woerden
"
Lopik
Hoorn, A. van, Woerden
Montfoort
Hooykaas, Prof. Dr. J . C . , ' s - G r a v e n Oudewater
hage
Woerden
Horst, Mej. J . C . A . van der, MontIJsselstein
foort
Genootschap voor Geslacht- en
Hout, A.A.M, van, Woerden
Wapenkunde, Kon. Ned.,
Hulzenga, S., Woerden
's-Gravenhage
Immerzeel, A.A.W., Woerden
Gerritse, J.H., Woerden
Gerritsen, H . J . , Woerden
Immerzeel, W.M., Woerden
Geuze, Ir. J . , Woerden
Ingen-van der Wind, Mevr. G. van,
Goederen, A.G. de, Amsterdam
Oud Beijerland
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Middelweerd, Mr. H.A.C., MontRuijs, E . P . C . , Woerden
Instituut voor Dialectologie,
foort
Ruijs, G.J., Woerden
Volkskunde en Naamkunde, A'de j
Minkemaschool, Bestuur F.A.,
Ruijs-Smulders, Mevr. H., Woerden
Ipenburg, M.H., Nieuwerbrug
Woerden
Ruijs, J . J . , Woerden
J a n s , J.W.L.A., Lopik
Moeder Overste van de Kleine
Rijkaart, C.M., Woerden
Jansen, E . J . P . , Amsterdam
Zusters van de H. Jozef,
Rijksarchief, Bibliotheek Algemeen
Jansen, Joh., Woerden
Woerden
's-Gravenhage
Jansen, R.E., Oudewater
Monumentenzorg, Bibliotheek,
Rijksarchief, Utrecht
Jochems, A., Woerden
Voorburg
Rijksbureau voor K u n s t h i s t o r i s c h e
Jong, A. de, Utrecht
Moons, H.A.A., Woerden
Documentatie, 's-Gravenhage
Jong, F . P . de, Boskoop
Muiswinkel, W. van, Woerden
Rijksuniversiteit, Bibliotheek,
Jong, J.G. de, Woerden
Mulder, N., Woerden
Utrecht
Jong, S.A. de, Woerden
Mulder, W., Utrecht
Santegoets, T., Woerden
St. Jozefschool voor R.K. Mavo,
Münninghoff, K.V.L., Woerden
Schaik, J.W.C, van, Utrecht
Woerden
Murk, L., I J s s e l s t e i n
Scheijgrond, Dr. A., Gouda
Karelse, J . J . H . G . , I J s s e l s t e i r .
Naber, J., Woerden
Schippers, H., Woerden
Kattenberg, W.A., Rolde
Nap, J., Woerden
Schlingmann, G.F., Wijk bij DuurKemp, Prof. Dr. A„ Utrecht
N e s , Th. J . van, Woerden
stede
Kemp, B., Bodegraven
Neut, J.D.H, van der, Amersfoort Schneider, J . J . , Gouda
Kirpensteyn, H., Woerden
Nieuwenhuijs, J.H., Woerden
Schouten, J . C . , Oudewater
Klasen, K., Nieuwkoop
Noordhoek, A., Bodegraven
Schulte, F.M.J., Woerden
Klaster, F . , Nieuwerbrug
Offermans, Mej. H.A., Woerden
Sentner, M., Huizen
Kleef, N. van, Woerden
Okkerse, K., Woerden
Sevenhoven, Mej. D. van, Woerden
Klerk, G. de, Woerden
Openbare l e e s z a a l en bibliotheek, Slager, J.A., Woerden
Kloosterman-Glas, Mevr. T.H.,
Sluys, Pastoor A.M., Rotterdam
Woerden
Utrecht
Smaling, H.F.A., 's-Gravenhage
Kok, Mej. A.J., Utrecht
Openluchtmuseum, Bibliotheek,
Smilda, G., Utrecht
Kok, A. de, Woerden
Arnhem
Smits, J . P . , Woerden
Kok, A.D. de, Woerden
Oppenraaij, G.J. van, Woerden
Smorenburg, A.A., Woerden
Koninklijke Bibliotheek, 's-GraOverhagen, J.W. van, Benschop
Snijders, J., Woerden
venhage
Pasma, M., Woerden
Spanje, J . C . van, Woerden
Kool, J . de, Woerden
P a s t o r i e , R.K., Woerden
Spinnewijn, A.H.J., Oudewater
Kooien, H.H.G., Woerden
Peerdeman, J.M.N., Woerden
Stedelijke
Librije, Gouda
Koopman, F.H., Woerden
P e l l i c a a n , A., Woerden
Steur, A.G. van der, Haarlem
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