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VOLKSTELLING IN 1795
Aan het boekje "Volkstellinge in de Nederlandsche Republiek, uitgegeven op last van de commissie tot het ontwerpen van een plan van constitutie voor het volk van Nedc^and" ontlenen wij de
onderstaande gegevens (betreffende het aantal inwoners):

Vreeswijk
Hagestijn
Lopik en Lopiker Capel
Willige Langerak
Zevenhoven
Langerak over Lecq
Lange en Ruige Wijde
Papendorp
Oude Rhijn en Hijcop
Veldhuyzen cum suis
Rijerscop Creuningen
Rijerscop Mierlo St. Pieter
Broek en Papecop
Linschoten en Districten
Achthoven
Willescop
Dijkveld en Rateles
Honcoop
Jutphaas Overeijnd
Jutphaas Nedereijnd
't Gijn
Doorn
Darthuijsen
Nederlangbroek
Overlangbroek
Hardenbroek
Sterkenburg
Montfoort
Blokland
Kort Heeswijk
Vleuten en de Meere
Themaat
d'Haar
Wijk bij Duurstede
Werkhoven
Cothen
Dwarsdijk
Harmeien
Gerverscop en den Breudijk
Camerik
Ruwiel

648
308
779
301
41
492
403
44
189
89
79
39
194
696
49
297
68
147
152
708
62
484
174
532
219
102
102
1316
122
57
718
81
108
1480
389
70
556
452
133
948
223

Nieuwveen en Uiterbuurt
Zevenhoven en Noorden
Nieuwkoop en Noorden
Agtienhoven
Vrije Hoeven
Aarlanderveen
Langer-Aar
Korter-Aar
Zwammerdam
Reewijk en Raamburg
Middelburg
Sluijpwijk
Bodegrave
Waarder
Rietveld en de Bree
Barboutswaarder en Bekenes
Indijk
Teccop
Woerden
Zegtveld
Cockengen
Cockengen Lockhorst
Portengen
Portengen Lette's
Spengen
Ter Aa
Giltjensdorp en de Laage Haar

Bloemendaal
Gouda
Willens, Stein & c.
Vliet
Hekendorp
Snelrewaard benevens Zuid- en Noord
Linschoten
Oudewater

552
646
1824
114
14
2048
921
429
910
783
69
678
1694
373
252
408
298
152
2602
503
129
39
47
35
68
99
108

1058
11715
450
53
256
307
1605

Gr.

DE STRENGE LERAAR EN DE DWALENDE SCHOOLMEESTER
door E. van den Hoeven
Wanneer DS. THOMAS DELEGIUS ROLANDUS (predikant tot WAARDER vanaf 1670, uytgedient in 1716 en aldaer in 1730 gestorven) de pen in 1675 weer opneemt en zijn kerkeboek vervolgt met de inleiding: "Nogh gevonden-en overbehouden nae den oorlogh van den jaere 1672,
1673 en 1674 in mijn eerste besoekinge tegen Paesdagh in den jaere 1675", dan vermeldt hij onder
zijn gemeenteleden "aent Dorp van Waerder" ook LUCAS WILLEMSE RUSELAER, schoolmr."
Op 5 juli 1675 is deze schoolmeester hertrouwd: in het trouboek van Waerder vermeldt DS. ROLANDUS:
5 juli 1676 LUYCAS WILLEMS RUYSELAER "schoolmr" tot Waerde
wedr van STIJNTIE BRUYNEN VAN BOESBERGEN,
en
MERRIGIE ARIENS BLOMMESTEYN, wede van PIETER IJSBRANS ROSEBOOM.
In 1677 neemt hij op onder de "aengekomenen aent Dorp":
MARIGE ARIENS BLOMMESTEYN, vrou van Mr. LUCAS.
Stellig heeft Ds Rolandus niet vermoed bij het inschrijven van zijn gemeentelid en medewerker LUCAS WILLEMSE RUYSELAER, klokluider en doodgraver, voorlezer en voorzanger, "barrebier"
en herbergier en ook nog schoolmeester, tot hoeveel conflicten het wangedrag van de schoolmeester zou leiden. In het kerkeboek van Waarder trilt de heftige verontwaardiging van de strenge leraar over de misdragingen van Mr. LUCAS nog na.
Reeds in 1676 valt de eerste tuchtmaatregel ten opzichte van de bruidegom van Mr. LUCAS.
1. Frequenteert Mr. LUCAS RUYSELAER de herbergen bij dagh en avont maer wel hele naghten over en somtijds daer sat en vol gebleve is, sonder daervan te willen scheyden, niettegenstaande hem sulx gelast wiert en dan willen veghten en smijten — gesuspendeert van het avontmael."
Maar bij deze eerste tuchtmaatregel blijft het niet.
2. Op de verkopinghe vant lant van GERRIT ROELE heeft Meester LUCAS RUYSELAER de
hele naght sitten drinken en spelen met de kaerte en naer eygen belijdenisse wel 3.10.0 verloren, maer naer het seggen van deghene die met hem gespeelt hebben, tenminste wel 18 of 20
guld. "Hij beloofde" met grote betuyginge sigh int toekomende voorsightelijk te gedragen, doch
van het avontmael gesuspendeert.
Het volgend jaar 1677 moet Mr. LUCAS weer tweemaal worden vermaand.
3. Vermits bevonden wert, dat Mr. LUCAS, schoolmr alhier, ook op sondaghs en op de bededaghen het werk van een barrebier komt waer te nemen en de luyden de baert of het haer te scheren, des morgens tot 9 uyre en wel later toe, waardoor niet alleen die daghen worden ontheylight maer sij ook belet en opgehouden om op sijn behoorlijke tijt sijn dienst in de kerck te
doen en also soms om EEN Persoon de gehele gemeente opgehouden wert en de godsdienst vertraegt, tot werkelijke ongenoegen van velen en geen minder ondienst, so ist dat den kerckeraat
hem, Mr. LUCAS, aen te seggen en te gelasten, sulx in toecomende niet langer of later te doen
als tot de kloeke 8 uyre en niet daerna.
En daarna?
4. Also na voorgaende veelvuldighe en een ernstige vermaeninge Mr. LUCAS, voorsanger alhier,
sigh wederom in dronkenschap verlopen heeft, op de WOERTSE markt (de WOERDENSE najaarsmarkt wordt nog steeds gehouden op de 3e maandag en woensdag in October) en dese gerughte ter oren van den kerkeraet gecomen sijnde en sulx ook bij geloofweerdige personen, die

hem gesien hebben en dan weer met hem gegaen sijn van WOERDEN naer WAERDER, ondersoght en verstaen hebbende, hetselve waer te sijn, so ist volgens voorgaende resolutie het aenstaende avondmael op kersdag 1677 hem ontseyt en belast in de huysbezoekinge hem dat aen te
seggen.
Het relaas wordt eentonig: ook in 1678 meldt het Kerkeboek:
Af te houden vant aenstaende avontmael op Paeschen Mr. LUCAS RUYSELAER; heeft sich
wederom in een schandelijcke dronkenschap vergrepen te sijnen huyse in de herberghe op den
28 janr. sijnde een dag van publicque verkopinghe van landerijen, bijsonderlijk over sijne ongevoeligheit en onkentenisse van sijn begaene dronkenschap tegen so klaere getuygenisse.
Maar ook geeft het Kerkeboek:
Ontslagen van censure en toelaetinge tot het gebruyck des H. Avontmaels also hij Mr. Ruyselaer
sigh den tijt tussen Paesen en Pinxteren sonder opspraecke gedragen heeft.
Kort daarop echter moet de meester weer vermaand worden:
Den coster aengeseght dat vermits men doorgaens so laet aen het preken comt hij soude hebben
optepassen dat sijn klok met de tijt is, soveel doenlijk was, overeenquam en precys ten 9 uyre
voor de laeste reys te luyde en aenstonds na het geluy aen het voorlesen te gaen en te maeken
dat men ten helf tiene aen het preken was, opdat de luyden te beter tijt souden hebben des naemiddags weder ter kerke te komen.
Maar ook in ruimer tijdsverband gezien wordt de meester vergeetachtig.
En also der van den 13 juny tot in het begin van October (1678) geen school was gehouden en
daertoe geen kleyne oorsaeck heeft gegeven het absenteren van den schoolmr. op die tijt, die
tot het schoolhouden verordineert is, waardoor dikwil gebiert is dat de kinderen geen meester
of eymant van sijnetwegen vindende, weer hebben moeten heengaen en so voorts sijn thuys gebleven waerover ook verscheyden klaghten sijn ingebraght als streckende tot werkelijk nadeel
van de jeught, die bot ende onwetende is en oversulx mettertijt ook van kerk en politie, so ist
dat de kerkenraet eenpaerighlijk heeft aengeseght en belast, dat hij, schoolmr., onaengesien daer
niemant quam, evenwel op de bestemde uyre van het schoolhouden, sigh tegenwoordigh in de
school van begin af tot het eynde toe sal laten vinden, opdat niemant moghte tevergeefs komen.
In weerwil van deze vermaningen vervalt de meester van kwaad tot erger en neemt zelfs zijn toevlucht tot slinkse streken.
Also geduirichlyk bevonden is dat de voorgaende toelatinghe van des Sondaghs en bededaeghs
niet langer als tot aght uyre des morgens de luyden te barrebieren en de recommandatie en orde
des kerkenraets aan hem, Mr. LUCAS, van de luyden mettertijt te gewennen om in de kerke te
komen, en niet op de voorn(oemde) daghen niet wierde behertight en achtervolght, te meer
schandelijk misbruyckt en dat den kerkenraet niet alleen van haer oogmerck wierde gefringheert, maar ook vuyligheit gepleeght met de clock op te houden, twelck eghter nogh seer dikwils gebierde so ist dat den kerkenraet verder heeft besloten hem int geheel het scheren des sondaghs en bededaeghs te verbieden, gelijck ook aan hem geschiet is, geeft hem evenwel, tot overvloet nog den tijd van 2 à 3 weken ten uyterste en verder niet, dit sijn clanten bekent te maken.
Uiteraard behoren de conflicten in WAARDER tot het verleden wanneer Mr. LUCAS WILLEMSE
RUYSELAER is vertrokken naar MOLENAARSGRAAF, maar later moet Ds. ROLANDUS op zijn

lidmatenlijst invullen over dit gezin: "Met attestatie vertrokken naar MOLENAARSGRAAF en
weergekomen".
Op 22 maart 1692 vermeldt het Kerkeboek:
Het H. Avontmael verbiet de kerkeraad aan Mr. LUCAS WILLEMSE RUYSELAER, daerhij sich
menighmael in vuyle dronkenschap verloopt.
En op 15 september 1695 nogmaals:
Hem wederom vant Avontmael afgehouden, tot blijck van beterschap.
Terwijl het kerkeboek dan verder zwijgt van verdere maatregelen tegen de weinig plichtsgetrouwe
en telkens struikelende schoolmeester, vertellen doop- en trouwboek meer van weinig liefen veel
leed in het gezin van meester RUYSELAER.
(door de schrijver eerder geplaatst in de Stichtsche Heraut, 1963 , nr. 1)
VOOROUDERS EN HUN WERK
Onder deze titel zal medio april door de Nederlandse Genealogische Vereniging een jubileum-uitgave worden uitgegeven.
Naast een enkel artikel speciaal voor degene, die nog met genealogisch onderzoek moet beginnen,
worden bijdragen opgenomen, die de moeilijkheden en mogelijkheden belichten van het onderzoek
naar personen en families, die bepaalde beroepen uitoefenden en speciale ambten vervulden.
Voorintekening kan geschieden tot 1 april 1971 door betaling van f 12,50 per exemplaar op postgirorekening 22 81 748 ten name van Ir. G.L. Meesters, Dantelaan 32, Utrecht.
Nadere inlichtingen worden LI gaarne door de redactie verstrekt.
Gr.
DE RESTAURATIE VAN HET ORGEL IN DE PETRUSKERK TE WOERDEN
In de Kerkbode van de Hervormde Gemeente te Woerden van 12 maart j.l. wordt aangekondigd
dat de restauratie van het Batzorgel goede voortgang maakt.
Men verwacht dat de restauratie in september a.s. voltooid zal zijn. Woerden zal dan een waardevol
historisch monument rijker zijn waarover wij ons als Historische Vereniging bijzonder verheugen.
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W I P S T A A R T — w e i d e m o l e n te Waarder. (gem. Driebruggen)
Twee jeugdige molen-enthousiasten,
de broers J. en A. Vroege te Waarder, vatten enige tijd geleden het
plan op om in de schoolvacanties en
op vrije dagen achter de boerderij
van hun vader, aan het Westeinde
gelegen, een weidemolen te bouwen.
Aangezien J. Vroege jeugdlid was
van de vereniging "de Hollandse
molen", welke vereniging werkzaam
is tot behoud van de molens in Nederland, werd aan deze vereniging
advies gevraagd en werden om tekeningen van een type weidemolen
gevraagd.
De indertijd bekende weidemolenbouwer A. Wagemaker uit Oostwoud heeft zich intensief beziggehouden met kleine poldermolens.
Hij ontwikkelde een wieksysteem
met een volautomatisch zwichtwerk.
Om deze molen in de praktijk te
toetsen werd op initiatief van de
Cultuurtechnische Dienst achter de
"Schoolmeester" te Westzaan een molen van het type A. Wagemaker gebouwd, naar tekeningen
welke tot heden zijn bewaard gebleven. Dit molentype heeft echter weinig opgang gemaakt.
Enkele afdrukken van de tekening van dit molentype A. Wagemaker werden nu aan de gebroeders
Vroege ter beschikking gesteld.
Beiden hebben ongeveer een jaar aan de bouw van deze molen gewerkt en deze geheel overeenkomstig de tekening gemaakt.
Als bijzonderheid kan worden opgemerkt dat de as en de tandwielen afkomstig zijn van een in de
jaren 1915 gebouwd molentje te Zegveld, welk molentje in 1940 is gesloopt. Op de plaats waar de
molen staat heeft voorheen geen weidemolen gestaan. Met de molen kan 4 à 5 ha worden bemalen.
Door het aanbrengen van een oud-Hollands wiekentuig is hier een esthetisch verantwoord maalwerktuig ontstaan hetwelk een sieraad is geworden in het Hollands polderlandschap bij Waarder.
Tot slot volgt hier een beschrijving van de molen.
Gemeente
Buurtschap
Ligging
Eigenaars
Type
Bouwjaar
Vlucht
Wiekvorm
Te bemalen oppervlakte
Opvoerhoogte
Inrichting
Bedrijfsvaardigheid
In bedrijf

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Driebruggen
Waarder
achter boederij Westeinde 69
J. en A. Vroege te Waarder
Wipstaartmolen
1970
4,60 meter
oud-Hollands met zeilen
4 à 5 ha.
ca. 0,30 meter
houten centrifugaalpomp
in orde
ja

Bijzonderheden:

: as en tand wielen zijn afkomstig uit een in plm. 1915 gebouwd en in 1940 gesloopt molentje te Zegveld (U)

Constructie:
Voet
Ondertoren:
Bovenhuis
As
Roeden

houten bak
houten beplanking
groen geschilderd met geteerd plaatijzer
uit staal geconstrueerd
hout
L.P.

DE VOLKSTELLING VAN 1859 TE WOERDEN
Op 31 december 1859 werd de 4e volkstelling gehouden waaraan tevens een woningtelling verbonden was.
Hieraan ontlenen wij voor Woerden de volgende cijfers:

wijk A
wijk B

in de kom
buiten de kom
in de kom
buiten de kom
op schepen

totaal

bewoonde
huizen

onbewoond

huisgezinnen

209
235
185
156

79
68
75
25

220
238
189
152
3

473
465
902
369
5

573
475
562
355
8

785

247

802

2214

1973

bewoners
mannen vrouwen

Van de 247 onbewoonde "gebouwen" waren:

Er waren

Van hen waren

28
4
2
1
3
22
23

woonhuizen
kerken en kapellen
scholen
kantoor
smederijen
werkplaatsen
pakhuizen

46
13
32
22
1
50

1388
725
100
1

ongehuwde mannen
gehuwde mannen
weduwnaars
gescheiden man

1156
647
169
1

lootsen
schuren
stallen en koetshuizen
tuinhuizen
molen
overige
ongehuwde vrouwen
gehuwde vrouwen
weduwen
gescheiden vrouw

2 mannen en 1 vrouw blind
2 mannen en 1 vrouw doofstom

In Woerden werden de volgende
2387
3
17
15
9
118

kerkelijke gezindten aangetroffen:
Nederduitsch Hervormden
2
Waalsch Hervormden
1489
Remonstranten
8
Chr. Afgescheidenen
65
Doopsgezinden
64
Evangelisch Lutherschen

Hersteld Lutherschen
Roomsch Katholieken
Oud Roomschen
Ned. Israëlieten
Geen of anders

NOG EENS NIGROPULLO

!

)

door P.C. Beunder

Bepaald met plezier heb ik het artikel in het orgaan van de Archeologische werkgemeenschap voor
Nederland gelezen 2 ) , waarin kortweg gezegd, mededeling wordt gedaan dat het zo langzamerhand
overal in den lande bekende Romeinse castellum Nigropullo, wat mag worden gelokaliseerd op enkele hectometers ten zuid-westen van de bebouwde kom van het dorp Zwammerdam, wat betreft
de naamsaanduiding zoals deze voorkomt op de zogenaamde Peutingerkaart, wel gelezen zal moeten worden als Nignopullo, wat er dan op neer komt, dat we eindelijk over de naamsbetekenisvan
deze plaats kunnen beschikken, t.w. Negenbergen 3 ) .
In tegenstelling tot mijn persoonlijke instelling, waakzaam te zijn om niet oveial wat aan toe te voegen, een eigenschap waarvoor vrijwel alle liefhebbers van bodemkennis zich moeten hoeden, wil ik
toch een kleine overpeinzing hieraan wagen, omdat dit al te zeer de lachlust opwekt.
Kent u alle, in de betrouwbare literatuur geponeerde betekenissen van deze nederzettingsnaam
reeds?
Hier zijn ze, verkort en samengevat weliswaar:
1. Nigropullo moet ontleend zijn aan het uithangbord van een herberg, die zich ter plaatse zou
hebben bevonden en betekent derhalve: Bij het zwarte Kuiken 4 ) .
2. Nigropullo, kan worden verklaard als: Plek bij donkere, slappe (veen) grond 5 )
3. Nigropullo is genoemd naar de ter plaatse veel voorkomende, bij de Romeinen echter onbekende watervogel, naar het zwarte verenpak waarvan de nederzetting heet: De Meerkoet 6 ) .
4. Nigropullo moet worden gelezen als Nignopullo en betekent derhalve: Negenbergen 7 ) .
5. Nignopullo is toch Nigropullo, omdat naar analogie van andere, overeenkomstige naamsaanduidingen en schrijfwijzen de argumentatie van Cowan niet opgaat, derhalve blijft de betekenis:
Plek bij donkere, slappe (veen)grond 8 ) .
Zo u ziet, een keur van naamsafleidingen, die, hoewel nogal verschillend van aanzien, zich toch wel
scharen rond de betekenissen van (Nigro) pullus in de zin van (zwarte) slappe veengrond en (Bij
het) (zwarte) kuiken of vogeljong.
Als we hierbij echter bedenken, dat het uithangbord van de herberg nog steeds niet is gevonden,
hoewel in de opgravingscampagne zomer 1970, de zowel duidelijke als fraaie standsporen zijn aangetroffen van een gebouw juist ten zuid-westen van het castellum, waarvan de funktie als herberg
(vicus) aannemelijk wordt geacht,
dat in de wijde omgeving geen spoortje donkere en slappe veengrond te vinden is, omdat de nederzetting ligt op de hoog opgeslibde stroomruggen, nabij de samenvloeiing van twee forse rivierbeddingen 9 ) ,
dat er toentertijd rondom het castellum minstens net zoveel donkergekleurde spreeuwen als meerkoeten voorkwamen en
dat men zich een ongeluk zoekt om behalve enkele bergen grond, behorend bij de opgraving van
het Instituut voor Pré- en Protohistorie, boerenmest en oud-ijzer tot het getal negen te komen lijkt
de aangehaalde bewijsvoering toch de neiging te vertonen flink te gaan rammelen.
Maar wat dan?
Tja, dan wil ik, ook weer niet beredeneerd tot in de finesses, omdat het er hier de plaats niet voor
is, glpbaal even groeperen enkele door mij gedane waarnemingen en vondsten, in samenhang met
enkele waarnemingen gedaan tijdens de opgravingscampagnes van het I.P.P. van de laatste jaren, die
hiermee een bepaalde associatie vormen.
- In 1965 bracht het talud van de grote aardgaspijp een stelsel van Romeinse landindelingsslootjes aan het licht, juist aan de zuidzijde tegen het castellum (weide-kampjes voor o.a. paarden? )
door mij momenteel in onderzoek en voorbereid voor een publicatie.
- Vondsten hierbij gedaan vormen onderdeeltjes van paardetuigen.
- In 1968 vond het I.P.P. een bronzen umbo (schildknop) ' °). waarvan de eigenaar behoorde tot
een afdeling ruiterij 11 ),

- Latere vondsten, o.a. sierbeslag van paardetuigen en een gedeelte van een ijzeren stijgbeugel, in
1969 gedaan 1 2 ) , wijzen eveneens op de aanwezigheid van bereden hulptroepen (cohortes equitatae), misschien mogelijkerwijs zelfs wel op de (tijdelijke) aanwezigheid van cornicularii (afdelingschefs van de gewestelijke bestuurder) of commentarienses (gelijksoortige ambtenaren, belast met juridische zaken) 1 3 ) .
- enkele aardewerkfragmenten vertonen het hoogst merkwaardige grafitto als: ASVARI BEN 1 4 ) ,
ASVAR1B 1 5 ) en I1RMANI BE 1 6 ) , Prof. J.E. Bogaers wijst in zijn determinatie in dit verband
op de aanwezigheid van beneficarii 1 7 ) . Ik kan hiermee volkomen instemmen en zie met Byvanck hierin ambtenaren in de rang van hoofd van een politiepost. We zouden in het kader van
de ligging van de nederzetting, langs de noordelijke grensweg, in moderne taal kunnen spreken
van de aanwezigheid van marechaussee, waarvan een eerste kenmerk is de mobiliteit, eenheden
waar paarden en ruiterij toe behoorden. Deze zienswijze wordt bovendien bepaald ondersteund
door het verhoudingsgewijs vaak voorkomen van grafitti op het gevonden aardewerk en door de
aard van deze grafitti, die beiden wijzen op een zeker niveau aan kennis en in leefwijze.
Als we bovenstaande facetten eens op ons gemak bekijken en waarderen, ligt het dan niet meer
voor de hand de naamsafleiding van de onderhavige nederzetting te zoeken in de betekenis van pullus in de zin van jong dier, veulen (pullus equinus), wat dan zou kunnen neerkomen op een vertaling in: (Bij) het zwarte veulen).
De theorie rondom een vermeend uithangbord kan dan, zij het met iets gewijzigd opschrift, zelfs
gehandhaafd blijven, terwijl ik nog zou willen toevoegen, dat de image van een zwart paard (eveulen), zowel de Bataafs-Romeinse ruiters, die het castellum bevolkten en daar de zorg voor hun rijdieren hadden, als later de Middeleeuwse minstreels, meer zal hebben geihspireerd, dan de naargeestige zwarte zompigheid, die zowel niger als pullus in zich bergen.
Mocht u echter tegenover het bovenstaande toch wat sceptisch staan. Geen vrees. Niemand kan u
beletten de lezing, Negenbergen te prefereren; noem dan deze anekdote gewoon . . (Stok)paardje
nr. 6.
)
2)
3
)
4
)
5
)
6
)
')
8
)

Zie Heemtijdinghcn 5e jaargang nr. 2 (25) pag. 20 t/m 23.
Westerheem jaargang XVIII, 1969 pag. 96.
H.K.J. Cowan in Mededelingen Naamkunde 44 1968, pag. 192-196.
H.K. de Raaf in Ber. R.O.B. 8 pag. 38.
B.H, Stolte in Ber. R.O.B. 8 pag. 78.
Westerheem XVIII, 1969 pag. 137.
Zie noot 3.
B.H. Stolte in Taal en Tongval XXI 1969 pag. 3 en 4.
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K.J. Beek. Onderzoek bodemgesteldheid Zwammerdam in verband met de bewoningsresten Romeinse
tijd 1961.
Heemtijdinghen 5e jaarg. nr. 2 (25) omslagfoto.
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Nieuwsbulletin Kon. Ned. Oudh. Bond 1968 nr. 9.

1

)

Nieuwsbulletin Kon. Ned. Oudh. Bond 1970 nr. 5/6.
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)

\.W. Byvanck Nederl. i.d. Rom. tijd II 498, 499 en 510.

)

Zie de bijbehorende afbeelding nf. 1.

)

H.K. de Raaf 3cr. R.O.B. 8 pag. 44 en 45 nr. b.
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17

)

L.P.P.-vondst, nog niet ge; ..jliceerd.

)

Zie tevens J.E, Bogaers in Ber. R.O.B. 12-13 pag. 75 en A.W. Byvanck Neder. i.d. Rom. tijd II, 499.

Gedeelte van terra sigillata kommetje, type Dragendorff 27 met stempel: SABINVS (La Graufescnque en Montans - dat. Nero Domitianus), met de bijzondere grafitto: ASVAR1 BEN (Asuarus (of zelfs Chasuarus (? ) Benificiari), gegraveerd aan de buitenzijde, op de wand. Coli. P.C. Beunder, reg: nr. T.G, E 13. (foto Pc.B.).

OUDEWATER - ZOMERRESIDENTIE

door M.A.G. Hauer-Kleber

Al heil! Al heil! edelvoghel!
Kere herwaarts dine vloghel!
Ende vliech te mire rechtekant!
De ooievaar, ook odebaar, eiber of uiver genoemd, is van oudsher als een geluk aanbrengende vogel beschouwd, maar de klepelaar moest dan wel te rechterhand voorbij vliegen, zoals uit bovenstaande strofe blijkt, zag men de vogel links van zich, "dan was 't avereght en viel er niet veel te
hopen in dat jaar."
Deze traditie getrouw verleent het stadje Oudewater jaarlijks gastvrijheid aan ooievaars, die in het
voorjaar kwamen nestelen op de schoorsteen van het mooie stadhuis tot dit door de brand, die
daar in 1968 woedde en het oude gebouw gedeeltelijk verwoestte, onmogelijk werd.
De band met Oudewater bleek echter zo sterk te zijn, dat de vogels, tot vreugde der bewoners,
hun bivak opsloegen aan de overkant van de Kapellestraat, op het gebouw Thalia, recht tegenover
het stadhuis.
De inwoners van Oudewater zullen zich wellicht eens afvragen, waar hun zomergasten des winters verblijven.
Volgens een oud volksverhaal waren de ooievaars hier te lande, waar zij hun zomerverblijf hielden, vogels, maar in hun eigen vaderland, bij de berg Sinai', waar zij den winter doorbragten, waren zij menschen gelijk wij, en vrome Christenen zelfs beter dan wij.
De eerste die dat ontdekt heeft, was een Vlaamse geleerde, die Klaas heette. Hij had een wetenschappelijke reis naar 't Oosten ondernomen en bevond zich in de nabijheid van gezegden berg
om wat natuurkundige waarnemingen te doen, toen hem daar in een eenzame streek een wandelaar ontmoette, die hem in 't Vlaamsch een goede morgen wenschte. "Heer" zei Klaas, "ben je
ook een Vlaming? "
"Neen" zei de man, "ik hoor in dit land thuis".
"Waar heb jij dan Vlaamsch geleerd? " vroeg Klaas weer; en nu vertelde de man hem, dat hij alle
jaren in Vlaanderen kwam, want, dat hij een ojevaar was.
Dat kon Klaas niet gelooven, maar de man noemde hem 't huis, waar hij zijn nest opmaakte. "Dat
is het huis van mijn buurman", zei Klaas, "maar ik geloof 't nog niet, toon m'n teken! " Toen
reikte de ojevaar hem een gouden ring over, dien hij verleden zomer bij dat huis gevonden had; en
Klaas stond verstomd', het was de trouwring van zijn eigen vrouw, waar de goede ziel zich al half
gek naar gezocht had. De ojevaar gaf hem nu de ring eerlijk terug, maar verzocht Klaas, als wederdienst, dat hij nu ook "zoodra hij weer thuis kwam, wilde bewerken, dat de Overheden het
volk en de kwajongens, en vooral den koeherders en varkensdrijvers, verboden, ooit weer naar de
ojevaars te schieten of hen met steenen te gooyen".
En Klaas hield woord, hij maakte zijn ontdekking alom bekend, en sedert werd het een groote
zonde geacht, ojevaars kwaad te doen; ja, in alle plaatsen werden er keuren tegen gemaakt, b.v. te
Haarlem: "So en moet niemant scieten na den ouden vairs", te Amsterdam: "verbieden ende intercideeren eenen iegelicken, wie hij sij, eenige oyevaars te misdoen, te schieten of te werpen", en
zulke keuren kreeg men toen overal.
Mogen de ooievaars tot in lengte van dagen voor hun zomerverblijf domicilie kiezen te Oudewater
en dat de edele vogels, naar het zich laat aanzien, (met de restauratie van het stadhuis is een aanvang gemaakt), binnen afzienbare tijd weer op de schoorsteen van het historische gebouw kunnen
neerstrijken.
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(foto Henk Rijkelijkhuizen)

50 JAAR HBS in WOERDEN (F.A. Minkemaschool)
Onder deze titel verscheen, zoals in de vorige Heemtijdinghen werd aangekondigd, het twaalfde
deel van de serie Stichts-Hollandse bijdragen. Het boek dat werd samengesteld door onze voorzitter Dr. C.J. van Doorn is niet alleen van belang als gedenkboek voor oud-leerlingen maar ook voor
een ieder die geihteresseerd is in de ontwikkeling van het onderwijs in deze eeuw.
Alvorens op de geschiedenis van de school in te gaan geeft de schrijver een overzicht van het onderwijs in de 19e eeuw te Woerden.
Het daarna volgende wel en wee van de schoolgemeenschap wordt uitvoerig beschreven en is rijk
voorzien van (groeps)foto's en illustraties. Een aantal humoristische tekeningen tonen aan, dat het
ook op deze school niet aan humor ontbroken heeft.
De ervaring leert, dat het niet eenvoudig is iets van de geschiedenis van een onderwijsinstelling vast
te leggen. Ieder jaar verlaten een aantal leerlingen de school en nemen goede of minder goede herinneringen mee zonder deze ooit op schrift te stellen.
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat Dr. van Doorn, die toch tot de werkers van het eerste uur gerekend kan worden, dit op deze wijze heeft gedaan.
De uitgave is voor leden tegen betaling van fl. 7,- plus porti (niet leden fl. 10,—) verkrijgbaar bij
L.C1.M. Peters, Lindenlaan 72, Woerden.
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Gr.

ARCHIEFINVENTARIS WOERDEN
In de vaderlandse geschiedenis, ook in die van Woerden, is de vorige eeuw en het begin van deze
eeuw zeer belangrijk. Te lang is deze periode buiten de gezichtskring van de historici gebleven. Ook
bij de amateur-geschiedvorser bestond tot voor kort weinig belangstelling voor dit tijdvak. Ten onrechte weliswaar.
In de 19e eeuw voltrokken zich immers allerlei veranderingen die vrijwel alle aspecten van ons volk
raakten en die tot op de dag van vandaag doorwerken in onze maatschappij.
Het verheugt ons daarom bijzonder dat nu voor ons ligt de keurig verzorgde
Inventaris van het ARCHIEF DER GEMEENTE WOERDEN 1811-1936,
opgemaakt door L.C1.M. Peters aan wie het beheer van o.a. dit archief is toevertrouwd.
De inventaris, opgemaakt volgens de bekende "Handleiding van Muller, Feith en Fruin", geeft ons
niet alleen op overzichtelijke wijze een snelle informatie over de aanwezige archiefstukken die betrekking hebben op de bestuursadministratie maar ook over de archieven van enige plaatselijke
commissies en verenigingen die in het gemeentelijk archiefdepot worden bewaard.
Een inleiding van de archivaris over het ontstaan en de opzet van de inventaris verhoogt de bruikbaarheid.
Wij hopen, dat te zijner tijd ook het archief vóór 1811 op deze wijze beschreven en uitgegeven zal
worden.
Een verzorgde inventaris is een noodzaak voor onderzoek en studie.
De inventaris, die een omvang heeft van 72 pag. (sterns.) is tegen betaling van fl. 10,- per exemplaar verkrijgbaar op het gemeentearchief.
Gr.
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Uw spaargeld goed en veilig belegd bij de

NUTSSPAARBANK
SINDS 1871
VOOR AL UW B A N K Z A K E N ZOALS:
Aan- en verkoop effecten
Alle Buitenlandse betaalmiddelen
Alle verzekeringen
Spaargirorekeningen voor salaris of pensioen enz.
Compleet verzorgde vakantiereizen.
WOERDEN

WESTDAM 4
T E L E F O O N 2372
Dagelijks geopend.
Openingstijden Rijdend Bijkantoor Woerden:
*

Prunuslaan hoek Hazelaarstraat
Maandag en Donderdag van 13.00 - 14.15 uur.

*

Tooropstraat hoek Jan Steenstraat
Maandag en Donderdag van 14.30 - 15.45 uur.

*

Vossenschanslaan hoek Pr. Mauritssingel
Maandag en Vrijdag van 10.30 - 11.45 uur.

Boekhandel Zuijderduijn
Kruisstraat 4 - Woerden - tel. 2076

HEEFT VOOR U RUIME KEUZE I N :

*

WAARDEVOLLE BOEKEN OP CULTUREEL GEBIED

*

BETERE ROMANS

*

GOEDE JEUGDLECTUUR

KENT U DE GESCHIEDENIS
VAN UW EIGEN FAMILIE?

Betrouwbaar en deskundig
archiefonderzoek wordt voor
U verricht door

NICO

PLOMP

GENEALOGISCH

INSTITUUT

Beatrixstraat 23 - Zegveld (Postbus 31 - Woerden)
Telefoon (03489) 383

