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EEN WONDER TE WOERDEN?

door C.J.W. Gravendaal

In de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage bevindt zich in de pamflettenverzameling een tweetal merkwaardige uitgaven die ons iets vertellen over Evert Willemsz Bogardus die in 1607 te Woerden werd geboren.
De titels van deze pamfletten zijn:
- Waerachtighe ende seeckere gheschiedenisse dewelcke is gheschiedt binnen de Stadt Woerden,
hoe dat Godt almachtich zijn Wonder-werck heeft betoont aan een seecker Weeskindt genaemt
Evert Willemsz. hetwelck hij heeft besocht met doofheyt ende stomheyt ende hoe dat hem wondere dingen zijn wedervaren dewelcke hem, so hij schrijft, van den Engel Gods zijn geopenbaert,
ende tot ghetuygenisse der waerheyt, soo is dit van den Rector binnen Woerden als wesende sijn
Meester geaffirmeert ende bevesticht ende met eyghener hant onderteeckent.
Dit is ghepasseert den 18. ende 19.Januarij, nieuwen Stijl, men seght dat hij nu wederom wonderlijcke dinghen spreeckende is.
('t Utrecht Ghedruckt bij herman van Borculo, onder den Dom. 1623)
- Waerachtige Geschiedenisse hoe dat seker Weeskindt binnen Woerden, out ontrent XV jaren, tot
tweemalen toe van den Heere met stommigheyd, doofheyd, somtijts oock met bliritheyt besocht,
ende van het gebruyk syns verstants berooft zijnde: De sonden bestraffende, ende Gods toorn
verkondigende, wonderbaerlijcken door de kracht des Heeren 't selve alles wederomme verkreghen heeft.
Op het alder-oprechtste, nae de waerheyd, bijeen gesteh ende vergaderd door L. ZÄSIUM, Rectorem binnen Woerden.
Naer voor-gaende visitatie bij den Kercken-Rade der Stede Woerden gedaen, behoorlijcken bij de
E. Magistraet ter selver Stede geapprobeert.
(t'Amstelredam, Door Marten Iansz.Brandt, Boeck-verkooper, wonende aende Nieuwe-Kerck
inde Gereformeerde Catechismus. 1623)
Het voorwoord van deze laatste uitgave vermeldt:
"Dese so wonderbaerlijcke gheschiedenisse sal blijcken, Christelijcke ende Godvruchtige Leser,
uyt de Schriften des Jongelinckx selve, aen den welcken ende door welcken dit soo wonderbaerlijck werck gheschiedt is.
Van welcke schriften de waerachtige Copyen hiernaer volghen.
Twee Liedekens, dewelcke de Jonghelingh selve de eerste-mael verlost zijnde, den Heere tot lof ende
danck gemaeckt heeft; met oock de Annotationes op de kant van dien gestelt.
Hoe hem de Heere ten tweeden-male wederom de spraeck ende het gehoor, 't nutten van spijs ende
dranck, jae oock eenen kleynen tijd het gebruyck synes verstants benomen heeft.
Hoe dat de Jonghelinck wonderbaerlijcken wederom syn spraeck ende gehoor verkregen heeft.
Daer beneffens oock bij ghevoeght, hoe dat hij ydereen vermaend tot afstant van sonden, ende tot
beteringe des levens, als oock van den rechtveerdigen toorn onses Gods.
Noch een ander wonderbaerlijck ende aenmerckensweerdige geschiedenisse, nadat hij ten tweedemale wederomme verlost is geweest."
De approbatie van de Kercken-Rade geeft ons een extra waarborg voor de juistheid van de historie.
In zijn verklaring lezen wij:
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"De Kerckenraed van de ware Ghereformeerde Kercke binnen Woerden, verstaen, gesien, ende gehoort hebbende alles hetgene wat sich toegedragen heeft met seker Jongeling, met namen Evert Willemsz.
aengaende het Verliesen van zijn spraec, gehoor, ende verstant, als oock voornamelijck het wonderbaerlijck wederkrijgen des selvigen door de kracht Godes. Mede doorlesen ende gecollationeert hebbende teghen de principalen, hetgene dat Dom: Lucas Zasius, Rector der Latijnsche Schole alhier,
van alle die dingen des Jongmans eygen schriften, te same vergadert, ende bij een gesteh heeft. Verklaert, dat dat selvige alles met de onfeylbare waerheyd accordeert, ende van een yder voor deselve
mach aenghenomen worden. Oordeelt oock dat het tot verbreydinge van de eere Godes, stichtinge
zijner Gemeynte, ende veler menschen waerschouwinghe behoort door den druck ghemeyn ghemaeckt
te worden, recommanderende hetselve aen alle goedhertighe Lesers, dat sy het sonder voor-oordeel
doorlesen, ende vele profyt daer mede doen tot harer besten, ende eewiger saligheyd. Ende is tot
meerder bevestenisse van desen, uyt name ende last der geheelder vergaderinge voornoemt, bij ons
ondergeschreven.
Geteeckent in onsen Kercken-Raed, desen XXVI lanuarij, nieuwen stijl, Anno 1623.
Henricus Alutarius, Dienaer des H. Evangelij, binnen Woerden
Iacobus van Cralingen,"Dienaer Iesu Christi ende zijner Gemeynte tot Woerden."

Het "Historisch Verhael aider ghedenckweerdichste geschiedenisse die hier en daer in Europa van
1621 (tot 1632) voorgevallen zijn" van Claas Wassenaar vermeldt in deel XV blz. 64:
Junius 1628: Onlancks heeft men gesien binne Woerden een Weeskint, dat subtylyck den Stomme
speeldede en wiert de actie van een yeder aldaer voor waerachtich aenghenomen behalven bij een
diepsinnich Predicant die niet conde verstaen dat een Persoon soo wech gevoert conde werde dat die
altemet buyte spraeck en daerna weder ter spraeck conde comen: evenwel quamt in 't eynde soo verre dat de Boeverye voor den dach quam en een gheschrift door dese Landen ghestroyt wiert om 't
vorighe dat seer sottelijck tot schande van de schrijver beschreven was te vernietighen.
Gelukkig zijn de exemplaren in de Kon. Bibliotheek gespaard gebleven. Wij zijn nu in staat een "liedeke" van Evert Willemsz., dat ongetwijfeld tot de vroegste Woerdense poëzie behoort ter afsluiting
van deze geschiedenis op te nemen.
Op 17 juli 1627 schrijft men Evert in als student aan de Universiteit van Leiden, (zie Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae).
De notulen van de vroedschap van Woerden vermeldden:
"Voorgestelt sijnde inde vergaderinghe bij Gerrit Gijsbrechtse Vergeer vanwegen Evert Willemsz. wonende int weeshuys dat derselven Evert na eenighe jaeren bij den Rector deser Stede te school hadde
gegaen, ende hij soo verre is gecomen dat hij nyet meer in sijne studie bij den selven rector can proffyteren. Ende nadien eenighe van sijne vrienden hem presenteerden ende te vreden waren hem een
half jaer te versorgen van sijne montcost soo versocht hij dat de heere vroetschappen hem geliefden
te consenteren om hem te mogen begeven naer de stad Leyden om aldaer in de Latijnsche scholen
sijne begonnen studie met meerdere vrucht te vorderen.
Is tselvighe voorgestelde bij de vroetschap goedtgevonden, ende mitsdien geconsenteert dat de voorsz
Evert Willems hem voor den tyt van een half jaer sal mogen metterwoon begeven tot Leyen omme
sijne studie te bevorderen.
Veel is er over Evert als student en predikant nog bekend doch dat valt buiten het bestek van deze
bijdrage.
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GEESTELIJCK LIEDEKEN - Ghemaeckt binnen Woerden in Holland
den achtsten October 1622 - Op de wijse van den 100. Psalm Davids.
Eere zij Godt van hemelrijck
Dat hij betoont heeft krachtelijck
Aen een Jonghelingh wilt verstaen
Daer aen heeft God seer wel gedaen

Spijsden hij niet in de Woestijn
Vijf duysent mannen alsoo fijn
Met de twee viskens also reyn
Met de vijf gerste-brooden ghemeyn

Want doof en stom heeft hij geweest
Simpel en blint. God heeft geneest
Door sijn engelen wilt verstaen
Die quamen daer vliegende aen

Hij spijsden vijfduysent man vroet
Behalven vrouw en kinders soet;
Noch vergad'ren sy-lieden daer
Twaelf korven so wij lesen klaer

Dewelcke tot hem seyden: Siet
lek koom tot u en vreeset niet
Dat ick u soud' gheven een paer
U verstand en ghesicht seer klaer

Elias van d'Raven gevoed
Daniël in den kuyl behoed
En door Habacuc gespijst soet
Betuyght ons God in overvloet

Nu geef ick u ghesicht, verstant
Omdat ghy den Heer vreeset, want
En dient den Heer in vreese soet
En leeft in sijn geboden goet

O God ghy zijt een God seer goed
Ghy die de mensche al behoed
En wild niet dat se schand' begaen
In uwen arm wilt se ontfaen

Want het is nu de wil van Godt
Dat ghy levet in sijn ghebod
En doen God'lijcke dingen klaer
Daerom ick u verlichte swaer

Och wij menschen alle te saem'
Gods woord is ons niet aengenaem
Wij hooren niet na Gods gebodt
Met Gods woord houden wij den spot

Dat heeft hij ghedaen metter spoet
Doen trock hij weer naer den Heer goet
Hij was noch anderhalf weeck dom
Dat hij noch was doof ende stom

De Heer die ghevet ons sijn woord
Maer het blijft in de sond' versmoord
De Liefde die is aen de kant
Haet ende Nijd is daer geplant

Doen quam den Engel in der nacht
En gaf gehoor, spraeck metter macht
Doen sagh hij hem niet weer voorwaer
Want hij was naer den hemel klaer

Weest op des Heeren komst bedacht
De dwase Maeghden niet en slacht
So Christus leert in elcker tijd
Dat men sal waken metter vlijd

So dat hij nu gesicht, verstant
Gehoor en spraeck seer helder vant
Als hij te voren heeft met een:
Eere zij God den Heer niet kleen

O wee mensche wie dat ghy zijt
God sal rek'nen ten laetsten tijd
Yder mensche sal loon ontfaen
Van 't welck hij sal hebben gedaen

Lesen wij niet in Godes Woord
Van den levendigen God voort
Hoe hij kreup'len heeft laten gaen
Melaetschen heeft niet laten staen

O God ghy zijt een God so goed
Tot u so vallen wij te voet
En wild ons doch genadigh zijn
Als wij komen voor u aenschijn

Want God heeft door sijn eyghen kracht
Getoont aen de stomme sijn macht:
Soo dat hij verlicht all' gebreck
De doove hoord, de stomme spreekt

Die dit Liedeken heeft gedicht
Die heeft quyt geweest sijn gesicht
Verstand, gehoor en spraeck met een
En het is noch een Jong'ling kleen

Sij seyden hem aen allen kant
Doen hij weer quam tot sijn verstant
Dat hij niet geten hadd' eerteyn
In negen dagen groot noch kleyn

So dat hij met verstand, gesicht
Gehoor en spraeck nu zij verlicht
Alleen door Gods hand sterek in macht
En door zijn wereking metter kracht

Och wat de mensch met onverstant
Heeft God niet macht aen allen kant
Om de menschen te spijsen fijn
Dat s' hongerichnoch dorstigh zijn

Oorlof mijn Broeders algemeyn
En oock mijn Susters groot en kleyn
Tot God neemt altijd uwen keer
En bout altijd op God den Heer.
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De datumsteen uit de voormalige Hoge Brug te Zwammerdam en enige opmerkingen
over de noordelijke Lage Rijndijk in het westelijk gedeelte van het Grootwaterschap
Woerden.
door P.C. Beunder
Het was in de herfst van 1970, bij het naspeuren naar historische eventualiteiten rondom de historisch belangrijke sloop van de bruggen over de Oude Rijn te Zwammerdam J ) en genoemde 'Hoge
Brug 2 ) over de Ziende(vaart), dat enkele wekmensen mij een brok zandsteen, zie afb. 1, lieten zien,
die niet met het slooppuin was meegegeven, omdat het voorzien was van ingehakte letter tekens.
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afb. 1 De datumsteen

foto P.C.B.

Omdat men niet veel waarde aan het stuk hechtte, heb ik het veiligheidshalve geborgen en gereinigd
en geprobeerd nog wat meer gegevens te verzamelen over de vindplaats van de steen.
Hierbij kwam vast te staan, dat de steen zich vrijwel direkt had bevonden op de horizontale houten
balk, die bevestigd was op de rij van palen ter onderheiing van het oostelijk land- of bruggehoofd. In
deze positie bevond de steen zich dan ook meer dan boven het wateroppervlak, hetgeen sporen, zowel aan de oppervlakte, als aan de conservatietoestand, duidelijk had nagelaten.
De steen, uit grofkorrelige, niet al te harde zandsteen gehouwen, is rechthoekig van vorm en heeft
aan de voorzijde gemeten een lengte van 40 cm en een hoogte van 33 cm. De dikte is overal op zijn
minst 20 cm en niet exact weer te geven, omdat de steen slechts aan de voorzijde nauwkeurig behakt
is tot ongeveer een tiental cm achterwaarts waardoor verwerking van het stuk in schoon metselwerk
mogelijk wordt.
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Op grond van deze beschrijving, mogen we de plaats van herkomst welhaast als authentiek aannemen, althans kunnen we vaststellen, hier niet te doen te hebben met een secundair verwerkte
sluitsteen van bijv. een stenen boogbrug.
De figuratieve behakking is sober en betreft slechts een jaartal, vermoedelijk aangevend het bouwjaar van de (eerste) stenen brug aldaar, die met behulp van een decoratief ruitfiguurtje in één regel
is weergegeven.
Nog duidelijk leesbaar zien we hier het jaartal 1597, wat gezien de landelijke situering van de brug
en de aanvankelijke funktie 3 ) toch wel als vroeg mag worden opgemerkt.
Bovendien komt in de linkerbovenhoek van de steen nog een tweedelig 4 ) merkteken voor, wat na
nauwkeurige waarneming wel als volgt kan worden weergegeven:
Als we dit teken bezien, dan lijkt het mij
toe, hier zonder rncci te doen t-3 Hebben
m m^
met een zogenaamd steeuiiouwersmerk.

I

^^rW

Dergelijke merktekens nu, voor elke steenhouwer een eigen figuratie, w<*rd geduren^^^1
»
de de bouwaktivitéiten in de M.E. en op
^r^
I
het platteland nog vrij lang daarna, gebe^p I
zigd ter kontrole en kentekening 5 ) .
^ ^ ^
Een overeenkomstig merkteken uit onze
I
omgeving is mij tot nog toe niet bekend.
6
)C I
I
r I
"~"p "DL
Het is daarom van belang dat soortgelijke
*'
^•*
merken, waar dan ook aangetroffen, gepubliceerd worden, teneinde enig inzicht
te verkrijgen in het gebruik en de verspeiding ervan, te meer daar we uit eerder gedane publicaties kunnen leren, dat o.a. de M.Ese steenhouwers een bevolkingsgroep vormden, die dikwijls van de ene bouwaktiviteit naar de andere trokken,
gepaard gaand met het betrekken van het materiaal van een bepaald adres, 't zij steengroeve of
centrale stapelmarkt 7 ) .
Zoals reeds werd opgemerkt, is het jaar 1597, voor de bouw van een weliswaar vaste maar stenen
brug over de Meije, vlak bij de uitmonding in de Oude Rijn, vroeg te noemen.
Over de achtergrond van de bouw heb ik niets concreets kunnen vinden 8 ) , maar wellicht vindt deze brug zijn oorzaak in het belang, dat de Hoge Heerlijkheid Nieuwkoop bij deze zaak had.
De vervening immers, rondom het eerste kwart van de zestiende eeuw op gang gekomen, begon
een behoorlijke omvang aan te nemen en de Nieuwkoopse turf kon z'n afzetgebied alleen bereiken,
via het door de brug overspannen vaarwater en vervolgens over de Oude Rijn naar de omliggende
dorpen en steden (Leiden, Utrecht) 9 ) .
In dit verband is het tevens zinvol te memoreren aan de uitgebreide beurtvaart die er in de loop
van de achttiende eeuw in Nieuwkoop ontstaat, mede tengevolge van het feit, van ook dan nog
ontbrekende, goede wegverbindingen 1 0 ) .
Wanneer wij, t.a.v. het praktisch funktioneren, de ligging van de brug wat kritischer bekijken li),
dan verbaast het U wellicht, dat de brug niet gebouwd is op de plaats, waar de Meije in de Oude
Rijn uitmondt, dus waar de Lage Rijndijk een sterke knik maakt en ter plaatse deel gaat uitmaken
van de Meije-dijk, te meer daar toch hierover de Lage Rijndijk, eigenlijk hier Gemeenlandskade geheten, een jaagpad is gelegen.
In tegenstelling hiertoe zien wij, dat op ee-n honderd meter afstand ten O. van de brug, de Schoordijk afbuigt van de Lage Rijndijk, een klein sniepje land insluitend, om zo, de brug te bereiken op
ongeveer 50 m afstand van de Meije-monding.
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Een uitzonderlijke situatie, die niet al te economisch
aandoet, vooral wanneer we bedenken, dat
hierdoor een vrij stevig geconstrueerd overzetveer nodig was, om de jaagpaarden of de bij het jagen betrokken personen ononderbroken voortgang te verzekeren 1 2 ) .
^T

^^k
^ ^

afb. 2 Deelvergroting van de topografische kaart van Rijnland door Jan Jansz. Douw en Steven van BroucKnuijsen,
2e druk 1687, waarop de ligging van de Hoge Brug nabij de uitmonding van de Meije, alsmede de afsplitsing van de
Lage Rijndijk en de Rijweg (Schoordijk of Buitenkerk), waaraan het Galgoord was gelegen, goed uitkomen.
(negatief J. Rijntjes)

De oorzaak van deze situatie moeten we ongetwijfeld zoeken, in het feit, dat oudtijds, voor het aanleggen van de Schoordijk en betreffende Hoge Brug, op het ingesloten sniepje land 1 3 ) , de gerechtsuitoefening, voor zover het de terechtstelling betrof, van de Hoge Heerlijkheid Zwammerdam plaats
vond, aangevuld met executies die door de Hoge Heerlijkheid Nieuwkoop werden uitgevoerd, omdat
het gedeelte van dit stukje land, dat de Meije-dijk hier belendde, tot het grondgebied van deze heerlijkheid behoorde.
(wordt vervolgd)
) Tijdens de sloop van de oude ophaalbrug over de Oude Rijn en de Rijnverbredingswerkzaamheden kwamen interessante gegevens aan het licht over de vroegere Swadenburgerdam, welke zijn gepubliceerd in het dagblad Rijn
en Gouwe d.d. 21-11-1970.
2

) In de archiefstukken van de polder Nieuwkoop en Noorden, is steeds sprake van de Meyebrug, wat ook logisch
is omdat deze brug uiteindelijk is geslagen over de waterloop van de Meye, op ongeveer 100 m afstand van het
mondingspunt in de Oude Rijn. In de volksmond werd de brug echter steeds aangeduid als Hoge Brug, als gevolg van het feit dat de brug een vast brugdek had, derhalve een hoge ligging moest hebben t.o.v. het wateroppervlak en door zijn ligging tegen de langslopende Ziendeweg aan de westzijde, voorzien was van vrij korte dus
steile opritten.

3

) De noordelijke (lage) Rijndijk ter plaatse, is in zijn opzet van geringe hoogte en breedte en slechts, daartoe apart
verordineerd, bruikbaar en in gebruik geweest als jaagpad; later heeft men ten behoeve van het rijverkeer, een
weg achter deze waterkering aangelegd, oorspronkelijk hiervan gescheiden door een sloot of greppel. In de
volksmond wordt deze weg nog altijd Schoordijk genoemd. Daar het overstromingsgevaar in dit gedeelte van
Rijnland, meestal vanuit noordelijker gelegen streken dreigde, hierbij inbegrepen de doorbraken van de Lekdijk
oudtijds, lijkt het wel of de mogelijkheid tot snelle ontwatering in de Oude Rijn bij overstromingsrampen
(noodboezem), de geschetste ontwikkeling van de noordelijke Rijndijk, mede in de hand heeft gewerkt.
Zie hiervoor Jhr. L.F. Teixera de Mattos. De waterkeringen, waterschappen en polders van Z.-Holl II pag. 838.
In dit verband lijkt het mij welhaast niet meer toevallig te noemen, dat het onderhavige gebied (met name de
Meijepolder en de Noordzijdepolder) vanaf de 15e eeuw, het centrale gedeelte vormt of kan vormen van de regelmatig in functie zijnde Hollandse Waterlinie.
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Deze hele gedachtengang wordt bevestigd door het feit, dat in 1673 o.a. een verhoging van de Lage Rijndijk, tussen de Enkele Wiericke en Zwammerdam, alsmede aansluitend de Gemeenlandskade langs de Meije
wordt uitgevoerd door
het Hoogheemraadschap van Rijnland in plaats van door het Grootwaterschap
Woerden, waartoe het onderhoud behoort.
Het Grootwaterschap was kennelijk gewoon, het uit het Noorden komende overstromingswater, snel op
de Rijn te lozen, met als gevolg, kans op overstroming van Rijnland, wanneer de waterkeringen van Rijnland slecht onderhouden waren.
Vandaar deze vergaande bemoeienis van Rijnland, ter beveiliging van z'n territorium; zie C.H. van Dee,
Memorie omtrent den Wierikkerdijk (uitg i.o.v. Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland), Leiden 1880,
pag 16 e.v.
)

Naast de twee duidelijke tekens komt nog een merkwaardig cirkelvormig tekentje voor; kennelijk moeten
we dit aanmerken als het gevolg van aantasting door een stukje slaapmos, waar de steen veelvuldig mee bedekt was. Bovendien is de cirkel te onregelmatig ondiep in eekerfd, ten opzichte van de andere tekens en
komt onder de M. Ese steenhouwersmerken, de cirkelvorm niet vaak voor.

-*)

Men zie bij 1 , hiervoor: "HL Janse: Bouwers en bouwen in het verleden, pag. 77 e.v.

6)

Bij de vervanging van (ie natuurstenen kolommen, tijdens de restauratie, in de N.H. kerk te Bodegraven,
kwamen ook een aantal soortgelijke merken aan het licht, maar hier had men kennelijk te doen met stelmerken, d.w.z. merktekens die de volgorde van het gebruik van het materiaal aangaven. Steenhouwersmerken werden, ook na kontrole door de schrijver dezes, in de brokstukken niet gevonden.
Een opmerkelijk steenhouwers- of timmermansmerkje, weergegeven als grafitto (eigendomsmerk) op een
tinnen bordje, gevonden bij de oude Swadenburgerdamconstructie, tijdens de Rijnverbredfngswerkzaamheden aldaar, zal worden gepubliceerd in het regionaal historisch tijdschrift Holland, orgaan van de Historische Vereniging voor Zuid-Holland en de stichting Contactcentrum, in de jaargang 1971.

')

Zie noot 6, pag. 47 e.v.

^)

Ten tijde van de bouw van de brug, is Karel van Ligne, graaf van Arenberge, ambachtsheer van Nieuwkoop.
Met Van Hinsbergen mogen we hier wel opmerken, dat de bouw van de brug een aangelegenheid geweest
zal zijn van de baljuw (c.q. dijkgraaf) en de 5 heemraden.
Zie Ph.J.C.G. van Hinsbergen: De geschiedenis van Nieuwkoop, pag. 6.

9)

Dat Nieuwkoop in dit opzicht belang bij een goed funktionerende wateroverspanning had, blijkt o.m. bij
een klacht door hen in 1655 geuit aan o.m. het Hoogheemraadschap van Rijnland over de beroerde onderhoudstoestand van de Zwammerdamse brug, "dat sij (de turfschepen) deselve brugge nu niet en kunnen
passeren".
Zie Ph.J.C.G. van Hinsbergen: De gesch. van de polder Nieuwkoop en Noorden, pag. 19.

10 )

Zie Ph.J.C.G. van Hinsbergen: De geschiedenis van Nieuwkoop, pag. 23 e.v.

H)

Zie afbeelding 2.

12)

Bewoners van de panden, die genoemd overzetveer belendden, (o.a. Fam. Van Muyswinkel) wisten uit
overlevering nog een vrij duidelijk beeld te geven van het funktioneren ervan.
Op een tekening uitgevoerd in O.I. inkt van C. Pronck uit 1730, berustend in het Gem. archief te Leiden,
zien we echter op de bewuste plek, een eenvoudig houten bruggetje weergegeven. Ten onrechte? Of het
veer vervangend bij verminderde scheepvaart vanuit Nieuwkoop?

13)

Zie afbeelding 2; bij de fam. W. Los, eigenaar van de hoeve Kortland, waartoe dit stukje land behoorde,
stond het perceeltje sinds mensenheugenis bekend als het Galgoord.

STICHTS HOLLANDSE BIJDRAGEN
In 1967 verscheen in deze serie de eerste bijdrage. Regelmatig volgden nieuwe deeltjes en onlangs
verscheen de 12e publicatie in deze reeks. Het bestuur van de vereniging dat tevens belast was met
het beheer over deze serie heeft gemeend, om tot een betere werkverdeling te komen en tevens een
betere organisatie tot stand te brengen, de Stichts-Hollandse-Bijdragen in een afzonderlijke stichting
te moeten onderbrengen.
Voor het bestellen van de boekjes wende men zich tot de heer N. Plomp, Pr. Beatrixlaan 23 Zegveld
(Postbus 31 Woerden).
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E I L I G E

LEER-REDENENî
O V E R

Pfalm L X X X I X : 16, 17. en Deut.
XXXI: 9 - 1 3 .
By byzondere Gelegenheden uitgefprofiken
in de

VERGADERING DER CHRISTENEN,
Toegedaan de
ONVERANDERDE
AUGSBURGSCHE
GEL00FS-BELE1
DENIS binnen
W O E R D E N ,
En op Begeerte ten druk gegeeven
D O O R

D°. H E N D R I K VOLKERSZ,
Leiraar der%elver Gemeente.

Gedrukt voor de Lutherfche Kerk te Woerden >
Te Amfterdam, by HENDRIK B R U Y N ,
Boekdrukker en Lettergieter, in de Stilfteeg,
1 7

1,

':
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EEN LUTHERSE PREKENBUNDEL UIT 1771

door C.J.W. Gravendaal

Juist twee eeuwen geleden werd bij Hendrik Bruyn te Amsterdam een tweetal preken uitgegeven in
opdracht van de Luthersche Kerk te Woerden.
Als opdracht aan de gemeente werd meegegeven:
-Van Gods dierbaaren zegen en genade, tot bevordering van kennisse, waare verandering des harten
aanwas en vermeerdering des geloofs, en verzekering van eeuwige gelukzaligheid opgedragen door
hunner aller dienstvaardigen, voorbiddenden en medebroeder in Christus Hk Volkersz.
Wie was Ds Volkersz?
Ds Hendrik Volkersz werd op 23 juli 1745 te Amersfoort geboren en studeerde evenal« ?ijn voorganger Ds Scheffer op de hogeschool te Rostock en Greifswalde.
Zijn beide voorgangers waren slechts kort te Woerden werkzaam geweest en hadden de gemeente
in een crisissituatie achtergelaten.
Ds Volkersz bleek een goede keuze.
"Aan eenen vurigen ijver in de waarneming zijns ambts paarde hij vastheid van geest, deftigen ernst,
en eene kracht van ziel, waardoor hij aan eenen "man van ondervinding en jaren gelijk, instaat was,
om de gemeente van haar diep verval weder op te beuren, en te doen bloeijen. In zijnen omgang
wist hij deftigheid en ernst aan minzaamheid en zelfs gemeenzaamheid te paren, en waar hij optrad,
werd hij bemind om zijne opregtheid en hartelijkheid. Met moed en vasten wil nam hij de zaak ter
hand, bragt het kerkbestuur op eenen geregelden voet, verbeterde ingeslopene misbruiken en verkeerdheden, en hoewel hij eenen zwaren strijd had te strijden met hen, die hem, uit gebrek aan mzigt of aan goeden wil, niet genoegzaam ondersteunden, of zelfs wel tegenwerkten, zoo wist hij
toch over het algemeen eenen ijver te doen ontbranden, die nog jaren lang nuttig voor de gemeente
geweest is".
Ds Volkersz was dus de man van de opbouw van de gemeente. Dit blijkt uit de beide preken.
Op 8 april 1770 sprak hij naar aanleiding van Deut. XXXI: 9-13 op het Bijbelfeest of inwijding van
eenen met zilver beslagen BYBEL tot een Godsdiensig gebruik op den predikstoel der Evangelisch
Luthersche Gemeente binnen Woerden.
Op 23 juni 1771 sprak hij een leerrede uit over de Heerlijke Gelukstaat der Kerke en Bondgenooten
Gods onder den Heil-dag des Nieuwen Testaments voorzegt in Ethans verrukkelijke taaie, Psalm
LXXXIX: 16, 17. Omdat het ons en onzen Kerkenraad goedgedacht heeft, om in navolging van
veele onzer Gemeentens in de Nederlanden, Jaarlijks, 't welk, tot hiertoe onder ons geen plaats gehad heeft, de geloofs-leere onzer Kerke voor te draagen, u duidelijk aan te wijzen, wat wij leeren,
gelooven en bekennen, en op zuivere gronden aan te toonen, dat dezelve in allen deelen overeenkomstig is met het onfeilbaar Woord der Godlijke Openbaring.
Ds Volkersz stond te Woerden van 17 september 1769 tot 1 december 1776 en ging vervolgens
naar Purmerend. Hier was hij nog werkzaam tot zijn overlijden op 4 februari 1796.
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WOERDENSE VERKIEZINGSUITSLAGEN VAN 1931-1937
door C.J.W. Gravendaal
Verkiezingsuitslagen zijn slechts een korte tijd actueel en ook politieke partijen hebben soms een kortstondig bestaan. Voor historisch geihteresseerden hebben wij een overzicht van vooroorlogse verkiezingsuitslagen samengesteld waarbij de volgende kanttekeningen:
- de Nationaal Socialistische Beweging nam in 1935 voor het eerst aan de verkiezingen deel en behaalde toen in Woerden 7,4% (landelijk 7,9)
- in 1933 namen aan de kamerverkiezingen 54 groepen of partijen deel tegen slechts 20 in 1937.
Deze vermindering houdt verband met een wijziging van de kieswet in 1935 waarin een bepaling
is opgenomen dat voor iedere kieskring voor een candidatenlijst f250,- in de Rijksconsignatiekas
moet worden gestort, welk bedrag alleen werd terug ontvangen als het totale aantal op deze lijst
uitgebrachte stemmen tenminste 75% van de kiesdeler bedroeg.
- in 1933 voldeden in Woerden 13 kiezers niet aan hun z.g. stemplicht hiervan werd er 1 ter berechting naar de kantonrechter verwezen.
Zowel van de Staten, Kamer als Gemeenteraadsverkiezingen zijn twee uitslagen opgenomen zodat
vergelijking mogelijk is.

totaal aantal geldige
stemmen
blanco
overig ongeldig
Anti Rev. Partij

prov.
staten
1931

gemeente
raad
1931

tweede prov.
kamer staten
1933
1935

gemeente
raad
1935

tweede
kamer
1937

3278
94
36

3265
37
19

3726
80
25

3652
101
38

3603
62
27

4083
45
32

391

401

570

449

417

756

30

11

900

1008

Chr. Dem. Unie
Chr. Hist. Unie

1022

734

Communistische Partij

17

9

17

Herv. Ger. Staatspartij

21

24

26

168

115

Kath. Dem. Partij
Vrijheidsbond
Nat. Soc. Beweging
Nat. Boeren. TuindersMiddenstandpartij
Rev. Soc. Arbeidersp.
R.K. Staatspartij

683

966
21

7
256

278

176

270

94
148

17

18

4

978

961

3
1106

5
1073

993

1190

262

4
341

309

264

385

126

191

944

157
140

R.K. Volkspartij
Soc. Dem. Arb. Partij

277

Verbond Nat. Herstel
Staatk. Ger. Partij

177

12
253

240

88
34

96
192

117
1

Vrijz. Dem. Bond
Overige

35

629
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TWEE ADVERTENTIES UIT 1811
Donderdag den 21. van Sprokkelmaand aanstaande,-des namiddags ten twee uren, zal in het Regthuis van Lange- en Ruige-Weide aan de Driebruggen, tusschen de Steden Gouda en Woerden in het
openbaar worden verkocht Eenen sterken Steenen WIND KOREN MOLEN, op welken sedert vele jaren met veel succes is Gemalen, benevens de Zeilen, Steenen, Schalen, Gewigten, Handbomen,
Schijven, Touwen en de verdere nodige Gereedschappen mitsgaders een hecht en weldoortimmerd
WOONHUIS en overige Gebouwen, met de bepoote en beplante ERVE; en eindelijk een Perceel,
groot drie Morgen en twee honderd Roeden best WEI- en HOOILAND, alles in eenen koop;
staande en gelegen te Popelendam, onder het voorzeide Geregt van de Lange- en Ruige Weide, breder bij de Biljetten omschreven, nadere informatien ten Kantore van den Keizerlijken Notaris Mr
JAN MEULMAN, te Woerden.
A° 1811 Utrechtsche Courant, Woensdag den 23. January N° 10.

DEMAIN Samedi le 28me Décembre 1811,1e soir à 5 heures on procédera, à l'auberge dite het
Wapen van Harmelen, à Harmelen, à la vente publique, d'une belle maison et Auberge het Wapen
van Harmelen, sise dans la commune de Harmelen, susdit, où les Mairies de Harmelen et celles de
Reyerscoppen, tiennent leurs séances; la dite maison consiste en plusieurs chambres au rez-dechaussé et au premier étage, jouissant d'une vue riante; une grande Cuisine, Cave, Ecurie et jeu de
Crosse Couvert.
Un Jardin, vis-à-vis la dite maison aiant 50 perches, de longueur.
L'aequéreur aura le choix d'accepter à louer 6 années consécutives, moyennant f 29,—: par an, une
écurie et grenier, outre la moitié de la fosse à fumier, située à côté de la ruelle dite: Kerksteeg.
Plus amplement détaillé par les Affiches, tandis que l'instruction ultérieure sera donnée à l'Etude
de M. GERARD NICOLAAS BUDDINGH, Notaire Impérial dans le Minnebroederstraat à Utrecht,
ou à Noordborch dans la Commune de Harmelen susmentionnée.
Men zal op MORGEN Zaturdag den 28. December 1811 des avonds ten 5 uren, in de Herberge
het Wapen van Harmelen, te Harmelen, publiek veilen en aan de genoegbiedende verkoopen Een
zeer schoone en wel ter neering staande Huizinge en Herberge alwaar het wapen van Harmelen uithangt, dienden de tot het Gemeente Huis, voor de Mairie der Gemeenten van Harmelen en de Reyerkoppen, voorzien van verscheidene een zeer vrolijk uitzigt hebbende, zoo Beneden- als Bovenkamers, ruime Keuken, Kelder en verde commoditeiten, met eene ruime Stallinge en overdekte Kolfbaan, staande en gelegen in den Dorpe van Harmelen.
Alsmede een Tuin groot 50 Roeden tegen over de voorsz. Huizinge;-de Kooper zal, des begerende,
in huure kunnen bekomen, eene Veestallinge en Zolder, benevens de helft van de Mistbak, naast
de Kerksteeg, voor 6 Jaren, Jaarlijks om 29,— : Breder bij geaffigeerde Billetten, en nader onderligt ten Kantore van den Keizerlijken Notaris GERRIT NICOLAAS BUDDINGH, in de Minnebroederstraat te Utrecht, of op Noordborch bij Harmelen.
A° 1811 Advertentien Aankondigingen en verschillende berigten van Utrecht, Vrijdag den 27. December.
(verz. Gravendaal)
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VAN DE REDACTIE
Tijdens de ledenvergadering op 28 mei j.l. werd bekend gemaakt, dat de heer J.G.M. Boon, nadat
hij reeds eerder voor het bestuurslidmaatschap van de vereniging had bedankt, nu ook zijn taak in
de redactiecommissie van Heem tijdinghen beëindigd wilde zien.
Gaarne zeggen wij de heer Boon op deze plaats dank voor het vele werk dat hij een aantal jaren voor
de vereniging heeft verricht in het bijzonder voor de samenstelling van Heem tijdinghen. Door zijn
practische en deskundige aanpak heeft hij ons verrijkt met talrijke publicaties, met name in de
reeks Stichts-Hollandse-Bijdragen, over de historie van onze streek.

BOND HEEMSCHUT
Op 2 februari 1971 was het 60 jaar geleden, dat de Bond Heemschut werd opgericht. In deze zestig jaar heeft de Bond bekendheid gekregen als spreekbuis tegenover overheid en bedrijfsleven met
het doel: te waken voor de schoonheid van Nederland. In Woerden herinneren wij ons nog goed
de publicaties in het tijdschrift Heemschut ten tijde van de demping van de Rijn.
Ter gelegenheid van het jubileum heeft de Bond een aktie ingezet om technische en financiële
steun te geven aan de kleine gemeente Woudrichem om tot herstel van zijn historische stadskern
te geraken.
Het Bestuur van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging betuigt haar sympathie met dit streven en geeft gaarne aan U het gironummer van de Bond door opdat U daadwerkelijk steun kunt
verlenen aan dit project.- postgiro 124326 t/n penningmeester Bond Heemschut Amsterdam.
WOERDEN 600 JAAR STADSRECHTEN
Nu het voornemen om het volgend jaar bij de festiviteiten te Woerden in historische kledij te verschijnen vastere vorm begint aan te nemen meende de redactie er goed aan te doen U reeds nu de
titels van enige boeken op dit gebied door te geven. De boeken zijn aanwezig in'de studiezaal van
de Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Voetiusstraat 2 Utrecht.
W.S. Sevensma,
M. Contini,
James Laver,

Beknopte geschiedenis van het costuum
Mode aller tijden
Het costuum, een geschiedenis van de mode van de Tudors tot Lodewijk XIII.

INHOUD
p 13-15
p 16-19
p 20-21
p 22
p 23
p 24

Een wonder te Woerden? door C.J.W. Gravendaal
De datumsteen uit de v.m. Hoge Brug te Zwammerdam door P.C. Beunder
Een Lutherse prekenbundel uit 1771 door C.J.W. Gravendaal
Woerdense verkiezingsuitslagen van 1931-1937
Twee advertenties uit 1811
Bond Heemschut
Woerden 600 jaar stadsrechten
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Uw spaargeld goed en veilig belegd bij de

NUTSSPAARBANK
SINDS 1871
VOOR A L 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
f É 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

iC

BETERE ROMANS

^k

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

