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door C.J.W. Gravendaal

Wanneer wij dit jaartal in historisch verband plaatsen dan worden onze gedachten uiteraard bepaald
bij een aantal feiten en gebeurtenissen die een belangrijk stempel op de ontwikkeling van onze regio
hebben gezet.Feiten en gebeurtenissen die wij in 1972 herdenken omdat zij één of meer eeuwen
geleden plaats vonden.
Een centrale plaats zal hierbij worden ingenomen door de herdenking van de in 1372 door hertog
Albrecht van Beieren, ruwaard van Holland, aan Woerden verleende stadsrechten.
Twee eeuwen later in 1572:
„In Holland, daar men minder voor Alvas Landmagt te dugten hadt, en ter zee sterker was dan hij,
vielen de steden, om strijd, den Prins toe. Jonkheer Adriaan van Zwieten hadt Oudewater, reeds op
den negentienden van Zomermaand, met een handvol voetvolks ingenomen" l ).
„Holland, nu geheellijk van de Spanjaards verlaaten zijnde, werdt het Slot en de Stad van Woerden,
door beleid van Jonkheer Adriaan van Zwieten, Overste van Gouda, bij verdrag, aan 's Prinsen zijde
overgebragt, in 't begin van Oogstmaand. Bij 't overgaan deezer Stad, werdt onder anderen bedongen
-- dat het regt aldaar gehandhaafd zou worden, op gelijken voet, als, sedert eenigen tijd, aldaar
gevolgd was, buiten benadeelinge van den pandheer, Hertoge Erik van Brunswijk, wiens Rentmeester zijns Heeren inkomsten, vrij en onbelet, zou mogen ontvangen.
Voorts begaven die van Woerden zig ook in het verdrag, laatstelijk tusschen de Leden van Holland,
te Dordrecht, gemaakt" 2 ).
„Toen Woerden in 1572 het Spaansche juk afschudde, vergunden de Staten aan de Luthersche ge
meente aldaar, die in het bezit was van twee predikanten, vrijheid van godsdienst" 3 ).
„Toen de Franschen, in 't jaer 1672, sich, op een vreemde en ongewoone wijse, van soo veel Steden
en Vestinghen in Nederlandt, die te vooren als onverwinbaer gheacht waren, meester hadden gemaeckt, en tot binnen de stad Uytrecht deurgedrongen, of liever als te post ingeloopen waren, en
zijn Hoogheyt, de Prins van Oranje, voor hun macht wijckende sich, met de sijnen, over Woerden,
daer hij eenige uren op 't Slot bleef, naer Nieuwerbrugh en Bodegraven begaf, om daer post te
vatten, en 't geweit der Franschen, die als een snelle vloet quamen instromen, teghen te staen;
veroorsaeckte dit ('t welck omtrent 1672 gheschiedde) sulck een schrick in de Stedelingen van
Woerden, dat
" 4 ).
Waarachtige historiekenners zijn echter geen kenners van feiten alleen, maar bovenal van volken en
mensen, zij moeten niet alleen het geraamte der gebeurtenissen zien, maar ook de harten voelen
kloppen.
Het is een goede zaak allerlei feiten te herdenken maar laat ons de mens daarbij niet vergeten. Geschiedschrijving is immers het samenvoegen van ontelbare levensbeschrijvingen. Mogen wij zo in
1972 onze historie herdenken.
1") Wagenaar, Vaderlandsche Historie, 6e deel XXIII boek blz. 366
2) id., 6e deel blz. 381
3) Kuiper J. Geschiedenis van het Godsdienstig en kerkelijk leven van het Nederlandsche Volk, blz. 111
4) Journael of dagelijcksch verhael van de handel der Franschen in de Steden van Uytrecht en Woerden,
sedert hun koomst daer binnen, tot aan hun vertrek. (Woerdense deel) blz. 1.
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DS. MICHIEL C H R I S T I A A N V O S

d o o r C.J.W. Gravendaal

In de gemeentelijke universiteitsbibliotheek te Amsterdam trof ik een boekje aan met de titel:
„Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos, door hem
zelven in den jare 1819 briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld" uitgegeven te Amsterdam bij
A.B. Saakesin 1824.
Ds. Michiel Christiaan Vos, predikant te Woerden van 21 november 1790 - oktober 1793 werd op
31 december 1 759 te Kaapstad geboren als 5e zoon van Jan Hendrik Vos en Johanna Bok.
Zijn moeder die kort na zijn geboorte weduwe was geworden en ook spoedig haar tweede man verloren had, zag hem niet graag naar Holland gaan om aldaar te gaan studeren. Met behulp van zijn
schoonvader echter (hij huwde op 14 november 1779 met Elisabeth Johanna Jacobs) en een erfportie uit het vaderlijk erfgoed vertrok hij op 11 maart 1780 naar Nederland en kwam op 29 juni op de
rede van Texel aan. Hij vestigde zich te Amsterdam met het voornemen zich te Groningen of Harderwijk als student te laten inschrijven. Maar al spoedig geraakte hij in contact met Gijsbert Bonnet,
vermaard hoogleraar in de theologie te Utrecht, over wie hij de ziekentrooster op onze oorlogsschepen in zijn vaderland had horen spreken. Door het persoonlijk contact met Bonnet nam hij het besluit zijn studie te Utrecht te voltooien. De studie vorderde goed. Ondanks zijn persoonlijke wens
om zo spoedig mogelijk de kerk in zijn geboorteland te dienen, arbeidde hij achtereenvolgens te
Amsterdam, Woudenberg, Hilversum, (maart 1788), Pijnakker (augustus 1789) en Woerden. Voor
een beroep op hem uitgebracht door Oudewater in 1790 bedankte hij.
Zijn „belevenissen" te Woerden vatte hij samen in zijn „Tiende brief' in het hierboven genoemde
boekje.

TIENDE BRIEF
Waarde Vriend!
Gij hebt bij het lezen van mijnen vorigen brief te regt opgemerkt, dat het mij zeer moeijelijk
moest vallen, zulk eene lieve gemeente, als die van Pijnacker, vaarwel te zeggen, waarin ik, nog zoo
kort geleden, bij mijne beroeping naar Oudewater, zulke treffende bewijzen van algemeene toegenegenheid ontvangen had, dat zelfs de schoolkinderen tot mij kwamen, mij smeekende, dat ik hen
toch niet verlaten zoude. Doch hoeveel het mij ook kostte, ik vond echter thans geene vrijheid, de
beroeping der gemeente te Woerden af te slaan; maar gelijk Abraham Gode gehoorzaam was, ofschoon hij geroepen werd iets te doen, dat geheel tegen de neiging van zijn vaderlijk gevoel streed,
zoo moest ik ook doen, daar het bevel des Heeren mij genoegzaam was. Ik trok dan in gehoorzaamheid aan dat bevel naar Woerden, en werd aldaar op den 21 sten November 1790, 's voormiddags,
bevestigd door mijnen geliefden ambtgenoot, den Wel Eeerw. Heer P. Buijt, met de woorden van
Cornelius, te vinden in Hand. 10: vs. 33, terwijl ik 's namiddags mijne intrede deed met de woorden,
die wij lezen: Zach. 4: vs. 6b.
Ook hier achtervolgde mij wederom de zegen des Heeren, en ik vond in die gemeente eenige oude
geoefende Christenen, die zich niet bemoeiden, gelijk in dien tijd bij velen plaats had, met dingen,
welke op het Politiek Bestuur betrekking hadden, en dus niet naar verandering haakten, maar zeer
weltevreden waren met 's Lands toenmalige constitutie, en zich met eerbied onderwierpen aan hen,
die over hen gesteld waren. Deze brave en geoefende Christenen waren zeer met mij ingenomen,
waarvoor ik mijnen Heer en Zender dank betuige, en zij strekten mij grootelijks tot aanmoediging
in mijn werk.
Dan, vermits hier eenigen tijd over den dierbaren Heidelbergschen Catechismus niet gepredikt was,
en men nu weder eenen aanvang daarmede zoude maken, zoo was mijne vierde predikatie aan deze
plaats over de Eerste Afdeeling. En ziet, de schoondochter van een waardig en geoefend Christen,
die zoo ongodsdienstig was, dat de nieuwsgierigheid haar niet eens had kunnen overhalen haren
nieuwen leeraar te gaan hooren, had zich nu evenwel door haren man en door haren schoonvader
daartoe laten bewegen. Har.e ooren en haar hart werden onder het aanhooren van Gods Woord zoo
zeer geopend, dat zij, gelijk uit de gevolgen openbaar geworden is, waarlijk overtuigd van haren
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Dit is het gelaat van Vos, veeleer een Lam in trekken,
Dat d'eerbied kan in 't hart voor stillen ootmoed wekken:
Een Vos, om Vossen die den wijngaard schade doen,
Met list bij heil'ge list, te stuiten in hun woên;
Een Michael in kracht, om Jezus eer te schragen;
Een Christiaan in deugd, om Jezus beeld te dragen.
Tuig, Nêerland! Afrika! tuig, Azië van hem,
Die ons deez' bladen gaf, al zwijgt zijn priesterstem.
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verloren' toestand van nature, naar huis wederkeerde, geene Godsdienstoefening meer verzuimde
en aanhoudend werkzaam bleef met de dingen, welke het Koningrijke Gods aangaan.
Bijna had ik vergeten, u mede te deelen, wat er alhier onder mijne intreê-leerrede reeds voorgevallen
was. Eene zekere dienstmaagd, die alleenlijk ter kerke gekomen was, om een' Afrikaan te zien,
bekeek mij naauwkeurig, toen ik den predikstoel opklom, en zeide daarop aan hare jufvrouw,
die naast haar zat, en hare moei was: „Is het anders niet, hij ziet er even zoo uit als een ander
mensch"! Zij stond op en wilde de kerk uitgaan, (daar zij van geen kerk gaan hield.) Hare moei
echter hield haar tegen, en raadde haar, dat zij blijven en luisteren zoude. Met tegenzin bleef zij,
wetende niet, dat het Gods tijd was, om haar als een vuurbrand uit het vuur te rukken. Zij werd
krachtdadig aan haar zelve ontdekt, en zoo ernstig met de belangen harer onsterfelijke ziel werkzaam,
dat zij zeer spoedig, slechts in weinige weken, niet alleen tot de beoefening des geloofs kwam, maar
ook tot dat geloof, waardoor zij gelooven kon, dat zij geloofde. En even zoo ijverig en levendig als
zij te voren was, in de ijdelheid en de zonde te dienen, even zoo levendig en ijverig was zij thans in
den dienst van den Heere haren God. Zij had eene buitengemeene vrijmoedigheid, om voor den naam
en de zaak van God uit te komen, waartoe zij ook spoedig eene natuurlijke bekwaamheid verkreeg,
- Nu begon zij, onder anderen, ook te bidden, dat God voor haar den weg openen wilde, om mijne
dienstbare te worden, hetgeen zij echter aan niemand zeide. God gaf haar ook hare begeerte. Onze
teeder Godvruchtige dienstmaagd, die bij ons reeds zeven jaren gewoond had, voor al haar werk wat
zwak zijnde, verkoos mijne vrouw eene tweede te nemen. Dit was zoo ras niet bekend, of gemelde
bood haren dienst aan en werd ook door mijne vrouw aangenomen. Bij ons in dienst zijnde, hoorde
zij, dat ik, zoodra God den weg opende, naar de Kaap zoude wederkeeren. Zij begon tot haren God
te roepen, dat, wanneer dit gebeurde, zij dan met ons mede mögt gaan: (hetgeen zij ons naderhand
mededeelde). Ook in dezen gaf God aan hare bede gehoor; en mijne vrouw, zoo min als ik, had immer
berouw haar medegenomen te hebben. Behalve hare huiselijke diensten, (daar zij meer deed, dan
drie beste slavinnen) was zij ook mij in het werk mijnes Heeren, bijzonder in het leeren der Heidenen, voor wie zij eene bijzondere liefde gevoelde, en in hun het zingen te leren, van een groot nut.
Zij trouwde vervolgens met den waardigen Zendeling Voster, heeft verscheidene jaren met hem in
dit Land, door leer en wandel, Christenen en Heidenen gesticht, en is nu voor weinige maanden in
den Heere ontslapen. Haren laatsten brief, niet lang vóór haren dood mij toegekomen, heb ik naar
hare familie te Woerden gezonden. De gedachtenis van die regtvaardige zal hier in dit Land nog
lange in zegening zijn.
Na dezen uitstap moest ik tot Woerden wederkeeren. Mijn waardige ambtgenoot, de Wel Eerw. P.
Buijt, en ik hadden hier eenen zwaren dienst; echter hielpen wij elkander getrouw, en werkten
regt broederlijk elkander in de hand: bevestigende de eene 's namiddags, wat de andere 's voormiddags had voorgesteld, en ondervonden ook in den volgsten zin, dat, waar liefde woont, God Zijnen
zegen gebiedt.
In mijn eerste huisbezoeking aldaar ontmoette ik eene moeder met hare twee dochters; ik vroeg
aan de jongste: hoe oud zij was? — „Achttien jaren," was haar antwoord. Ik sloeg mijne handen
te zamen, en zeide: „al achttien jaren! en nog niet moede om de zonde en de wereld te dienen?
„Hebt hij het al achttien jaren tegen God uitgehouden? enz." Zij gaf mij geen antwoord, maar van
achteren bleek het, dat God door mij tot haar gesproken had. Ik was zoo ras niet uit dat huis, of
zij begaf zich naar de hoogste verdieping van hetzelve, en begon over haren ongelukkigen toestand,
als ware het, met God te worstelen, hield daarmede aan, en wilde God niet loslaten, vóór Hij haar
gezegend had. God verhoorde haar, en maakte haar tot eene ware Christinne en tot een voorbeeld
voor de jeugd. Ook werd zij spoedig eene publieke catéchisante, en leerde en stichtte op deze wijze,
met hare leeraren, de gemeente.
Een Luthersche soldaat liet zich eens door zijnen kameraad overhalen, met hem naar de Gereformeerde kerk te gaan; hetgeen hij dan nu voor het eerst in zijn leven deed. Daar er over de 20ste
Zondags-afdeeling uit den Heidelbergschen Catechismus moest gepredikt worden, zoo hoorde hij,
tot eene voorrede, deze woorden gebruiken: Zoo iemand den geest van Christus niet heeft, die komt
Hem niet toe. De man was oogenblikkelijk overtuigd, dat hij dan Christus niet toebehoorde, maar
een onderdaan van den satan was. Deze werd mede vervolgens een bevestigd Christen, en had geene
rust in zijnen geest, voordat hij geregtigd was, om het Avondmaal des Heeren bij de Gereformeerden
te mogen genieten. Vijf aangename Christenen waren hier onder de militairen, die wij menigmaal in
het gezelschap der Godvruchtigen verkwikten met hunne gesprekken, en naderhand, toen zij tegen
de Franschen uittrokken en aan het slag leveren waren, met hunne brieven.
Daar ik u, mijn Vriend! slechts de meest sprekende gevallen, welke er onder mijnen geringen
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dienst plaats gehad hebben, wilde mededeelen, zoo moet ik u van Woerden nog één geval verhalen. Een zekere hospes op een naburig dorp kwam, na meer dan al te lang de Godvruchtigen, die
zijne deur voorbij gingen, om de weekgodsdiensten binnen Woerden bij te wonen, daarover gevloekt en vervloekt te hebben, op eenen Nieuwjaars-namiddag, zelf naar Woerden. Na weder, als
tevoren, de voorbijgaanden gescholden te hebben, zeide hij uit eene soort van boosaardigheid:
„kom, laat ik toch eens gaan, om te zien, wat daar in Woerden te koop is." Daar hij geene plaats
om te zitten meer konde krijgen, stond hij regt tegenover den predikstoel. Ik predikte, omdat het
Nieuwjaar en te gelijk voorbereiding voor het Avondmaal was, over de woorden van den Schenker
Genes. 41 : vs. 9b. Ik gedenke heden mijne zonden. De man werd overtuigd, dat hij tegen al de geboden Gods zwaar gezondigd, en geen derzelve immer gehouden had; dat niemand derhalve meer
reden had, heden zijne zonden te bedenken, dan hij. En o! welk eene ontferminge Gods! eer nog
de Godsdienstoefening geëindigd was, ging er eene deur van hoop voor hem open, zoo zelfs, dat
hij geloofde, dat er in het bloed van den gekruisten Jezus vergeving was voor al zijne zonden. Deze vuurbrand, uit het vuur gerukt, was spoedig een leesbare brief van de genade, riep nu de te
voren door hem gevloekten en vervloekten in zijn huis, en veranderde zijne herberg terstond, van
een voorportaal van de hel, in een klein kerkje. 0! hoe menig een aangenaam uurtje heb ik vervolgens (wanneer ik in dat dorp eene predikbeurt waarnam) in die herberg met de vromen doorgebracht!
In plaats van nu de kerkgangers naar Woerden te vloeken, was hij thans daarin de eerste en ijverigste.
Menigmaal stond hij, vóór de Godsdienstoefening, bij mij aan huis, voor mij, met tranen: ziende hoe
ik, door mijne borstbenaauwdheid, naar mijnen adem hijgde. Hij werd zeer voorspoedig opgebouwd
in het allerheiligst geloof, en wilde toen zijn tijdelijk beroep laten varen. Hierin echter ging ik hem
tegen, hem beduidende, zulks niet eerder te mogen doen, dan voordat de Voorzienigheid zelve hem
daartoe eenen weg opende. Hij gehoorzaamde; en God baande nog, vóór mijn vertrek van Woerden,
daartoe eenen weg voor hem, zoodat hij vervolgens, voor zoover ik weet, als een Godvruchtig landman zeer genoeglijk met zijn huisgezin leefde.
Gij bemerkt dus, dat ik ook in Woerden zeer naar mijnen zin geplaatst was. Ja, ik had het in al
mijne gemeenten in Holland zoo genoegelijk, dat ik (uitgezonderd de kleine beproevingen, van
welke een Evangeliedienaar, die getrouw wenscht te zijn, niet vrij wezen kan) mij verzekerde, het
in mijn eigen Land, in Zuid-Afrika, in vele opzigten nooit zoo aangenaam te zullen kunnen hebben.
En evenwel bleef ik altoos, bijzonder om de arme Heidenen, naar mijn Land verlangen. — Dan, daar
de Paus over de Hollandsch-Oost-Indische, West-Indische en Kaapsche kerken, sedert ik bevestigd
leeraar was, nog drie anderen mij voorgetrokken en voor de Kaapsche Kerk uitgezonden had, en
dat niettegenstaande ik, bij elke vacatuur, mij bij vernieuwing aan Zijn Hoog Eerwaarde had aangeboden, zoo begon ik mijne terugreis naar de Kaap bijna op te geven: en ziet, nu naderde, 's
Heeren tijd, om mij naar herwaarts te brengen.
Wederom eene plaats in dit Land vacant geworden zijnde, zoo wekte het groote Hoofd der Kerke
den waardigen en Godvruchtigen Staatsman H. van Stralen op, (met wien ik, nog student zijnde,
eenmaal te Enkhuizen in een Godvruchtig gezelschap geweest was) om zich mijne belangen aan te
trekken. Hij deed mijnen vijand zwijgen, en moedigde de ordinaire Gedeputeerden, in dien tijd,
over de Buitenlandsche Kerken aan: (welke juist vrienden van mij waren, namelijk de Wel Eerw.
Heeren de Haas en van der Scheer) om mij nu aan Heeren Bewindhebberen der Oost-Indische Compagnie voor de dragen. —Aanstonds werd ik door hen voor de Kaapsche Kerk aangesteld en door de
Eerw. Classis van Amsterdam beroepen, waarvan ik kennis kreeg te Woerden, in October 1793.
0 wondere Voorzienigheid! toen ik mijne terugkeering naar de Kaap schier opgegeven had, en
te dien einde geene pogingen meer wilde aanwenden, zeide God door sprekende daden: nu zal ik
werken, en wie zal het keeren?
Hoe ik nu vervolgens van Woerden vertrokken, op reis gegaan, en, door 's Heeren hand geleid,
veilig overgekomen ben, hoop ik u bij eene volgende gelegenheid mede te delen. — Thans breek ik
af, en blijf met heilwensch
Uw Vriend
M.C.V.

Op 13 October 1793 preekte hij voor een grote schare afscheid en verliet op 8 november ons land.
Op 8 maart zag hij zijn vaderland weer. Hij werd aangesteld tot predikant te Roodezand en werkte
daar als herder en leraar, ook voor slaven en heidenen, wat als iets geheel nieuws grote verbazing
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en verontwaardiging wekte. Het gelukte hem echter om deze verontwaardiging althans bij sommigen
te overwinnen. Een betrekkelijk groot aantal gekleurden kwam ter kerke.
Ds. Vos geraakte echter toch, tengevolge van zijn voorliefde voor alles wat een gekleurde huid had,
met zijn gemeente op gespannen voet en vond niet wat hem in Nederland zo vaak voor ogen had gestaan. In het voorjaar van 1802 vertrok hij naar Engeland. Voor een beroep door de gemeente van
Zegveld op hem uitgebracht, meende hij te moeten bedanken. Op 11 februari 1804 vertrok hij naar
Ceylon. Reeds tijdens de overtocht was zijn vrouw ernstig ziek. Hij verloor haar op 12 januari 1805.
Te Point de Galle waar hij tot achtste predikant bij de Hollandse Gemeente werd aangesteld, huwde
hij met Johanna Petronella van Geyzel, weduwe van Charles Torriano. Uit dit tweede huwelijk werden acht kinderen geboren. Evenals zijn leermeester Bonnet was Vos vooral een man van het woord.
Ook op Ceylon kreeg hij onvoldoende kans zich waar te maken. Hij blijft dan zwerven, eerst naar
Negapatnam, anderhalfjaar later naar Madras en dan weer terug naar zijn geboorteland.
Hij wordt predikant te Swartland (thans Malmesbury) en het volgende jaar te Zwartberg (thans
Caledon). 2 Augustus 1818 legde hij zijn ambt neer en vestigde zich opnieuw te Roodezand, waar
hij zeven jaar later overleed.
Vos was een der meest bekende predikanten van zijn tijd. Zijn „Merkwaardig Verhaal" werd herhaalde malen herdrukt. Een Duitse vertaling verscheen in 1829 te Bazel.
Men zie verder over hem:
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek,
de Villiers - CG. Geslagsregisters van die ou kaapse families deel III, 1078 -1080.

LANDVERHUIZERS

door Nico Plomp

In de eerste helft van de vorige eeuw was de emigratie hier te lande alles behalve populair. Men
kreeg voornamelijk te maken met doortrekkende Duitse landverhuizers, en met de wijze waarop
deze werden behandeld en
verhandeld. Uit archiefmateriaal hierover blijkt dat er vele
misstanden te bestrijden waren.
Toch kwam ook in Nederland de emigratie op gang, toen in economische en geestelijke nood verkerende predikanten als Scholten en Van Raalte, besloten met hun volgelingen naar Noord-Amerika
te vertrekken. Toen de grote uittocht was begonnen, kreeg de overheid kennelijk behoefte aan een
goede registratie van de vertrokken personen. Vanaf 1848 zonden de gemeentebesturen jaarlijks
gegevens over de landverhuizers aan het provinciaal bestuur, waarna door iedere provincie een verzamellijst naar een van de ministeries werd gezonden. In het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage
zijn deze lijsten van alle provincies bewaard over de periode 1848 tot en met 1877. Van enkele
provincies zijn er lijsten uit 1847, zoals bijvoorbeeld van Utrecht, waarvan de lijst van 1847 één
aantekening uit 1846 bevat.
Deze oudste lijst van de provincie Utrecht is met name interessant omdat Ds. Scholten en zijn groep
er in voorkomen.
De lijsten vermelden de gemeente, de namen en leeftijden van de vertrokken gezinshoofden en vrijgezellen, gegevens over hun kerkelijke gezindte en hun welstand, en de reden van vertrek.
Die was bijna steeds het zoeken van een beter bestaan, soms ook ,,de zucht naar meerdere vrijheid"
(Godsdienst) „lust tot avontuur", en een enkele maal „wegzending", „verliet zijn vrouw en kinderen", en „ontslagen uit de gevangenis". De kolom aanmerkingen, die de betrokken ambtenaren enige
vrijheid verschafte, werd veelal gebruikt om met kennelijk leedvermaak te noteren dat de vertrokkene naar huis geschreven had dat het hem tegenviel. Dit tekent de heersende stemming.
De meeste landverhuizers gingen naar Noord-Amerika, naar de staten, New York, Michigan,
Minnesota, Iowa, South Dakota en Utah.
Hieronder volgen de namen van landverhuizers uit onze omgeving. Grote aantallen zijn het niet.
Slechts uit Kockengen (1847) en Woerden (1849) zijn kleine groepjes Christelijk Afgescheidenen
vertrokken.
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1846. Willeskop. Cornells Kunen, arbeider, 42 jaren, R.K., behoeftig, met vrouw en twee kinderen
naar Noord-Amerika (plaats onbekend) teneinde een beter bestaan te vinden. „Was een oppassend
mensch; had eene familie in Noord-Amerika, werwaartshij vertrokken is".
1847. Kockengen. Jan van Dam, landbouwer, 46 jaren, welgesteld, 2e klasse hoofdelijke omslag,
met vrouw en drie kinderen.
Jan Griffioen, landbouwer, 33 jaren, welgesteld, 3e klasse, met vrouw en twee
kinderen.
Hendrik van Vliet, winkelier, 36 jaren, welgesteld, 3e klasse, met vrouw en
twee kinderen.
Willem Griffioen, landbouwer, 28 jaren, welgesteld, bij zijn moeder wonende.
Catharina Maria van der Lingen, zonder beroep, 65 jaren, mingegoed, 4e klasse.
Cornells van Rheenen, klompenmaker, 35 jaren, behoeftig, ongehuwd.
Hendrik van Rheenen, arbeider, 34 jaren, behoeftig, ongehuwd.
Gerrit van Rheenen, kleermaker, 16 jaren, behoeftig, ongehuwd.
Cornelia van Rheenen, zonder beroep, 26 jaren, behoeftig, ongehuwd.
Deze personen, alle Christelijk Afgescheidenen, zijn tesamen vertrokken.
Reden: „Onvergenoegdheid veroorzaakt door teleurstelling in hetgeen men ten opzichte van de
nieuwe gemeente verwacht, als zich zeker wanende, dat verreweg de meeste Hervormden in der gemeente hun voetspoor zouden volgen en zij de meerderheid spoedig zoude uitmaken, hetgeen door
Ds. Scholten in geene geringe mate is bevorderd."
Plaats: „Volgens laatste berichten bevinden zij zich te St. Louis".
Bijzonderheden: „Naar de berigten welke men als de waarheid inhoudende kan beschouwen vinden
zij ook aldaar geensins hetgeen zij zich hadden voorgesteld, en kan men het als zeker er voor houden
dat de meesten zoo niet allen niet anders dan met leedwezen zich het oogenblik waarop zij tot het
besluit zijn gebracht om hun vaderland en betrekkingen te verlaten, herinneren."
1847. Laag Nieuwkoop. Gerrit van der Wilt, landbouwer, 55 jaren, Chr. afgescheiden, welgesteld,
Ie klasse, met vrouw en negen kinderen, wegens „godsdienstige begrippen" naar Noord-Amerika,
Staat Michigan.
1847. Montfoort. Theodorus Hendricus Rietman, 40 jaren, R.K. mingegoed, 10e klasse (is op één
na de laagste klasse van de hoofdelijke omslag), wegens gebrek aan werk, naar New York. „Heeft
zijne huisvrouw en vier kinderen achtergelaten, heeft na zijn vertrek reeds drie malen tijding gegeven
en beloofd geld over te zenden, doch heeft nog niets gezonden."
1848. Haastrecht. Pieter Rost, verver, 22 jaren, R.K., mingegoed, vrijgezel, naar St. Louis „tot verkrijging van meerder verdiensten."
1848. Woerden. Adrianus Bouwman, kleermaker, 49 jaren, chr. afgescheiden, welgesteld, 19e klasse,
met vrouw en één kind naar Noord-Amerika „wegens godsdienstijver."
1848. Zevenhoven Z.H. Anna Damman, naaister, 29 jaren, R.K. behoeftig, naar Londen „om te
huwen".
1849. Kockengen. Arie Bogaard, landbouwer, 24 jaren, R.K. mingegoed, met vrouw en twee kinderen, vermoedelijk naar New York.
1849. Woerden. Christoffel Obertop, timmerman, 35 jaren, mingegoed, met vrouw en drie kinderen.
Jan Jacob Koolbeek, commies, 38 jaren, welgesteld, 17e klasse, met vrouw en
drie kinderen.
Jan Niermeyer, klompmaker, 30 jaren, mingegoed, met vrouw en zes kinderen.
Ernst Hendrik Grundman, timmermansknecht, 21 jaren, mingegoed, vrijgezel.
Gideon van Loon, stedelijk commies, 32 jaren, mingegoed, 20e klasse, met vrouw
en vier kinderen.
Jacobus Collet, schoenmaker, 38 jaren, mingegoed, met vrouw en twee kinderen.
Deze personen, alle Christelijk Afgescheidenen, vertrokken wegens „godsdienstige begrippen, naar
Noord-Amerika.
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1851. Haastrecht. Jan Hendrikus Waller Diemont, advocaat, 26 jaren, N.H., welgesteld, naar Batavia
om als ambtenaar geplaatst te worden. Heeft in 1851 op de academie te Delft examen afgelegd
en diploma als O.I. ambtenaar der Ie klasse verkregen.
(N.B. Zie Nederland's Patriciaat jrg. 42 (1956) blz. 100)
1851. Montfoort. Gijsbert Kemp, kleermaker en baardscheerder, 40 jaren, R.K. ,mingegoed, in de
laagste klasse van f. 1,~, vrijgezel, naar New York, reden onbekend.
1856. Kockengen. Dirk Boogaard, landbouwer, 28 jaren, chr. afgescheiden, mingegoed, wegens
„vooruitzigt op meerder verdiensten" naar Pella, Noord-Amerika.
1857. IJsselstein. Jacobus Voorboom, timmerman, 40 jaren, N.H. mingegoed, klasse van f. 15,--,
met vrouw en twee kinderen „tot verbetering van bestaan" naar Bloemfontein, Oranje Vrijstaat
(Zuid-Afrika).
1857. Wilnis. Lambertus Horsting, landbouwer, 68 jaren, N.H. mingegoed, klasse van f. 1,-- met
vrouw en twee kinderen „om beter broodwinning te hebben" naar Pella (Noord-Amerika).
1858. Kockengen. Dirk Boogaard, landbouwer, 30 jaren, Chr. Afgescheiden, mingegoed, naar
Noord-Amerika vanwege „de moeyelijkheid om hier te lande eene bouwhoeve te erlangen, en zulks
elders te willen beproeven." Deze persoon was in 1856 naar Noord-Amerika vertrokken en in 1857
teruggekeerd, als zijnde destijds in zijne verwachting teleurgesteld".
1860. Woerden. ; Marcus Jacobus van Erp Taalman Kip, geen beroep, 30 jaren, Remonstrants, welgesteld, naar Oost-Indië om in bediening te treden.
(N.B. Zie Nederland's Patriciaat jrg. 3 (1912) blz. 194).
1862. Woerden. Willem Frederik van Erp Taalman Kip, luitenant ter zee, 39 jaren, Remonstrants,
welgesteld, aangeslagen in de 6e klasse à f. 20,- met vrouw en vier kinderen naar Batavia om zich
aldaar in ambtsbediening te begeven.
(N.B. Zie Nederland's Patriciaat jrg. 3 (1912) blz. 194 en 195).
1862. IJsselstein. Elisabeth Jacoba Charlotte Ritter, weduwe van J.C. Berghuis, zonder beroep,
52 jaren,, N.H. welgesteld, aangeslagen in de hoofdelijke omslag, met twee kinderen naar Nederlands-Indië, woonplaats van haar zoon.
1862. IJsselstein. Anna Hester Jacqueline de Graaf, geboren Grevelink, zonder beroep, 32 jaren,
N.H. welgesteld, aangeslagen in de hoofdelijke omslag, met een kind naar Nederlands-Indië, woonplaats van haar echtgenoot.
1862. Jaarsveld. Jan Marinus de Heus, kantoorbediende, 28 jaren, N.H., mingegoed, niet aangeslagen
in de hoofdelijke omslag, alleen voor „verbetering van bestaan" naar Nederlands-Indië.
1864. Woerden. Gijsbert Roessingh van Iterson, zonder beroep, 21 jaren, Evang. Luthers, welgesteld,
naar Batavia om zich te vestigen.
(N.B. Zie Nederland's Patriciaat jrg. 35 (1949) blz. 73 en 74).
1866. Lopik. Johanna Hermina Cambier van Nooten, zonder beroep, 22 jaren, N.H., welgesteld,
niet aangeslagen in de hoofdelijke omslag, met haar echtgenoot de heer G.H. Lowe van Utrecht,
naar Oost-Indië.
1867. Woerden. Marie Antonius Johannes Leonardus Keulemans, 2e luitenant infanterie, 22 jaren,
Roomsch Cafholyk, welgesteld, 3e klasse hoofdelijke omslag, naar Oost-Indië om te dienen bij het
leger.
1867. Woerden. Johannes Jacobus Rotner, gemeenteontvanger, 80 jaren, Hersteld Evangelisch
Luthers, welgesteld, 2e klasse hoofdelijke omslag, met zijn vrouw naar Noord-Amerika „om zich
naar zijne dochter te begeven".
1868. IJsselstein. C.W. Bergsma geboren Walraven, zonder beroep, 36 jaren, N.H. welgesteld,
hoofdelijke omslag klasse f. 10,- met drie kinderen naar echtgenoot te Potchefstroom (Afrika).
1869. Vreeswijk. J. Stekelenburg, arbeider, 41 jaren, N.H. mingegoed, niet in de hoofdelijke omslag,
met vrouw en drie kinderen tot het uitoefenen van landbouw naar Pella (Noord-Amerika).
1870. Montfoort. Hillegonda Rietman, zonder beroep, 32 jaren, R.K. behoeftig, niet aangeslagen,
„naar familiebetrekkingen" in Australië.
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1870. Woerden. Sijbe Bersée, hoornblazer, 22 jaren, N.H. mingegoed, naar Oost-Indië, wegens
vrijwillige dienstneming.
1870. Woerden. Abé de Jong, soldaat, 23 jaren, N.H. mingegoed, naar Oost-Indië wegens vrijwillige
dienstneming.
1872. Bodegraven. H. Oosterum, landbouwer, 50 jaren, Chr. Gereformeerd, welgesteld, 16e klasse,
met drie kinderen ter verbetering van zijn maatschappelijke positie naar Noord-Amerika.
1872. Bodegraven. W. Dekker, tuinman, 51 jaren, N.H. mingegoed, met zijn vrouw ter verbetering
van zijn maatschappelijke positie naar Noord-Amerika.
1873. Bodegraven. Geurt van Dijk, arbeider, 40 jaren, Chr. Gereformeerd, mingegoed, met vrouw
en drie kinderen naar Noord-Amerika op hoop van „lotsverbetering".
1873. Bodegraven. Matthijs Brak, landbouwer, 51 jaren, Chr. Gereformeerd, mingegoed, 19e klasse,
met vrouw en vier kinderen, naar Noord-Amerika op hoop van „lotsverbetering".
1873. Hekendorp. Willem Ooms, arbeider, 63 jaren, mingegoed, naar Chicago ter verbetering van
zijn maatschappelijke toestand.
1873. Papekop. Pieter Huibert de Vos, koopman, 45 jaren, N.H. mingegoed, 17e klasse, met een
kind, naar Noord-Amerika. Vermoedelijke reden van vertrek, onverschilligheid, heeft zijne vrouw
en vier kinderen achtergelaten.
1873. Woerden. George Hendrik Slot, 2e luitenant der infanterie, 29 jaren, welgesteld, naar OostIndië, geplaatst bij het leger in Oost-Indië.
1874. Bodegraven. W. Meijer, hoofdonderwijzer, 29 jaren, N.H. welgesteld, 16e klasse, naar Batavia.
Reden: lotsverbetering; is als hoofdonderwijzer ter beschikking gesteld van den Gouverneur
Generaal.
1875. Bodegraven. W. Meijer, hoofdonderwijzer, 29 jaren, N.H. welgesteld, 16e klasse, naar Batavia. Reden: lotsverbetering.
(N.B. Waarschijnlijk is deze per abuis twee jaren achtereen vermeld).
1876. IJsselstein. Daniel Stomps, zonder beroep, 32 jaren, N.H. welgesteld, niet aangeslagen in de
hoofdelijke omslag, „tot het verkrijgen van eene betrekking naar Transvaal".
1877. Woerden. Gustave Richard Lambert, photograaf. 31 jaren, N.H. welgesteld, le klasse van de
hoofdelijke omslag, met vrouw en twee kinderen naar Singapore, reden onbekend.
BRONNEN: Algemeen Rijksarchief, Portefeuilles Landverhuizers Utrecht en Zuid-Holland.

HET NIEUWE ARCHIEFGEBOUW TE UTRECHT
Op 15 november j.l. heeft staatssecretaris Vonhoff (CRM) het nieuwe archiefgebouw aan de
Alexander Numankade te Utrecht officieel geopend.
In het complex dat uit drie gebouwen bestaat, twee van respectievelijk vijf en acht verdiepingen hoog en een laag voorgebouw, zijn het Gemeentearchief van Utrecht en het Rijksarchief,
dat in elke Provinciehoofdstad een afdeling heeft, op ruime wijze ondergebracht.
Dikwijls ontmoet men mensen die menen dat een archiefbewaarplaats een duffe, stoffige
ruimte is. Ik verzeker U echter, dat het in de ruime studiezalen van dit archiefgebouw plezierig werken is. U wordt er gastvrij ontvangen en vele registers en klappers staan U ten
dienste. Ook bestaat er de mogelijkheid om fotocopiën te doen vervaardigen. Dit evenwel
tegen een kleine vergoeding. Wij prijzen ons gelukkig met het feit, dat door het Rijksarchief
een begin gemaakt is met het omvangrijke werk van het klapperen van de Doop- en Trouwboeken die voor de invoering van de burgelijke stand in de gemeenten zijn bijgehouden.
Wij troffen in de studiezaal van het Rijksarchief klappers aan van de gemeenten Benschop,
Harmeien, Linschoten, IJsselstein en Zegveld.
Gr.
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Herman de Man

door C.J.W. Gravendaal

Vijf en twintig jaar geleden, op 15 november 1946, werd Nederland opgeschrikt door een vliegtuigramp op Schiphol. Op 16 november vermeldden de, toen nog door de papierdistributie, kleine
kranten het officieel communiqué van de persdienst van de KLM:
„Het KLM-vliegtuig van den regelmatigen dienst Londen-Amsterdam, een Dakota, die de registratieteekens PH-TBW droeg en die te 19.50 uur gisteravond op Schiphol moest aankomen,
is bij de landing verongelukt en geheel vernield.
Een en twintig passagiers, vier man bemanning en een stewardess kwamen om het leven"
Onder de inzittenden bevond zich de schrijver Herman de Man, die de functie van omroepleider
van de Curacaose Radio Omroep bekleedde.
In de korte tijd die ik voor dit herdenkingsartikel beschikbaar had viel het mij op hoe verspreid
allerlei gegevens over Herman de Man voorkomen. Ook mij is het niet gelukt in dit korte tijdsbestek
een enigszins afgerond beeld van de schrijver samen te stellen.
Salomon Herman Hamburger, de oorspronkelijke naam van Herman de Man werd te Woerden geboren op 11 juli 1898 in wijk B no. 99 (Rijnstraat 32? ). Het gezin Hamburger verhuisde in 1902
naar Benschop; eerst vestigde het zich te Polsbroekerdam; later te Benschopdorp, waar het woonde
aan het Dorpspleintje.
Hermans vader handelde in textiel, mollenvellen, tweedehandsgoederen en boerenantiek. Herman
trekt mee de polder in.
Hij gaat over de lange slingerende paden met de vele, vele, schuine knotwilligen, hij gaat van
hofstede tot hofstede, telkens gaat hij de wankele draaibruggetjes over om de waren in zijn
pak te tonen of om bestellingen op te nemen. Vaak wordt hij genodigd aan hun eenvoudigen
tafel, hij zit er des avonds te roken en te praten. Ja te praten en te vertellen. Deze kleine
Joodse man is een geboren, een begenadigd verteller. Hij is geen fantast, deze kleine vitale man,
hij vertelt geen sprookjes of sagen, hij vertelt van de gewoonste dingen van het leven, maar zo
en in zulk een verband, dat zij doorlicht worden van een wondere betekenis, een heldere menselijkheid, die het alledaagse zeer bijzonder maakt en zeer indrukwekkend.
Toen is Salomon Herman Hamburger gaan schrijven:
In het tijdschrift „Leven en Werken", maandblad voor meisjes en vrouwen onder leiding van
E.C. Knappert en Annie Salomons (1920) vinden wij zijn eerste verhal met de voor die tijd
nogal gewaagde titel „Naakt"
Dan verschijnt zijn naturalistische roman:
- Aardebanden, uitg. P.N. van Kampen en Zn. Amsterdam, 1922 8°, zie ook het tijdschrift
De Gids (1921) IV 218, 441 en 1922 I 57.
gevolgd door:
- Weideweelde in 2 delen, een vertelling uit het leven van Sander Goedegebuur, uitg. P.N. van
Kampen en Zn. Amsterdam, 1923 8°, zie ook het tijdschrift De Gids (1923) IV 153.
- Rijshout en Rozen, uitg. Nijgh en van Ditmar's Uitg. Mij., 1924 8°, fragment in GrootNederland (1924) I 378-392,509-524
dit boek beleeft in 1959 de 10e druk
- De eenzame. Een vertelling uit het leven van Hubert Montijn. 's-Gravenhage, 1924 8°
- Het wassende water. Een heroisch verhaal rondom Gieljan Beijen de jonge boerenzoon uit
Hoenkoop, uitg. Nijgh en Van Ditmar, 1925
Dit boek wordt vele malen herdrukt: 20e druk in 1961, 21e druk in 1964, 22e druk in 1967
en 23e druk in paperback in 1971.
opgenomen in de Nimmer Dralend reeks nr. 21.
uitgezonden als seriehoorspel door de NCRV in 20 delen onder gastregie van Frans Somers.
vertaald in het Deens:
- Naar Vandene stiger. Paa Dansk ved Anne J. Valeton Kjeldgaard og Ingeborg Tvede, Kopenhagen 1933, 8o
vertaald in het Engels:
- Rising waters, translated from the Dutch by G.J. Renier, Londen 1931 8o
nog een vertaling:
- Kapjosie udeni No holandiesu valodas tulk. Riga 1939- V. Jonase.
- Van 2 juni - 30 juni 1925 wordt een tentoonstelling gehouden „Het schone Boek", Herman
de Man schrijft de catalogus.
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- Van winter tot winter, roman, uitg. De kleine librije kl. 80
- Hollanders komt naar het water. Met pentekeningen van Dirk Nijland. Slikkerveer 1926 80- Jan Allemachtig en enkele andere verhalen. Utrecht Bruna 1927 80
- Meester Lampelaar - verhalen uitg. Nijgh en van Ditmar, Rotterdam 80 1929
- Maria en haar timmerman, uitg. Querido, Amsterdam- Salamanderreeks van de beste en oorspronkelijke en vertaalde verhalen en romans. 1932
vertaald in het Frans:
- Maria et son charpentier, traduit du hollandais par Camille Melloy, Brussel 1941 (? ) 80
- Een stoombootje in de mist, roman, Amsterdam Arbeiderspers 1933 80 Ned. Keurboekerij,
vertaald in het Deens:
- En Damper i Taage, Paa Dansk ved Ingeborg Tvede. Kopenhagen 1937 80
- De kleine wereld, bedelaarsroman - Amsterdam Arbeiderspers, Ned. Keurboekerij ABC-boeken
nr. 82
vertaald in het Deens:
- Vagabonder. Paa Dansk ved Anne J. Valeton Kjeldgaard og Ingeborg Tvede, Kopenhagen
1934 80
- Over de Joden en hunne vervolgers, Baarn 1933
Herman de Man zag in onze samenleving tendenzen in de richting van een groeiend anti-semitisme, hoewel hij niet kon voorspellen dat nog geen tien jaar later bijna zijn gehele gezin door
jodenhaters zou worden uitgemoord
- De barre winter van negentig, Baarn , Bosch en Keuning, 1936, roman, BK-boekenkring
Victoriereeks
- Scheepswerf de Kroonprinces-roman Amsterdam 1936, Ned. Keurboekerij BK-boekenkring
vertaald:
- Skeppsvarvet Kronprincessan - En Roman fran Holland-övers av Thure Nijman.Stockholm 1938
- Kerstverhaal: Het bezoek, uitg. Nelissen
- Kerstverhaal: „Keten van vuur" uitg. Nelissen
- Marie of hoor ook haar wederpartij, roman- Rotterdam, Nijgh en v. Ditmar 1937 80
- Hollanders komt naar het water, Rotterdam 1937, afb. krtn 53 blz. (de Lek)
- Kapitein Aart Luteyn- beurtvaart Bosch en Keuning, Baarn 1936 Opgang-serie Victorie-reeks
- De Koets, roman, Rotterdam 1937. Nijgh en van Ditmar
Zijn werk wordt bekroond met de Tollens-prijs:
„Bestuurders van het Tollens-fonds, gevestigd te Amsterdam, hebben de Tollens-prijs toegekend aan
de schrijver Herman de Man. Ingevolge de statuten van het fonds dat in 1850 gesticht is, bij gelegenheid
van de 70ste verjaardag van de volksdichter Hendrik Tollens, wordt om de vijfjaar een gratificatie
aangeboden aan een of meer onzer vaderlandse schrijvers of dichters, wier werken in proza of poëzie,
gedurende genoemd tijdsverloop uitgegeven, naar het gevoelen van bevoegde beoordelaren, zich deze
onderscheiding hebben waardig gemaakt", (augustus 1938)
Een omvangrijk boek is zijn:
- Zonen van de paardekop, uitg. Nijgh en van Ditmar, 1939
De N.V. Coq te Utrecht geeft de schrijver opdracht tot het schrijven van een boekje:
- Geboeide oerkracht. Met tekeningen van Dirk Nijland. Niet in de handel, 1939
In de reeks Menschen en hun beesten schrijft hij:
- Geiten, roman. Ned. Keurboekerij, 1940
In de Plejaden reeks (no 1) komt uit:
- De heersers van het gewest, roman. uitg. De Driehoek, Naarden 1941
Bij Querido te Amsterdam wordt uitgegeven zijn:
- Heilig Pietje de Booy, met band en omslagtekening van Fré Cohen, 1940
- Kerstvertelling: „Het licht daalt neder" 1940. uitg. Ploegsma Zeist
Ook in verschillende verzamelwerken werden boeken of bijdragen van hem opgenomen, zoals: Zeemansleven; Hou je roer recht; Alle klokken luiden; een Omnibus-uitgave en een Bundel blijmoedige
verhalen in „Omnibus naar het geluk" o.a. met Godfried Bomans, Anton Coolen e.a., opgenomen
in de Hofboekerij, huisbibliotheek vc^r het Katholiek gezin.
Hij was redacteur van het „Dagblad van Gouda" en uitgever van het sportblad „De Maandagmorgen".
Na zijn overlijden werd door K. Norel nog uitgegeven:
- Mannen van Sliedrecht, naar gegevens van Herman de Man, uitg. Callenbach 1950.
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Zijn zoon Joseph stelde het boek „Wonderlijke ontmoetingen" samen uit een aantal radiovoordrachten die hij wekelijks uitsprak voor radio Curaçao.
Als geschenk voor de boekenweek 1956 stelde Dr. P.H. Ritter jr. een boekje samen „Ontmoetingen
met schrijvers" waarin ook een bijdrage over Herman de Man.
E. Hoffman schreef in het tijdschrift Roeping (1946, blz. 626):
„En nu, na de bijna volkomen uitroeiing van zijn gezin door de beulshanden van den vijand, nu hij
zelf is heengegaan in dien verschrikkelijken vlammendood op Schiphol, nu hebben wij een Eereschuld
aan Herman de Man. Wij moeten zijn boeken herdrukken en opnieuw verspreiden, want hij zal weer
worden gelezen als vanouds en niet het minste door het Volk, waarmede hij zoo verbonden is geweest
en dat hem in Oudewater heeft uitgedragen als een Vorst in zijn gewest".

BOEKBESPREKING
Bunders, roeden, morgens, jukken, voeten, overal in ons land waren de maten vroeger verschillend.
Jan Hendrik van Swinden (1746 - 1823), Nederlands natuur- en wiskundige van wereldvermaardheid, bracht de meeste gegevens erover bijeen, die hij verwerkte in zijn Vergelijkingstafels uit 1812.
Deze tafels zijn opnieuw uitgegeven, aangevuld met de nooit eerder gepubliceerde aantekeningen
van Van Swinden.
De inleiding en de levensbeschrijving van Van Swinden zijn van de hand van de historicus drs. R.
Rentenaar.
Voor ieder die zich met het verleden van een plaats of streek bezighoudt, is deze uitgave een onmisbaar hulpmiddel.
Van Swindens Vergelijkingstafels van lengtematen en landmaten Uitgegeven in 2 delen, deel I
180 pagina's en deel II 160 pagina's, Paperback uitvoering, Prijs voor de 2 delen (de delen worden
niet afzonderlijk verkocht) f. 9,40. Uitgave Centrum voor Landbouw publicaties en landbouwdocumentatie, te Wageningen.
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No 157
LEYDSE VRIJDAGSE COURANT
Te Ley den bij de Wed. Anth. de Klopper op de
Breedestraat, Den 31 December 1773

Op Zaturdag den 15 January 1774 zal men tot Woerden in de Stads Herberg, des nademiddags ten
4 uuren, publik aan de meestbiedende verkoopen een zeer wel geconstitueerde Hofsteede, geleegen
op Holland aan den Rhijn, onder Breeveld bij Grovenbrugge, onder de Poorterije der Stad Woerden,
voorzien van een hegte en sterke Boeren-Wooning, Bergen en Schuuren, als mede Stallingse voor
29 Koeyen en 4 Paarden, met 34 Morgen wel toegemaakt zoo Bouw- Wey- als Hooyland, waaronder
een goede partij Steen- en Pan Aarden, zoo als alles dagelijks kan worden gezien:
nader informatie is te bekomen bij den Heer Secretaris Swaving te Woerden.
De Hofsteede en Landerijen worden in Huure gebruikt bij Gerrit Nieuwendijk, tot 1 Mey 1775,
voor de somma van f. 476 jaarlijks.
(ingezonden door ons lid O. van der Hoeven)

INHOUD
p 37
p 38 - 42
p 42 - 45
p 45
p 46 - 48

1972. door C.J.W. Gravendaal
Ds. Michiel Christiaan Vos, door C.J.W. Gravendaal
Landverhuizers, door Nico Plomp
Het nieuwe archiefgebouw te Utrecht
Heiman de Man, door C.J.W. Gravendaal
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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

H E E F T 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

