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9e jaargang - no. 1 april 1973 

UIT DE VERENIGING: 

Op donderdag 15 maart j.l. hield de vereniging haar jaarvergadering in Concordia te Woerden. Na de 
opening door onze voorzitter Dr. C.J. van Doorn werden jaarverslag van de secretaris en penningmees
ter uitgebracht en door de aanwezigen met applaus goedgekeurd. Verheugd kunnen wij zijn over de 
positieve reactie van veel leden op het verzoek van het bestuur om, zoals in vorige Heemtijdinghen 
werd gevraagd, vrijwillig een kleine verhoging van de contributie te aanvaarden en de vereniging te 
steunen door een bedrag van f 12.50 als standaardcontributie aan te houden. 
In een reeds lang bestaande bestuursvacature werd benoemd mevr. E. de Leeuw-Mielard. 
In aansluiting op de jaarvergadering nam de heer Henri A. Ett, letterkundige, ons mee naar het land 
van Herman de Man. In een boeiende lezing liet hij ons niet alleen kennis maken met het land rond 
Oudewater maar vooral met de mens zoals deze in het oeuvre van deze romanschrijver tot ons komt. 
Uitvoerige nasporingen van de heer Ett hadden hem in contact gebracht met vele personen die in de 
boeken een hoofdrol spelen. Na de pauze schonk de heer Ett vooral aandacht aan het leven van Her
man de Man en zijn directe omgeving en werk als journalist. Wij kunnen op een boeiende en leerza
me avond terugzien. 

• • * 

DE SNELLERBRUG OOK IN 1927 AL IN HET NIEUWS: 

De vrouw aan 't stuur is al gevaarlijk. 
Wat zegt U dan van twee vrouwen aan één stuur. 

Donderdagavond kwam een auto uit Den Haag die de richting van Utrecht inreed. De wagen werd 
bestuurd door twee dames, die dat werkje in combinatie verrichtten. Terwijl de één voor stuurrad 
en handrem zorgde, zou de ander den voetrem beheerschen. En het was geen wonder dat het mis
liep. Natuurlijk bij den gevaarlijken hoek: de Snellerbrug. 
Uit Utrecht naderde daar een auto door een heer bestuurd, die in tegenstelling met de beide dames, 
single speelde: die héél de stuurinrichting alléén onder zijn hoede had. 
Mej. A. dacht van Mej. B.: zij zal bij dien hoek de handrem wel wat aanzetten. Mej. B. dacht van 
Mej. A.: zij zal zeker het voetpedaal wel gebruiken. 
En zoo vloogen ze met leelijken linkschen bocht op de Snellerbrug aan. 
Géén van beiden zag de andere auto aankomen. Gevolg: een onvermijdelijke botsing. 
Gelukkig liep het geval nog goed af. De aangeredene partij kreeg een lekke band en de wagen van de 
dames werd aan de voorzijde lichtelijk beschadigd. De meneer uit Utrecht was een galant mensch 
en wenschte geen vervolging ingesteld te hebben tegen de dames die ongetwijfeld de volgende etap
pe zwijgzamer en voorzichtiger hebben afgelegd. 

Ontleend aan de rubriek Plaatselijke Berichten in de Nieuwe Woerdensche Courant voor de 
Rijn-Ysel-en Vechtstreek 3e jaargang no 69 - woensdag 31 augustus 1927. (aanwezig in het Gemeen
te Archief te Woerden). 



3e ROMEINSE SCHIP TE ZWAMMERDAM IS UITGEGRAVEN EN GEBORGEN 

door P.C. Beunder 

Verwijzend naar het januari-nummer van Heemtydinghen (8e jrg. nr. 4) waarin ik in een artikeltje 
rond de vondst van een tweede Romeins schip te Zwammerdam, in een laatste alinea reeds het vin
den van een derde Romeins vaartuig aantipte, wil ik hier de gelegenheid aangrijpen u wat nader hier
omtrent te informeren. 
E.e.a. lijkt mij te meer zinvol, omdat met deze vondst samenhangende kijkdagen, sterk afhankelijk 
waren van de weerssituatie (t.w. perioden waarin absoluut geen vriezend weer mocht voorkomen) 
zodat genoemde dagen meestal zeer kort van te voren, bij gunstige weersvoorspelling, via t.v. en ra
dio werden aangekondigd, hetgeen op zijn beurt het gevolg had, dat lang niet iedereen in de gelegen
heid zijn kon, de sublieme vondsten met eigen ogen (en tot aan de enkels in de modderpoel staande) 
te gaan bekijken. 

Na het uitgraven en bergen van het grote (tweede) Romeinse transportschip, is het Instituut voor 
Prae- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam terstond aangevangen met het lokaliseren 
en uitgraven (januari '73) van het vermeende derde Romeinse schip, dat aan de hand van fragmen
ten bewerkt hout, die uit het zuidelijk sloottalud van de ter plaatse aanwezige Loethweg staken, 
door de gebroeders Simmers (maatvoerders van de Bataafse Aannemingsmaatschappij) werd ont
dekt. Een en ander vond plaats op een vijftigtal meters ten oosten van de voorgaande scheepsvondst 
t.w. aan (d.w.z. net buiten) de eiken beschoeiing van de haven voor het (westelijk gedeelte van het) 
front van het castellum. 

Na ontgraving bleek dat men hier te doen had met een klein Romeins schuitje, vrijwel uit een stuk 
(eike)hout gemaakt, van ongeveer 10 meter lengte, dat qua vormgeving het best te vergelijken is met 
een zeer ranke en goed uitgebalanceerde schouw. 
Helaas was de hoge ligging (ca. 1.50 m onder het maaiveld) en de onmiddelijke begrenzing van de 
Loethwegsloot er de oorzaak van dat, zowel de conserveringstoestand van het schuitje slecht te 
noemen valt, alsmede aan bakboordzij de, door herhaald afsteken van de slootkant bij het jaarlijks 
terugkerende slootonderhoud, het schuitje lelijk was toegetakeld. 
Niettemin is er toch niet veel fantasie voor nodig om in de aangetroffen scheepskonstruktie, opnieuw 
een bewonderenswaardig stukje vakmanschap met oog voor praktische vormgeving en gevoel voor 
harmonie te ontwaren. 

De scheepsbouwer, kennelijk een Germaans/Keltisch vakman, heeft (de konstruktie van het eerstge-
vonden scheepje, zie Heemtydinghen 8e jrg. nr. 2, is in opzet identiek) in een zware eikestam het ma
teriaal gevonden om de gehele romp van voorsteven tot achtersteven in één geheel uit te branden, 
te hakken en te polijsten. 
Ter versterking van de nervatuur van het hout aan de omhooglopende zijboorden, zijn een soort 
dubbele kurfjes aangebracht, die op de bodem paarsgewijs samenvallen en waarvan er een het bak
boord en de andere het stuurboord in zijn goede positie houdt. 
Bovendien is (aan beide zijden? ) nog een afzonderlijke gang overnaads op de konstruktie:geboeid. 
Dit aan stuurboord nog aanwezige deel, bestond in tegenstelling tot al het overige materiaal (eiken) 
uit hout van de fijnspar, wat op mij de indruk maakte, dat dit deel later, bij reparatie van het boot
je, kan zijn aangebracht. 

afb. 1: Minutieus ontgraven, terwijl de berging nog hoofdbrekens kost, ligt hier nog in z:n oorspronkelijke ligging 
het fragiele tweede eeuwse vaartuigje, (foto PcB.) 

afb. 2: Detail van de steven van het vaartuigje, met het uitgespaarde (vierkante) mastgat en de bodemdoorborine 
(foto PcB.) 
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Op ongeveer een derde van de scheepslengte, vanaf de boeg gezien, bevond zich op de bodem een 
opzettelijk uitgespaarde bodemverdikking gefigureerd en afgewerkt tot mastgat, wat in correspon
dentie met een ter plaatse aanwezige doorboring van genoemde bovenste gang, onmiskenbaar de 
aanwijzing geeft voor de plaats van een kleine mast, zodat behalve 't gebruikelijk voortbomen van 
het schuitje, bij gunstige omstandigheden gebruik gemaakt kon worden van de voordelen van een 
klein (vierkant) zeil. 

Zoals ik in het voorafgaande al suggereerde, blijkt in meer dan een opzicht het schuitje relatief lang 
in gebruik geweest te zijn, ook bijvoorbeeld doordat over hinderlijke krimpscheuren in de (huid van 
de) bodem, naaldjes zijn genageld om lekken tegen te gaan. Sterk opvallend is voorts de mate waar
in genoemde naaldjes, alsmede ook de aanwezige spantjes en ook de bodem van het schuitje zelf 
slijtsporen (afronding en inholling van de oorspronkelijke houtvorm) vertonen. 

Ik zou dit laatste aspect tesamen met een hoogstmerkwaardige doorboring (ca. 8 cm doorsnee) in 
het centrum van de bodem even achter de steven (die ook bij gebruik van het schuitje boven de wa
terspiegel blijft) in betrekking tot elkaar willen zien om er wellicht achter te kunnen komen voor 
welk doel en de wijze waarop, het bootje is gebruikt. 

Ongetwijfeld heeft het onderhavige schuitje, model en grootte illustreren dit toch echt wel, gediend 
voor het vervoeren van kleine (en kleine hoeveelheden) koopwaar, die aan de militaire bewoners 
van het castellum (te koop) werd aangeboden. Met name moeten we hier denken aan (begeerde) 
Produkten als fruit, vlees en vooral vis, waarvan de overblijfselen als (hazelnoot-) doppen, botten en 
bothaksel, (oester- en mossel-) schelpen en graten, door mij vaak in afvalkuilen werden aangetroffen. 
Dergelijke produkten nu noodzaakten tot een veelvuldig schoonmaken (boenen) van het schuitje, 
hetgeen zijn sporen naliet in de afvlakking van het hout. 
De bodemdoorboring, die op zichzelf uitstekend geschikt is om het bootje op elke gewenste plek 
onmiddelijk te doen stilliggen (bijv. bij visvangst of bij het praaien van een ander vaartuig op stroom) 
kan hierbij hebben dienstgedaan als spoelgat. 

De datering van het scheepje lijkt, aan de hand van de reeds voortijds in deze omgeving verzamelde 
ceramiekfragmenten en de ligging van het geheel, buiten de herkenbare eikbeschoeiing, gesteld te 
kunnen worden op circa 180 - 220 na Chr. 
Hoe dan ook, opnieuw is de vondst van een fragiel Inheems/Romeins schuitje, een schitterende bij
drage tot de kennis van het funktioneren van de scheepvaart te onzent ten tijde van de Romeinse 
occupatie. 

Rest mij tenslotte opnieuw ! ! de mededeling van de vondst van een volgend schip. Tijdens de ber
ging van het tweede schip werd namelijk in de zijwand van het uitgegraven gat een vreemd stuk ei
ken balk waargenomen. Nadere preciesering van dit object bracht aan het licht dat men hier te doen 
had met een grote eiken balk, (ca 600 x 40 x 20 cm) die gevlijd lag op een zeer zwaar uitziend boord-
gedeelte van een mogelijk geheel aanwezig zijnd schip. De maten en verhoudingen, van dit slechts 
partieel ontgraven object, waarvan het de bedoeling is dit in de herfst '73 verder te onderzoeken, 
doen vermoeden te doen te hebben met een vrij goed geconserveerd Romeins schip, waarvan de leng
te-afmeting wel tot circa 40 m kan oplopen. 
Zelfs al zou e.e.a. alsnog geen schip blijken te zijn, lijkt mij de gekonstateerde houtkonstruktie een 
uniek object voor onderzoek. 
Voor de planning van het I.P.P. inzake ontgraving van het object is inmiddels toestemming verkre
gen van de Johannes-stichting. 

• * * 



Weduwen Tranen, 
G E S T O R T 

In een Bedroefden Brief uyt 

WOERDEN 
Aen hare bekommerde Vriendinne te 

L E Y D E N, 
B E H E L S E N D E 

Alle de Wonderheden, Tyrannye, Rooven, Steelen , 
Branden, en Vechten der Francen, als ook de groote Sterfte, 

Overvlocdt, en tegenwoordige Hongers-noodt aldacr, 
tfedertKersdagh 1672, tot den 1 Maert 1673. 

*'Amftcrd-im, by A. van Panhuyfcn '10 de Gjare-ftract gedrukt. 



LIEVE EN VAN HERTE BEMINDE, 

Wij zijn alle (God lof) noch gesont, schoon het hier extraordinaer sterft. Het oude jaer van 1672, is 
met groote ellende en droefheydt besloten: maer 't begin van 't nieuwe met meerdere droefheyt be
gonnen, daer wij hoopten dat het ons eenige verlossinge soude geven. 
In 't oude of verleden jaer 1672 zijn alhier gestorven omtrent 300 soo mannen, vrouwen, kinderen, 
als gevluchte boeren, behalven de Francen, die noch wel 300 uytmaken: daer gemeenlijck ordinaris 
alhier om de maend een à twee stierven: De meeste zijn in november 70, en december 139 dooden 
geweest, welcke vele weesen maeckt. De Francen zijn soo diefachtig, dat, waer de lieden gestorven 
zijn, packen sij de goederen, nemen, en vervoeren die wegh, overwelcke geen recht gedaen werd. 
Op den 5 januarij is 't huys, daer Huyg de Schilder in gewoont heeft, in de Haverstraet verbrand, en 
brande soo schick'lijck, dat niemand anders dacht of de halve stadt soude in de asse geleyt zijn; 
maer 't wierde gebluscht. Wij vresen noch eenmael dit droevigh Loth door de Francen te moeien 
smaken, wegens haer moetwil en onordentlijck stoken. 
Dese stadt is tyrahniglijck gehavent door 't afbreken van de pothuysen, leuningen en luyffelen, dat 
droevig om sien is, die alle verbrand zijn: Uyt de ledige huysen die achter af staen, hebben, halen 
en breken sy noch de solders, balken, raemten, deuren en vensters om te verbranden; het overige 
verblijf der huysen wordt van haer gemaeckt tot stinckende privaten, over sulcks dese stadt vol 
stanck, ja niet te harden is. 
Sy hebben het stadhuys berooft, de secretarye en weeskamer opgestoken, de protocollen en brie
ven verbrand; alsmede de kercken-kist, die toen de kerk verbranden op 't stadhuys gebracht wierde, 
open-gebroken; 't geit, silver-werck, beecker, etc. tot den Godsdienst behoorende, heeft den Hertogh 
van Luxemburgh mede na Utrecht genomen. 
Wij moeten den Commandant 's weeks 400 gulden opbrengen, de bierpacht en 't gemael bereyken 
170 gulden, de rest moet van ons voldaen worden, 't welck voor de noch-overige burgers zwaer valt, 
omdat alhier niet gewonnen noch ontvangen wordt. 
Met het eynde van 't oude jaer gaven wij malkander moet, alsoo hier verscheyde brieven quamen 
uyt den Haegh, Leyden en 't leger te Bodegrave, dat groote preparatien gemaeckt wierden om ons 
te verlossen en dat daerom 't volck op den tweeden Kerst-dach door Konings-marck gemonstert 
was: Maer wij hoorden haest een andere droevige tale, door welcke onse hoope verdween; hoe dat, 
na dat de Francen op dingsdagh den derden Kerst-dagh uyt Utrecht met 8000 mannen alhier qua
men (daer Koningsmarck door de brandwacht van Nieukoop van gewaerschout wierde) in de nacht 
na Bodegrave, en Nieuwer-brugge uyt-togen over Sekvelt, de Meije langs op Swammerdam aen; God 
gaf in 't marcheren sulck een ongemeenen sneeu en regen, dat sy stijf van koude wierden; doch niet
temin evenwel Koningsmarck welkom wilden heeten; daer sy de posten van 't Prince-volck verlaten 
vonden, die na Alphen met eenige Veldtstucken geretireert waren, sonder den vyandt af te wachten; 
alwaer de Francen soo tyrannig leefden, als noch oyt onder de Christenen gehoort is, en Duc d'Albas 
wreedheydt in Nederland verre te boven gingh. 
Sy vermoorden de onnoosele en verbranden hare huysen. Te Damme schoot een backer brood in 
den oven, die niet wist dat syn huys brande; dit gevoelende, maeckte met sijn snaphaen 8 à 9 Fran
cen van kant en ontvloot het na de Goudse sluys, daer hy de aenvoerder van de Boeren was, die de 
Francen stutteden. Twee oude vrouws-persoonen van 70 jaren, d'een een weduwe en d'ander een 
vrijster saten te Dammen bij de kerck en verwachte also de dood, daer sy mishandelt en om 't leven 
ghebracht zijn. De kreupele weduwe Heyltje Swanenburghs moeder, die voor desen alhier door de 
Francen een pistool op de borst geset wierde en na Bodegrave gevlucht en noch siek'lijck was, 
kreeg van dese beuls mede bescheyd, als dat se verbrandt moeste worden, 't welck de Heere heeft 
voorsien en niet geschiet is; waer haer soon gebleven is, wete niet. De vrouwen en maegden zijn 
naeckt uytgeschut, geschoffeert en verbrand. 
Dirck Corssen Rysevellen soon, een geloofwaerdig persoon heeft verhaelt gesien te hebben, dat er 
15, 16 à 20 beestelijck met een vrouws-persoon leefden, (ö gruwel! ick schrikke om U.L. dit te 



schrijven) soo dat 'er veele beestelijck misgrepen gedood zijn. Bey die schoone dorpen wierden ver
brand en is niet eenen Boerenhuys blijven staen. 
Hier quamen veele kinderen, niet wetende waer hare ouders gebleven waren. Het geschut, dat sy von
den, brachten sy mede hier binnen, nadat de pallisaden en wercken om verre gesmeten en Nieuwer
brugge verlaten hadden. Toen kregen wij dien tyrannigen hoop weder op den hals; want sy konden 
door 't hoog water niet weg en vielen tot de burgers in de huysen als beeren en leeuwen. Ick kreeg 
'er op Nieu-Jaersavond 11 à 12 in mijn achter-keucken (behalven de 9 van outs) en joegen ons met 
bloote degens daeruyt; op Nieu-Jaers-dagh dooden sy 2 koeyen in mijn voorhuys, die sy mede bin
nen gebracht hadden. O droefheyd! Op dien selven dagh soude men des Heeren H. Avondmael hou
den; maer men kon niet eens aen 't preken komen, wegens hare moetwil; dreygende gansch Holland 
soo te plagen, als te Bodegrave en Swammerdam geschiet is. Alhier veel te stellen, hoe dat men dit 
alles konde voorgekomen hebben, soo de Francen selfs seyden, en sekerlijck door 't water souden 
verdroncken hebben, uyt welcke onse verlossinge stondt te volgen, dunckt mij om gewichtige rede
nen onnoodigh te zijn; 't is nu al voorbij en geschiedt, uyt en om welcke wij alhier hoopeloos moe
ten woonen. 
Dese stad wierde toen een eyland, het stond alles met water, eenige straaten liepen onder en in de 
huysen. Groot gebreck was'er aen veele dingen. De brouwers konden niet meer brouwen; oversulex 
wij water moesten drincken. Kaes en brood was de beste kost en dat kon men noch niet krijgen als 
men wilde, tot dat eyndelijck het water na beneden afsakte, wij daer van verlost woerden en de brou
wers weder brouwden met de pallissaden van Nieuwer-brugge en ander houtwerek van Huysen en 
schepen; als mede wierde dese stad door die van Utrecht (voor een tyt met 7 schuyten met kooren 
en meel geproviandeert, dat in 't magazijn gebracht en al opgegeten is, soo dat wij eenige levens-mid
delen goetkoop, na dese tijts gelegentheyt kochten; namentlijck een schoot terwen-brood van 6 pont 
voor 8 stuyvers, als ordinaris; de Meytse en Stoltse kaes kocht men 't hondert pond voor 13 gulden 
15 stuyvers. De azijn 6 stuyvers de kan. Het zout voor 10 à 12 stuyvers de pint. Een pond vlees 2 
blanken; oock om een stuyver en blanck. Een kopje soetemelck, wat meer als uw half pintje, om een 
stuyver of 10 duyten. Dry kopjes karremelck om een stuyver, som tijts 5 om 2 stuyvers en een stukje 
booter van een pond, of vijf vierendeel voor 9 stuyvers; welcke weelde tegenwoordigh verdweenen is, 
gelijck in 't vervolgh geseght sal worden. 

Om U.E. vorder te doen gelooven, wat de oorsake zy, dat niet eerder op U.E. missive van den 10 Janu
ary geantwoord hebbe, is dese, om dat in 6 weken geen post gereyst heeft, daer ick yets aen derfde 
vertrouwen, van in geen gevaer door mijn schrijven te komen; als onder andere een burgermeester van 
Woerden geschied is, die seker brief aen syn huysvrouw geschreven hebbende van de Francen onder
schept wierde; om de welcke hij in 't snoodste gat op 't casteel gesmeten, en na 7 à 8 weken geseten 
te hebben, de kaeck wierd opgerecht, om hem over dit delict te justiceren; ja dreyghenden hem op 
te hangen: maer door voor-loopen wierd hij verschoont, gevende 2000 gulden voor sijn vrijdom. 
Mij is noch weynigh leed geschied, (na dat de Francen, van Bodegrave komende, uyt Woerden na 
Utrecht trocken) van de soldaten die ick in mijn huys hadde, en noch hebbe, anders als dat gemeen 
is, daer ick God niet genoegh kan voor dancken; maar evenwel smert mij te sien de ellende mijner 
broederen, waerom ick veele tranen, ja dese door mijne letteren aen U uytstorte. 
Wij moeten als boven gemelt om hare dieverye noch dagelijcx onse oude kleeren dragen, soo dat ons 
tegenwoordig de beste bezwaren; in al die tyt dat sy hier geweest zijn, hebbe noch anders niet aen 
gehadt. Soo gaet men na de kerek en aen des Heeren tafel. De mans-persoonen gaen soo te begrave-
nisse, soo draeght men de dooden; daer gaet meenighmael niet een mensch achter 't lijek. 't Is gebeurt 
dat NN met 3 buuren in de straet daer men een vrouw soude begraven en niet meer als 3 à 4 
dragers konden krijgen, het lijck met groot bidden soo moesten te groef brengen; mijn buerman was 
op syn muyltjes en dat ghebeurt dagelijcks; een yeder loopt toe, 't zy hij een bef of dasjen aen heeft 
ofte niet, daer siet niemandt na; welcke droevige ongewoonte ons doet suchten. 
Wie siet noch het eynde! In 5 weken tyts zijn hier 178 burger-dooden geweest en niet minder Fran
cen; de menschen stierven eer men 't weet, door sekere sieckte, daer de doctoren over verstomt staen. 
Daer zijn in de Achterstraten geen gesonde genoegh om de noch levende en dooden te havenen en 



handtreycken: oock geen spyse tot hertsterckinghe voor de siecken en mede geen medicamenten 
om haer tot de ghesontheydt te brengen; soo dat wij alle (voornamentlijck de kleine kinderen, die 
geene hantreykinge van hare ouders können hebben) in dese miserie noch staen te versmachten. 
Tsedert Kers-tydt is 't Woordt Gods maer driemael gepredickt en dat noch met groote moeyte, soo 
dat het duur en alhier geen troost voor een benauwde ziele is. 
Onder de burgerije zijn noch 12 corporaels over, die gereet moeten staen, om burgers voor de Fran-
cen op te leveren die voor haer wercken, en na Montfoort varen om voeragie bij de boeren, die dat 
gansch uytplonderen, soo van terwe, gerste, erweten, hoy en al wat noch te dorsen is; en als de cor
poraels terstont niet volck genoeg leveren, gaen sy met de soldaten aen 't pressen, trecken, stooten 
en halen de lieden soo geweldig uyt den huys: 't beste datter aen is, is, dat sy haer daer voor 10 stuy-
vers en een brood 's daegs geven, dat sy voorheen niet deden. Sy hebben aen 't Blockhuys, Wael, en 
daer omtrent, alle huysen, om tot haeren brand te gebruycken afgebroken. Onse tuynen zijn oock 
weggegraven en verdestrueert, om (behalven de wercken voor de poorten) noch eenige bateryen te 
maken. 
Op den 12 february is in den Ouwatersen Broek, daer de Francen om voeragie waren, een schermut-
selingh voorgevallen tusschen de Francen en de burgers van Dort, en den Haegh, die daerom op 
schaetsen uyt Oudewater gekomen waren, en (soo men hier seyt) wilde den Graef van Hoorn in 
't eerste niet mee, maer moeste om 't respect van syn persoon met volck wel volgen, dat wij niet 
gelooven; vermits wij de genereusheyt van dien heer beter kennen. 
Hadde de furieusheyt der burgeren soo groot niet geweest, daer soude niet een Fransman (soo sy 
selfs seggen) afgekomen zijn; noch bleef er evenwel 30 dood of gevangen; consuselijck binnen drup
pen; sy willen niet weer uyt anders dan naer Utrecht, met sterck convoy. 
Op den 21 dito vertrock oock een regement voetvolck hier uyt na die stad. 
Op den 25 dito waren van hier uytgegaen meest alle de inwoonderen, om haer wat te verluchtigen, 
met bewüliginge van onsen nieuwen commandant, (daer den ouden ter contrarie niet lijden wilde 
dat een burger buyten de poort quam, om een weynigh hout voor syn brant te halen) maer 's anders-
daegs was dit playsier uyt, vermits die van Oudewater de Lieden aenranden, en afnamen al wat sy 
aen hadden. 
Ick quam met eenige van onse heeren ter Goude, die aengehouden wierden; maer mij, omdat ick een 
weduwe was, lieten se losgaen, die noch niet 't huys zijn. 
Alhier was voorleden week een groote ellende, alsoo'er geen wind was om te komen malen, door 
welcke de backers niet backten. De lieden smeten malkander om brood voor de backers deuren; 
't ärgste was, die noch wat bekomen hadde, wierde het van de Francen weder afgenomen, soo dat 
menigh mensch van honger scheen te sterven. In 't vervolgh van de tijd, (soo onse verlossinge niet 
nabij is) staet sulex te geschieden; want tegenwoordigh alle eetwaren op zijn, of om sulex te ontko
men, moeten wij het, soo können ontloopen. 
Om welcke voorverhaelde redenen word en is onse ellende soo groot dat men malkander qualijck 
meer kan vertroosten, 't Schijnt dat alle hulps ons heeft verlaten. Och ellendige troosters (seyt Job) 
mijne beminde en vrienden, psalm 38 Maer ick volherde op u, gij Heere, mijn God, wilt mij verhoo-
ren, al duert tut schoon, etc. De Heere wil U en ons lieve vaderland bewaren, dat se niet en proeven, 
hoe 't ons smaeckt. 
Om mijn persoon maeck ick weynigh werek, maer om mijn lieve kinderen is 't dat ick mij bedroeve; 
mocht ick se voor-uytsenden en niet hulpeloos achterlaten nu de heere doe wat hem behaegt. Ick 
bekommere mij anders om geen huys, noch geit, noch kleeren, maer alleen om mijne kinderen. 
Ick moet afbreken. God geve dat ick U noch eens mach spreken, en sien, is 't niet hier, 't is namaels. 
Nemen de Francen ons het lijf; het Rijcke Gods moet ons doch blijven. Hiermede zijt d'Alderhoogh-
ste in sijne Godlijcke bewaringe, met man en kinderen bevoolen. 
Van Uwen lieven en getrouwen 

N.N. 
Uyt Woerden den 1 maert 1673. 

naschrift: Het juist 4 eeuwen-oude pamflet bevindt zich in de pamfletten verzameling van de universiteitsbibliotheek 
te Amsterdam. Zo U bij het lezen hebt ontdekt zijn zinsbouw en taalgebruik niet steeds correct. Ik heb ge
meend e.e.a. ongewijzigd te moeten overnemen. „ 



EEN ERNSTIG SPOORWEGONGEVAL OP DE WIERICKE BRUG (vervolg) 
23-12-1902 

een ooggetuigeverslag van een journalist 

Verbijsterd schrok de brugwachter van het gedaver uit zijn bed, hij zag de reuze ruine van verpletterd 
hout en ijzer zich hoog boven de vensters van zijn huisje verheffen, hij zag de felle vuurgloed, hoorde 
het gesis van de stoom en het water  
„Ik dacht dat de wereld verging" zei hij. 
Half gekleed vloog hij zijn woning uit, wilde om hulp seinen, maar het blokhuis aan de overkant was 
weggeslagen. En toe snelde hij door naar het station Woerden om de ramp te vertellen. 
Inmiddels hadden de enkele reizigers zelf de portieren geopend en ongedeerd een enkele met een 
schram, kwamen naar het brugwachtershuisje. Daar kwam ook weldra de gewonde machinist heen 
gelopen. Hij was hoewel hevige pijnen lijdend, volkomen bij zijn bewustzijn, maar hoe hij op de dijk 
geslingerd was wist hij niet. Hij dacht dat de stoker en hij toen de machine van de tender was gebro
ken, daartussen in het zand waren gevallen. 
De stoker lag daar nog, mede gewond. Maar men miste de hoofdconducteur en de conducteur. Zij 
werden gevonden in de saamgedrukte bagagewagen tussen de remkast gedrukt. 
De hoofdconducteur vreselijk verminkt bleek reeds overleden te zijn, de conducteur moest worden 
uitgezaagd. 
Er waren behalve het treinpersoneel slechts acht passagiers welke geen van allen gedeerd zijn. 
Maar wat allen een gelukkig wonder prezen was: zo weinig slachtoffers bij zo'n ramp! Als het mor
gen eens gebeurd was met de volle trein voor de Woerdense markt, met de wagens vol verlofgangers 
in verband met Kerstmis. 
De gewonde conducteur werd naar Utrecht en de machinist en de stoker naar Leiden vervoerd. 
Heel spoedig kwam hulp opdagen, wegwerkers, politie, doctoren uit de aangrenzende gemeenten, 
die de gewonden in de brugwachterswoning verbonden. Weldra ook de burgemeesters van Waarder 
en Bodegraven. En na enige tijd kwamen treinen uit Utrecht met spoorwegautoriteiten, de officier 
van justitie, rechter-commissaris en substituut-griffier, het nodige personeel en werktuigen. 
Verwonderlijk is het zo snel de mare van de ramp zich ver in de omtrek verspreid had. 's Morgens 
vroeg al en de hele middag door tot 's avonds toe kwamen de honderden op fietsen, met rijtuigen 
en tilburies of in rijen achter elkaar gemarcheerd langs de drassige landwegen en over de Rijndijken 
uit Leiden, Utrecht en Gouda, waar haast geen voertuigen meer te krijgen waren. En de slappe weide 
aan de Wiericke waar ze allen overheen moesten om bij de brug te komen was door die honderden 
zo verweekt, dat de boeren erin vastzogen met hun klompen en de dames er tot over haar enkels in 
wegzakten. 
Toch was het een gedrang van nieuwsgierigen langs de oever en aan het einde van hun verre tochten 
waren ze zo opgewekt te moede, alsof het een zomerse pic-nie gold. 
In Nieuwerbrug, in 't Grijze Paard, had de waard van zijn leven zulke goede zaken niet gemaakt en 
hij kon niet laten 't telkens glunder te herhalen dat de een zijn dood toch de ander zijn brood is. 

In het personenverkeer werd vrij spoedig voorzien. Met bewonderenswaardige snelheid werd naast 
het hangende rijtuig een houten voetbrug met leuningen over het water gelegd. 
Nu kwamen de treinen uit Bodegraven en Woerden tot de plaats van het ongeluk door, de reizigers 
stapten over, bagage en postzakken werden gedragen en de treinen keerden terug, geduwd door de 
locomotieven. 
Op deze wijze behoefde geen enkele trein te worden opgeheven maar wel was de vertraging natuur
lijk aanzienlijk. 
Het goederenvervoer was daarentegen de gehele dag gestaakt. 
Het terrein des onheils heeft vooral met de Kerstdagen veel belangstelling getrokken. 
Op 29 december lezen we: „De hulpbrug is gereed zodat de treinenloop thans weer ongehinderd kan 
geschieden". 
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Vite. i. 'i. SwartM-ubure Vials. Phot. 

LIEF WOERDEN 

Vanochtend ontwaakt, gestoord, 
zaag in de boom die wordt vermoord. 
Einde grote-stadsmens droom: 
eigen huis, veel groen en boom.' 

Lief Woerden moest dat nu zo gaan 
met de bomen aan de Cattenbroekerlaan? 
Hoeveel ik ook al van je houw 
moest dat nou, en al zo gauw? 

D.J.M.-L. Dr. Dreeslaan 

Het deed ons goed dat ook nieuwe inwoners reeds zo gehecht zijn aan al het schoons dat Woerden 
en omgeving nog te bieden heeft. Laten wij er zuinig op zijn! 
(Uit: de Woerdense Courant van 1 febr.) 
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De Snellerbrug ook in 1927 al in het nieuws 

3e Romeinse schip te Zwammerdam is uitgegraven en geborgen, door P.C. Beunder 
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VAN DE LEESTAFEL 

In Gens Nostra, het maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging, publiceerde mevr. 
drs. E.P. de Booy een lijst van Utrechtse dorpsschoolmeesters. De overzichten zijn het resultaat 
van een onderzoek naar het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht in de tijd van de Repu
bliek. Onderzocht zijn alleen de dorpen die tóen onder Utrecht vielen, dus niet Benschop, Pols
broek en Jaarsveld. 
De namen zijn per dorp in chronologische volgorde gerangschikt. 
Voor onze streek zijn van belang de lijsten van Harmelen, Kamerik, Linschoten, Lopik, Lopiker-
kapel en Zegveld. 

E.J. Demoed schrijft in Nederlandse Historiën over gemeentebesturen en gemeentehuizen in de 
provincie Utrecht. 
Aanleiding tot dit artikel was het toenemend aantal gemeentelijke combinaties waardoor iets van 
de romantiek van het dorpsgemeentehuis verloren dreigt te gaan. Montfoort, IJsselstein, Oude wa
ter, Linschoten, Polsbroek, Willeskop en Jaarsveld komen ter sprake. Jammer dat de kwaliteit 
van de afbeeldingen matig is. 

Voor mij ligt het verslag van het streekarchivariaat „Rijnstreek" over 1972, waarin op overzichte
lijke wijze de activiteiten in de gemeenten Bodegraven, Driebruggen, Reeuwijk en Woerden als
mede het Grootwaterschap van Woerden worden beschreven en toegelicht. Uiteraard moest dit 
jaar veel tijd worden besteed aan de herdenkingen te Bodegraven en Woerden. Toch kreeg ook 
het „gewone werk" alle aandacht. Moge op de ingeslagen weg worden voortgegaan met inventari
satie en verbetering van de materiele toestand van de verzamelingen en vooral met de opzet en 
uitbouw van de topografische atlas van de gemeenten opdat ook wij en ons nageslacht vanaf prent 
en kaart de historie van onze streek of woonplaats kunnen bestuderen. 

Gr. 

Boekhandel Zuijderduijn 
Kruisstraat 4 - Woerden - tel. 2076 

HE€FT VOOR U RUIME KEUZE IN: 

* WAARDEVOLLE BOEKEN OP CULTUREEL GEBIED 

* BETERE ROMANS 

^k GOEDE JEUGDLECTUUR 
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Gemakkelijk en veilig 
voor al uw betalingen 
geen kosten, wel rente 
BONDSSPAARBANK 

TERMIJN-
SPAREN 
De ideale parkeerplaats 
voor uw termijnspaargelden 
(veilig en met hoge rente) 

BONDSSPAARBANK 

Neem uw gemak. Laat 
de inning over aan de 
BONDSSPAARBANK 

De nieuwste 
service van de 
BONDSSPAARBANK 

HYPOTHEKEN 
VERZEKERINGEN 
KLUISLOKETTEN 

V 

DEVIEZEN 
Voor reisdeviezen en 
aile verzekeringen 
BONDSSPAARBANK 

BONDSSPAARBANK 
v/h NUTSSPAARBANK. 

gezinsbank met totale bankservice 
WOERDEN. WESTDAM4 TEL. 03480 4342 



KENT U DE GESCHIEDENIS 

VAN UW EIGEN FAMILIE ? 

Vroeger wisten slechts adellijke families en 
patriciërs iets van hun familie geschiedenis. 
Die tijd is voorbij. De archieven herbergen 
massa's gegevens, ook over Uw voorgeslacht! 
En er zijn deskundigen om die gegevens op 
te zoeken en als een leesbare genealogie te 
presenteren. 

N I C O P L O M P 

G E N E A L O G I S C H I N S T I T U U T 

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


