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I I e Jaargang no. 4 December 1975 

DE WOERDENSE BINNENSTAD IN HET MONUMENTENJAAR ( II ) 

door N. Plomp. 
Het geboortehuis van Herman de Man op de monumentenlijst 

In het maartnummer van "Heemtijdinghen" vertelden wij u over het ingrijpen van de Woerdense 
gemeentelijke dienst van bouw- en woningtoezicht bij de dreigende aantasting van een van de 
weinige zeventiende eeuwse gevels die de Rijnstraat te Woerden nog rijk is. De gemeentelijke 
diensten hebben het hier niet bij gelaten, want er is een voorstel uit voortgekomen tot het aan
melden van de panden van de firma's Blok en Smit voor plaatsing op de monumentenlijst. 
Van dat laatste pand plaatsen wij hierbij enige afbeeldingen. Een speurtocht in de bevolkings
registers bracht inmiddels aan het licht dat dit pand extra aandacht verdient, omdat dit het 
geboortehuis is van de bekende schrijver van streekromans Herman de Man ( 1898 - 1946 ). 
Herman de Man was tot 1943 het pseudoniem en na Koninklijk Besluit d.d. 9 september van 
dat jaar de officiële naam van de schrijver. Zijn vader, Herman Salomon Hamburger, geboren 
te Utrecht 1 juli 1866, vestigde zich in april 1894 te Woerden als koopman, samen met zijn 
broer Meyer Salomon Hamburger. Kort daarna trouwde Hamburger met Sara Cohen Schavrien 
uit Amsterdam, die daar op 7 juli 1867 geboren was. Meyer vertrok na haar komst naar Utrecht. 
Hamburger was koopman in manufacturen en had een winkel aan de Rijn die hij "Markthal" 
noemde. Het pand met zijn merkwaardige gevel staat er thans nog net zo. Het is inmiddels 
vervallen tot opslagplaats. 
In dit huis ( B 90 ) werden de oudste kinderen geboren: Leentje op 19 juni 1895 en Izak Salomon 

Deze foto is gemaakt tussen April 1894 en eind 1896, toen Hamburger si. nog op nr. B90 woonde. 
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op 4 november 1896. Daarna verhuisde de familie in februari 1897 naar het nu als monument 
aangemelde pand verderop ( B 99 ), waar ook "de Markthal" werd voortgezet. 
Daar werd op 11 juli 1898 's nachts om één uur, de latere schrijver Salomon Herman Hamburger 
geboren. 
Tijdelijk woonde in dit pand bij de familie Hamburger Heintje Ligtenstein, modiste, ( niet 
verwant ) geboren te Strijen 8 mei 1879, ingekomen van Groningen 10 april 1897 en daarheen 
teruggekeerd op 19 juli van datzelfde jaar. Verder woonde de broer van moeder Hamburger, 
Joseph Cohen Schavrien, van 18 januari tot 21 februari 1898 en van 21 mei tot 17 november 
1898 bij hen in. Hij kwam beide keren uit Amsterdam, waarheen hij ook weer terugkeerde. 
In februari 1902 vertrok de familie Hamburger naar Benschop. 

*!> f"5 

Het vijfde huis van links is het geboortehuis van Herman de Man. Enige huizen, verder, aan de andere zijde 
van de korte Sint Janssteeg, staat een even hoog huis. Beide zeventiende eeuwse huizen worden mogelijk 
beschermde monumenten. 
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Zo ziet het geboortehuis van Herman de Man er nu nog uit. 
Alleen staat het nu aan de Rijnstraat. 

28 



De toekomst van de Woerdense binnenstad 

Woerdense lezers zullen weten dat momenteel wordt gewerkt aan een bestemmingsplan voor de 
binnenstad van Woerden. In het maartnummer publiceerden wij een lijst van panden en objecten 
in de binnenstad die naar het oordeel van de vereniging in het kader van dit bestemmingsplan 
bijzondere aandacht verdienen. Dit initiatief werd inmiddels gehonoreerd met een uitnodiging 
om samen met vertegenwoordigers van de Dienst Gemeentewerken en het bureau Kuyper Com
pagnons de stedebouwkundige waarde van de bestaande bebouwing te onderzoeken. Aan dit 
overleg, waarin een hoge mate van overeenstemming werd bereikt, nam een lid van de werkgroep 
stad en landschap en een lid van het bestuur deel. 
Hoewel deze overeenstemming nog niet wil zeggen dat ook in het bestemmingsplan al onze 
wensen vervuld zullen worden - er zijn nu eenmaal ook andere factoren van invloed - stellen 
wij het zeer op prijs dat het gemeentebestuur en het stedebouwkundig bureau ons op deze wijze 
de gelegenheid hebben gegeven tot overleg bij het totstandkomen van het plan. 

Welstand 

Stad en landschap is, behalve de naam van een van de zeer nijvere werkgroepen van de vereniging, 
ook de naam van een Instituut te Rotterdam, waaraan de beoordeling is opgedragen van bouw
plannen. Over het welstandsbeleid van dit instituut zijn wij bepaald niet enthousiast. Hoe onder 
het wakend ( ? ) oog van deze commissie een herenhuis kon worden vervangen door het bunker
achtig bouwsel waarin de Aldi Markt is gevestigd, toonden wij u aan de hand van foto's in het 
maartnummer. Inmiddels is een 19e eeuws pandje dat wij toen nog in eerdergenoemde lijst onder 
de aandacht brachten, vervangen door nieuwbouw - en hoe! Hoe het gebouwtje ( de voormalige 
noodslachtplaats ) eruitzag ziet u op bijgaande foto's. 

De noodslachtplaats kort voor de afbraak. 
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Dat het kerkbestuur van de Chr. Gereformeerde kerk om redenen van doelmatigheid en geringe 
financiële draagkracht koos voor hetgeen ervoor in de plaats kwam, kunnen wij ons nog voor
stellen. Dat echter deskundigen, die ervoor dienen te zorgen dat het stadsbeeld niet verder ver
armt, hun goedkeuring hieraan hechtten, roept de vraag op of de normen die het Instituut Stad 
en Landschap van Zuid-Holland hanteert nog wel van deze tijd zijn. In ieder geval is het te hopen 
dat het college van Burgemeester en Wethouders zich kritisch toont bij het overnemen van der
gelijke adviezen. 

De Chr. Gereformeerde Kerk. 

Monumentenzorg elders in ons werkgebied 

Op initiatief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is de boerderij van het landgoed 
Bredius te Woerden op de aanvullende ontwerplijst van beschermde monumenten geplaatst. 
Verder heeft de Bond Heemschut voorgesteld de boerderij van de heer J.R. Kool ( naast 
"Groepenbrug", Geestdorp 25 ) als beschermd monument aan te merken. 
Onze werkgroep stad en landschap is inmiddels bezig met het inventariseren van monumentale 
panden en objecten in de gemeente Woerden buiten de singels. Op de resultaten daarvan komen 
wij later terug. 
Ook zal in een volgend nummer aandacht worden besteed aan de aktiviteiten die in het 
Monumentenjaar werden ontwikkeld in andere gemeenten binnen het werkgebied van de ver
eniging. In dit nummer was daarvoor helaas geen gelegenheid meer. 
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Boerenfamiliedag in vroeger tijd. 

door Dr. C.J. van Doorn. 

Zo'n halve eeuw geleden bestond bij de boeren in onze streken ( Woerden en wijde omgeving ) 
nog de traditionele gewoonte om eenmaal per jaar een dag bijeen te komen op het "ouwe hof . 
Dit was de boerderij, waar de getrouwde kinderen die elders op boerderijen zaten, geboren en 
getogen waren. De ouders leefden gewoonlijk nog of althans één van hen en één van de kinderen 
was er opgevolgd als boer. 
Na de drukte van de hooibouw was ook de berg gekamd en werf en tuin waren netjes opgeknapt 
en verzorgd. In het weiland waren de stekels getrokken en na deze en andere wat uitgestelde werk
zaamheden brak een wat minder drukke tijd aan, vóór de herfstwerkzaamheden begonnen 
( sloten baggeren e.d. ). Zo tussen half augustus en half september werd dan een dag bepaald voor 
het bezoek. 
Omstreeks tien à elf uur in de morgen kwamen de tentwagens en ook wel een enkel koetsje of 
een tilbury ( voor twee personen ) een boerenbuurt inrijden en dan wisten buren en andere be
woners, dat het bij die of die "soepdag" was. 
Op de boerderij waren intussen alle voorbereidingen voor de ontvangst getroffen. De meid en 
de kinderen hielpen en soms werd extra vrouwelijk personeel voor koken en bedienen ingescha
keld. Boer en boerin namen een vrije dag om zich met hun gasten bezig te kunnen houden. De 
knecht hielp bij het uitspannen van de paarden, die na een soms lange reis bezweet waren en 
dan in de stal werden gebracht. 
Na een eerste begroeting op de werf ging het bezoek naar binnen voor de koffie, waar een 
koekje bij gepresenteerd werd. In het dagelijks leven nam men koffie zonder suiker, maar wel met 
een bal die voor twee kopjes zoetigheid moest verschaffen. 
Soms was op de deel een lange tafel ingericht met kaasplanken en schragen, soms ook gebeurde 
dit in de keuken of grote kamer, die 's zomers vrijwel buiten gebruik was. 
Onder druk praten en lachen gaat men zitten, de sigaren worden aangereikt en weldra stijgen 
dikke rookwolken omhoog. Na de koffie komt om een uur of één de borrel, gewoonlijk een 
bittertje ( met herhaling ) en vervolgens gaan de gasten een half uurtje naar buiten om zich wat 
te vertreden en wat rond te kijken. Sommigen gaan naar de fruitbogaard en brengen o.a. een 
bezoek aan de pruimen- of kroosjesbomen, die ze als kinderen ook al zo goed wisten te vinden. 
Binnen wordt intussen de etenstafel gereed gemaakt, die voor deze gelegenheid soms nog is ge
dekt met het lange, smetteloos witte tafellaken, waarin de hertenjacht is geweven, het oude, 
veel gebruikte motief voor tafellinnen. Als de gasten weer binnenkomen, wordt de geurende 
soep, die op het fornuis in een grote pot is gekookt, opgediend en vervolgens geducht aange
sproken. Het vlees, de aardappels met boontjes en groenten uit eigen tuin volgen. 
Het nagerecht van glimmende puddingen, doorwerkt met bitterkoekjes of lange vingers, komt 
in verschillende vormen ( vissen, druiventrossen e.d. ) ter tafel; rijkelijk met zoete saus overspoeld 
krijgen deze lekkernijen vervolgens de nodige belangstelling. 
Maar het meest typische boerengerecht na de maaltijd was toch wel de smoort. Deze kookte men 
van pudding en bloem ( half om half ) met veel suiker, ook vanillesuiker en krenten en rozijnen. 
Het voornaamste bestanddeel om dit alles in te koken, was echter het z.g. "goor nat". Wat is dit? 
Bij de kaasmakerij, vroeger op haast iedere boerderij gebruikelijk, hield men zoet wei over. 
Dit werd uit de kaastob(be) in staren geschept, blauwe of bruine hoge tonnen met ronde buik; 
gewoonlijk stond er een heel rijtje. De wei werd langzamerhand zuur en er kwam een dikke laag 
room op, die afgeschept en tot boter gekarnd werd ( weiboter ). De rest van de zure wei voerde 
men als afvalprodukt aan de varkens. 
Van de nog niet al te zuur geworden wei nu schepte men de allerdikste room eerst af, daarna 
roomde men ze verder af en dan had men het z.g. goor nat, dat licht zurig was en gebruikt werd 
voor het koken van de smoort. In mijn herinnering bestaat er haast niets, dat lekkerder was dan 
die gebenedijde smoort. 
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Gedurende de hele maaltijd heerst er een levendige en gezellige drukte met veel gepraat en ge
lach, maar bij het einde is er een korte tijd van ernst en stilte. De gastheer heeft de Bijbel gekre
gen, die dagelijks gebruikt wordt sinds hij die bij zijn huwelijk uit handen van de dominee ont
vangen heeft. De klapper wijst aan waar hij de vorige dag gebleven is en het volgende hoofdstuk 
wordt gelezen met die merkwaardige intonatie en die eigenaardige accentuering, die eerbied en 
plechtigheid uitdrukken. Ik herinner mij, dat ik als kind wel eens even op mijn lippen moest 
bijten om niet te gaan lachen, zo frappant was het verschil met het gewone praten of het voor
lezen van iets anders. In een van zijn boeken spreekt ook Herman de Man over dit plechtige 
en eerbiedige bijbellezen, dat hij op zijn tochten "met de pak" D langs de boerderijen van de 
Lopikerwaard zeker wel eens bij een middagmaaltijd heeft meegemaakt. Dit voorlezen van 
een hoofdstuk uit de Bijbel gebeurt steeds na het middageten en bij velen ook 's avonds voor 
het slapen gaan. 
Na het eten begint het z.g. "bouwen". De mannen gaan de koeien en het land bekijken; 
grasgewas, veebestand en prijzen worden besproken en vergeleken met de situatie op eigen 
boerderij. Na terugkeer uit het land komen de varkens in de schuren aan de beurt. Ook hier 
worden eigen belevenissen en ervaringen weer uitgewisseld tegen die van anderen en dit laat een 
mooie kant van het boerenbedrijf zien. Onderlinge konkurrentie is iets onbekends en speelt 
geen rol in de gesprekken. Zoveel te meer echter het wisselvallige van de varkenshouderij. 
Ook de vrouwen zijn ondertussen met de boerin aan het hoofd gaan "bouwen" in huis. Eerst 
komt de grote winterkamer, vaak de keuken genoemd, aan de beurt. Deze is gedurende de 
zomer mooi opgepronkt als een soort "heilige der heiligen" en wordt hoogstens 's zondags 
even gebruikt, maar alleen om er wat te zitten. Slechts zeer bijzonder bezoek b.v. van de 
landheer en zijn vrouw, wordt daar in de zomer ontvangen. Soms staat er een orgel en dit wordt 
bewonderd; iemand speelt even een psalm of iets dergelijks. 
De andere vertrekken volgen b.v. de opkamer met eronder de kelder, waar de vers gemaakte 
kazen, drijvend in langwerpige pekelbakken, het zout liggen in te zuigen. In een hoek van de 
bakken staat soms een zakje met grof zout om het water verzadigd te houden. 
De heldere deel met rietmatten aan weerskanten, die de winterse staanplaatsen van het vee en 
de groep afschermen, verwacht eveneens bezoek; in het gedempte licht staan aan weerszijden 
op de til blinkende bussen en ander soortgelijk gerei te pronken. 

Op stellages met planken in de kelder of in het z.g. kaashuis liggen de kazen, die na het pekelen 
verder door bakteriewerking moeten rijpen, tot ze oud genoeg zijn om met de brik naar de markt 
gebracht en verkocht te worden. 
Het eigenlijke kaasmaken is voor het overgrote deel het werk van de boerin en mooie kazen van 
goede kwaliteit zijn haar grootste trots. De onnoemelijke zorg, de reinheid en nauwkeurigheid 
bij de bereiding en het verdere proces beschouwt ze terecht als haar typische aandeel in het be
drijf, een aandeel waar veel van afhangt voor de kwaliteit en dus voor de prijs die haar man op de 
markt kan maken. Het boerenbedrijf toch is van ouds een typisch gezinsbedrijf geweest en het 
kaasmaken op de boerderij is een laatste rest van huisindustrie. 
Als ondanks alle zorgen de kwaliteit van de kaas te wensen overlaat b.v. ze zijn wat bol of er zit 
een "tik" in of ze zijn te gaterig, dan wordt op alle manieren getracht het kwaad te achterhalen, 
dat b.v. verkeerde melk van een bepaalde koe of de hoedanigheid van het gras kan veroorzaken, 
maar vaak vergeefs; zelfs het weer kan invloed hebben. 
Verloopt het proces echter naar wens en zijn de kazen mooi vlak en goed van geur en smaak, dan 
voelt de boerin zich trots en gelukkig en is ze beloond voor haar dagelijkse zorg van keren en 
schoonhouden van de kaas. 
Bij de kazen ook komen de mannen en vrouwen tenslotte bij elkaar na hun respektieve rond
gang en ook daar worden weer de nodige ervaringen uitgewisseld. Hier immers lag vanouds de 
kern van het bedrijf, want de kaas bracht het meeste geld in huis. 
Het theedrinken volgt nog als laatste samenzijn en dan gaan de verst wonenden hun paard in
spannen met hulp van de knecht en ze nemen afscheid, nagezwaaid door de anderen, die ook 
weldra vertrekken. Brood eten heeft niet meer plaats, ookal omdat het middagmaal later dan 
gewoonlijk is geweest en daarbij geducht gegeten is, wat bepaald de bedoeling is. 
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De meid en de knecht laten zich nog hun fooitjes in de hand drukken en als allen vertrokken 
zijn, begint het opruimen om de volgende dag gereed te zijn voor het gewone werk. 

1) Het venten van "ellewaren" of manufakturen gebeurde in vroeger tijd soms door een winke
lier, die langs polderwegen, kaden en lange lanen de boerderijen en huizen opzocht om zijn 
waren te slijten. Een groot pak manufakturen in een zwarte zak op zijn rug werd met de vier
kante houten el over zijn schouder in evenwicht gehouden en zo gedragen. 

BOEKENNIEUWS 

1570 - 1580 Oudewater vrijheid en gezag. 

Ter gelegenheid van de vierhonderdjarige herdenking van "De Oudewaterse Moord" van 
7 augustus 1575 is er onlangs een boek verschenen dat in tegenstelling tot vroegere publica
ties hieromtrent het relaas van de gebeurtenissen weergeeft tegen de achtergrond van politieke 
en militaire ontwikkelingen in die dagen. Naast de gebeurtenissen binnen Oudewater is tevens 
aandacht besteed aan de omgeving van Oudewater. 
Het boekje, samengesteld door de archivaris van Oudewater J.G.M. Boon en anderen, telt 
ruim 200 bladzijden en bevat meer dan honderd illustraties. 
U kunt het boekje bestellen bij het stadhuis in Oudewater. 
Prijs f. 22,50 ( excl. verzendkosten ). 

Monumenten in Linschoten. 

Het gemeentelijk komité Linschoten "monumentenjaar 1975" heeft onlangs in het kader van 
het monumentenjaar 1975 een boekje uitgegeven onder de titel "Monumenten in Linschoten". 
Het boekje omvat beschrijvingen van de meeste monumenten van Linschoten en is verlucht met 
een groot aantal foto's en tekeningen uit verleden en heden. De prijs bedraagt f. 7',-- ( exl. 
verzendkosten ). 
Besteladres: Postbus 8, Linschoten. 

Zwammerdam op de grens van oud en nieuw. 

In het najaar zal er onder de titel "Zwammerdam op de grens van oud en nieuw" een boekje 
verschijnen van de hand van P.C. Beunder en J. Roest, bevattende een grove schets van de 
dorpsgemeenschap Zwammerdam, zoals deze zich aftekende tussen de beide wereldoorlogen. 
U wordt gekonfronteerd met het Zwammerdam van, 

toen de jeugd nog schoolging bij de steenfabriek, 
toen de Hoge brug nog hoog was, 
toen je op klompen niet in een Dams hotel mocht, 
toen de nieuwe weg een struikelblok vormde, 
toen op het Kwakelland kanonnen stonden, 
en toen de elektriciteit kwam en 26 ct. per k.w.u. kostte. 

Het boekje zal 128 pagina's tellen met ongeveer een honderdtal foto's. De prijs van het boekje 
bedraagt f. 19,75 en is te bestellen door overmaking van voornoemd bedrag op gironummer 
303586 t.n.v. P.C. Beunder te Bodegraven. 
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Boekenbeurs. 

Het ligt in de bedoeling om, bij voldoende belangstelling, regelmatig in Heem tijdinghen een 
rubriek "Boekenbeurs" op te nemen. Voor de leden van de vereniging bestaat dan de mogelijk
heid om in deze rubriek boeken, welke op het werkgebied van de vereniging betrekking hebben 
te vragen of aan te bieden. Het kontakt tussen koper en verkoper kan op deze manier worden 
gelegd. Per boek zal voor de plaatsing f. 1,-- in rekening worden gebracht. 
Wanneer u van deze rubriek gebruik wilt maken kunt u dit aan de redaktie-sekretaris, Esdoorn-
laan 32 te Woerden schriftelijk kenbaar maken, met een opgave van het gezochte of aan te 
bieden boek en met bijsluiting van een giro-betaalkaart of bankcheque. 

Gevraagd: 

Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Stad Woerden, door 
C.J.A. van Helvoort. AJ. Straver, 03480 - 5622 
Langs de Linschoten, door J.G.M. Boon e.a. 

AJ. Straver, 03480-5622 
Aangeboden: 

L.C1.M. Peters 03480-3891 Omnibus, Herman de Man. 

Burgemeester en wethouders van Woerden hebben het bestuur van onze vereniging gevraagd 
uit onze kring iemand voor te dragen, die bereid is - meer uit persoonlijke belangstelling dan voor 
de daaraan verbonden geldelijke vergoeding - zijn medewerking aan het gemeentemuseum van 
Woerden te geven in het bijzonder voor wat betreft de openstelling van het museum op zaterdag
middag. 
Aangezien wij het op prijs stellen dat het college eerst een beroep op onze vereniging heeft ge
daan, alvorens een open advertentie te plaatsen, willen wij graag aan het verzoek van het college 
van burgemeester en wethouders voldoen door onderstaande onderhandse oproep te plaatsen, 
welke op dit moment uitsluitend geldt voor leden van onze vereniging. 

GEVRAAGD 

met ingang van 1 januari 1976 een mannelijke of vrouwelijke part-time 

MEDEWERKER 

voor roulerende dienstverrichting op zaterdagmiddag van 13.45 uur tot 17.15 uur (gemiddeld 
eenmaal per 14 dagen ) in het gemeentemuseum van Woerden. 
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het houden van kontrole en toezicht, het ten 
dienste staan van bezoekers van het museum, alsmede het verrichten van voorkomende admini
stratieve werkzaamheden. 
De vergoeding bedraagt f. 35,- bruto per dienstverrichting, exclusief vakantietoelage. 
Aanstelling geschiedt in tijdelijk dienstverband. 
Naast belangstelling voor historie en kunst en de daarmede gepaard gaande bereidheid zich enige 
kennis van het museum en de zich daarin bevindende exposities eigen te maken, wordt verwacht 
dat men over contactuele eigenschappen beschikt, zin voor dienstverlening en hulpvaardigheid 
heeft en gevoel voor orde en netheid bezit. 
Belangstellenden worden verzocht telefonisch kontakt op te nemen met de chef van het bureau 
culturele zaken ca., de heer B.J. Bremer, overdag bereikbaar onder telefoonnummer 3282 en des 
avonds onder nummer 4188. 
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Pag. 36 

De Woerdense binnenstad in het monumentenjaar (II), door N. Plomp. 

De toekomst van de Woerdense binnenstad. 

Een Zwammerdamse nieuwjaarswens uit het jaar 1806, door N. Plomp. 

Boerenfamilie in vroeger tijd, door Dr. C. J. van Doorn. 

Boekennieuws. 

Medewerker gevraagd. 

Boekhandel Zuijderduijn 
Kruisstraat 4 - Woerden - tel. 2076 

HEEFT VOOR U RUIME KEUZE IN: 

* WAARDEVOLLE BOEKEN OP CULTUREEL GEBLED 

* BETERE ROMANS 

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

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

AOW. EN 
PENSIOEN 
Neem uw gemak. Laat 
de inning over aan de 
BONDSSPAARBANK 

De nieuwste 
service van de 
BONDSSPAARBANK 

HYPOTHEKEN 
VERZEKERINGEN 
KLUISLOKETTEN 

!. ('; 

REIS-
DEVIEZEN 
Voor reisdeviezen en 
alle verzekeringen 
BONDSSPAARBANK 

BONDSSPAARBANK 
gezinsbank met totale bankservice 

WOERDEN. WESTDAM4 TEL. 03480 4342 

Bijkantoor: Winkelcentrum „De Schans", Fred. Hendriklaan 28, tel. 03480 - 8272 



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 


