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14e jaargang no. 1 maart 1978 

WEGENS DE VEEPEST door J. Bos, Veehouder te Harmeien 1 ) 

1865 

Omstreeks half augustus hoorde men van een Veeziekte spreken uitgebroken bij de spoeling-
boeren bij Rotterdam. 
Den laatste Woensdag van Augustus zijn de Kaasmart te Gouda hoorde ik die ziekte zou wel 
afloopen, zij bestond uit een ketelspoeling waar vergiftigen in was gevonden, doch de onder
vinding leerde anders. 
De Veeziekte schijnt bij ons uit Engeland te zijn overgekomen, zoo men zegt zijn er koeijen 
van Londen terug gekomen die de ziekte hebben mede gebragt. Daar men zegt dat de ziekte 
in Engeland met Sint jan al is uitgebroken. 
Eenige maande voor die tijd zag men hier gehele spoortreine met koeijen doortrekken, het 
waren bijna alle rooijen, zij kwamen van stalle uit Zwisserland, men zegt dat daar de ziekte 
al jaren geheerst heeft en daarom dat vee wiert van de hand gezet dat is ook zeer waarschijn
lijk en zij Engeland het ook eerst hebben aangepoot en Engeland ons en zoo zijn wij er 
waarschijnlijk aangekomen en eer er goede maatregelen genomen werden om de ziekte te 
keeren of uit te roeijen was zij te ver versprijt, al schielijk was zij al heel wat door Zuidholland 
verspreijt. 
Het mart houden van vee wierd schielijk verboden zoo dat met de mart van Montfoort en 
Woerden de marten al waren afgeschaft. 
Met die tijd was er al een lijn getrokken van soldaten om de ziekte daar binne te keeren, maar 
helaas dat ging niet, die lijn van afsluiting moest gedurig worden uitgelegt. 
Men begon de zieke beeste af te maken om het verspreiden tegen te gaan en hoewel die dan 
van Landwegen werden betaald had men daar veel tegen. 

Wegens de Veetelling van 1865 in Nederland ongeveer 14 Hondert duizend stuks Hoornvee. 
In Engeland ongeveer 38 Hondert duizend stuks hoornvee en vijf en twintig Miljoen schapen. 

Met Kersmis had men die lijn van afsluiting al te Harmeien en de ziekte ook al in die winter 
kwam zij op zeve stalle, wij kregen die met Maart, den 7 Maart op een dag 8 koeijen doot van 
21 koeijen en 4 pinken. 
16 koeijen en 3 pinken doot. 

1) Bij een door de heren Dolfing en Timmerman, als leden van de werkgroep documentatie, 
gehouden interview bij de heer P. Doornebal, Mijzijde 5 te Kamerik kregen zij een boekje 
ter inzage met aantekeningen van Jan Bos over de veepest. De heer P. Doornebal is een zoon 
van Gerrit Doornebal die weer een zoon was van Reijer Doornebal, geboren 22 oktober 1850 
te Gerverscop. Reijer huwde in 1878 met Margrietje Bos een dochter van Jan Bos. 
De redactie meende de gehele tekst ongewijzigd te moeten overnemen. Ter verbetering van 
de leesbaarheid werd de interpunctie aangepast. Wij zijn de heer Doornebal dankbaar dat hij 
de aantekeningen van zijn overgrootvader voor publicatie in Heemtijdinghen beschikbaar wil
de stellen. 

B. de Leeuw, dierenarts, vonden wij bereid een nadere toelichting te geven. 

Gr. 



Hoewel wij van de ongelukkigste waren, want door een gerekent kreeg men om die tijd er bij
na de helft door. Doch enkele verloren de hele stal. Sommige kregen ze alle er deur, toen dacht 
men dat er ook nog eenige middelen aan mede werkte dat later gebleken is toch niets waart 
te zijn geweest, het veel door krijgen was enkel geluk. 
Toen was reeds de ziekte in de provinsie Utrecht en daar was men nog veel strenger op die 
wetten van voorzorg als in Zuid-holland, daar moest bij elke hofstede waar ziekte was een 
bortje uitstaan met de woorde Runderpest. 
Ook op de einde van zulke buurten ook voor een besmette hofstede wierd een wagt gezet. Zoo 
hebben dan voor onze hofstede vier en een halve week vier dagloners ieder op zijn beurt wagt 
gehad omdat er niets dat besmetting kon aanbrengen zou van de werf gaan en dit heeft met het 
begraven daarbij dat ook op Lans kosten gedaan werd zoo omstreeks fl. 200,- gekost en dat 
toen op zeven hofsteden omstreeks fl. 1400,--. 
Met 15 April 1866 werd van wegen de Koning gelast dat de lijn van afsluiting moest open zijn 
tot vervoer naar binnen tot 1 Mei, toen zijn 12000 koeijen in die halve maand naar binne ge
voerd, toen scheen de ziekte ook af te nemen, de prijs der koeijen was toen van fl. 100,-- tot 
fl. 150,-. 
Door ons was toen ook aangekocht voor fl. 118,-, tot 12 stuks en eenige kalvers. 
Maar het duurde niet lang of men hoorde al weer van ziektegevallen ook onder de aangekoch-
ten, het welk op nieuw de ramp verzwaarde. 
In den zomer 1866 was men in Engeland voor goed begonnen om door afmaking de ziekte 
te boven te komen, dat ook nog al wel gelukte. De ziekte was in Engeland viermaal zoo erg 
als in Holland geweest. Men had 10.000 ziektegevallen in een week gehad, in Holland hoog
stens nog geen 3000. 
Met Sint jan rekent men dat het daar is uitgebroken, dat is tans eenjaar en men geeft op zoo 
ongeveer 

ziek geweest 250 Duizend 
afgemaakt 81 Duizend 
gestorven 124 Duizend 
gebeterd 33 Duizend 

In Holland wilde men dat ook navolgen. Van wegen het Rijk werd 9 ton toegestaan. Men zou 
buiten de lijn de zieken en ook die er mede in aanraking waren geweest doden, binne de lijn 
de zieken in beginnen met gemeentens waar weinig zieken voorhande waren en zoo vervol
gens alle en zoo zouden wij dan de ziekte even als in Engeland te boven zijn. De gezonde zou
den voor de volle waarde de zieke twee derde der waarde onteigent worden. 
De slachting was geweldig en vooral die gemeentens waar het nu pas hevig wierd zoo als bij 
ons de gemeente Veldhuizen die altijd nog vrij was gebleven en in korten tijd van een paar 
maanden omstreeks alle ziekte hadden. 
Hoe wel dit was bedagt dit baatte niet, de ziekte nam hand over hand toe, zoo dat den 28 No
vember per telegraaf wert gemelt: 'uitscheiden met afmaken', het geld was meer dan op. 
Van deze afmaking was hier te lande ook weinig goeds te verwachten, van de 10 waren er wel 
9 tegen dus het kon niet goed gaan. Men gaf te laat aan om eerst te zien of het beest er niet 
door kon komen. Zag men dat hij sterven zoude men liet hem afmaken. Soms was hij al doot. 
Sommige veeartse zagen daarop zo naauw niet. Het takseren hing ook aan een veearts dus dat 
ging ook in geheel niet goed. Dus geen wonder dat de kas schielijk ledig was en zoo wat 10 we
ken in de afmaking was binne de lijn van afsluiting gedaan doch buiten de lijn wierd vol 



gehouden. 
Nu volgt een wet dat alle koeijen moeten worden gebrand de eerste letter der gemeente op de 
hoorn, de koeijen geteld en het bijkopen streng verboden, hoewel er toch nog een menig een 
wierd doorgehaald doch ook een menig een die er tegen liep en zijn beesten moest zien ver-
koopen. Wij zelf hebben ook nog 2 zulke koeijen uit de 2e hand aangekocht, hoewel die meest 
van kooplui waren gingen die verkoopingen zoo geregeld niet maar door soldaten magt moesten 
de kooplui toch toegeven. 
Met Maart 1867 werden door de heere der 2e kamer weer nieuwe wetten gemaakt. 2 Miljoen 
wort toegestaan. Nu moet al wat ziek is of er mede in aanraking is geweest worden afgemaakt 
tegen de helft der waarden niets mag worden bijgekocht of zelf geen beest op den dijk komen, 
zelf geen beest van de stal na het land voor den 2 Mei, dat toch met 25 April is toe gestaan en 
menig een heeft toen door voorgevende veraf land te hebben nog eenige koeijen te huis gekre
gen. Maar bij duizende waren er gekocht buiten de lijn die toen al om de 3 provinciën lag, dus 
buiten Gelderland, om bij het openen te ontvangen zoo als men dagt in het vorige jaar, maar 
niets mögt naar binnen tot grote schade der kooplui die al bij menigte met grote winst hadde 
verkocht, maar levere ontbrak. 

1 Dec. 1866 
Het afmaken gestaakt en de opgaaf is zoo ongeveer 

30 Duizend doot 
30 Duizend afgemaakt 
30 Duizend gebeterd 

Maar van wegen het rijk wort weder ongeveer als het vorige toegestaan zoo een som nogmaals 
te vragen tot uitroeijing de veeziekte maar met de staltijd was de ziekte zoo buitengewoon toe
genomen daar vele in het land een enkele hadden was met het stalle schielijk de hele stal ziek. 
Het hoogste der opgaaf is toen geweest in eene week aangetast ruim 7700. Die toch weder 
afdaalde met Mei 1867 tot 360. 
Daar wij nog niet eens van de ongelukkigste waren en de aangekochte koeijen gezond hiervan 
tot bijna Kersmis en er weer 9 van de 12 stierven en 4 pinken is alzoo 32 van de 45 doot, en 
nog kunnen wij ons nog niet van de ongelukkigste noemen. 
Als men bedenkt wij hiernaast elkander, een uitgezondert die gelukkiger was en meer als de 
helft behield. 

2) Met 'ongans' wordt in dit verband bedoeld de zogenaamde leverbotziekte; de naam ongans
heid of ook wel "but" wordt in bepaalde delen van ons land ook nu nog gebruikt voor deze 
ziekte die, in tegenstelling tot de veepest, nog steeds een niet te verwaarlozen bron van land-
bouw-economische schade in Nederland is. Leverbotziekte wordt veroorzaakt door een be
paald soort parasitair levende worm die in de lever van herkauwers uitgebreide weefselbe
schadigingen kan aanrichten. Deze worm kent in zijn levenscyclus als tussengastheer het 
zogenaamde leverbotslakje, dat vooral in laaggelegen en vochtige weiden voorkomt. 
Na het vrijkomen uit zo'n slakje hechten de larven van de leverbot zich aan het gras om daarna 
door de koe of het schaap opgegeten te worden, zich in het lichaam verder te ontwikkelen en 
zich naar de lever te begeven. Juist in een natte zomer zijn de weiden veel geschikter voor het 
zich verbreiden van de ongansheid dan in een droge zomer. 
Dat 1865 een natte zomer was vormde voor de toch al door de veepest geteisterde boeren een 
extra schadepost. 

B. de Leeuw, dierenarts. 



Dus zeve boeren naast elkander verloren 195 stuks vee, overgehouden 36 stuks vee. Hier komt 
bij wat die overgeblevene nog zijn pinken kalfverleggen want meest alle gebeterde maken hun 
kalf kwijt. 

1866 
De zomer van dit jaar is gewis de treurigste die menschen heugen. 
Colera den hele zomer door en doet bijna 20.000 menschen ten grave dalen en ruim 10.000 
gebeterd en buitenlanse oorlog daar wij ook bijna in betrokken ware. 
Duizende werden (door) het kanon of de colera weggemaait, en dan de veepest; wat nog de 
ramp verergert is dat de nazomer van 1865 en 1866 zeer nat waren en de menigte schapen die 
men had aangekocht bij menigtens stierven door ongans > en de veeziekte nam ook menigte 
weg. 
Wegens de lijn van afsluiting gedurig uitleggen en wort al ras zoo lang dat die moeijelijk te be
waken is, met het einde van 1866 is geheel Zuidholland en Provinsie Utrecht al in gesloten. 
Geen wonder dat er door de veehandelaars veel vee wort deurgesmokkeld met allerlei listen 
of geweld. Wel lopen er is tegen, het vee is verbeurt, wort verkocht maar gaat gemeenlijk voor 
weinig geld en komt aan de eigenaar weer terug. 
Doch in 1867 wort een lichting soldaten in dienst geroepen en het deursmokkelen gaat niet 
meer. De vrees wort groot want menig een is er tegen geloopen en heeft zijn beesten zien ver-
koopen. 
Wegens de wetten voor veeziekte. 
Deze zijn te veel om op te sommen. Alle gemeenten waar ziekte heerst is het verboden een 
beest in of uit te voeren, dit gaat zelf tot schapen en varkens, hooi, strooi, huiden, vlees enz. 
Maar het deursmokkelen is een dagelijks werk. 
Het vee moet met huid en haar begraven worden maar aan villen is geen gebrek. Zelfs al zijn 
ze begraven worden bij menigte uitgegraven en gegeten. 
's Morgens aangeven en zeggen gisteravont gestorven en vanmorgen weg was de gemakkelijkste 
weg. Hoeveel er wel getrappeert met ville en uitgraven die het met eenige dage zitten hebben 
moeten bezuren. Soldaten werden in vele gemeentens gestuurt om dit een en ander te (con
troleren) maar dit hielp weinig daar die voor een glas jenever en een kwartje ligt waren om te 
kopen. 
Hoe straf men op dat begraven was ging dit toch zeer gebrekkig en men moest toegeven, en 
den 5 Januarij 1866 wert afgekondigt: Vrij villen. Een vervelend iets voor onze streek daar 
de onze al begraven waren, te minsten het had zoo behoren te zijn. 

Den 4 Februarij 1867 werden te Harmeien twee koeijen verkocht die afgenomen waren, zoo 
als dit bij blaadje aanwijst. Zij zouden, was algemene gezegde, een dag later verkocht worden 
en zouden dan denkelijk een groot rumoer veroorzaakt hebben. Maar zeker omdat men daar 
voor vreesde kwam een heer van het Registrasie kantoor rijden, sloeg een briefje op het ven
ster en 2 uren later werden zij verkocht. Hoe schielijk dit ook ging waren er toch al kopers 
genoeg en wij kregen zo uit de tweede hand een weinig onder de waarde. 

Wegens de loop der ziekte. 
Deze was zeer verschillend, de een doot aan de schijt, de ander matig, die benauwd, de 
andere stil. 
Over het algemeen de eerste twee of drie dagen nog al zoo heen al slegter en slegter, den 5 of 
den 6 dag doot. Die beter werden waren gemeendelijk de ziekte eerder kwijt; is het beest iets 
beter maar gaat weer terug meest alle doot. 



1867 
Met begin van dit jaar zien wij dat Nederland ruim hondert duizend stuks vee doot heeft tegen 
gebeterd ruim 40 duizend. 
Daardoor worden zij ook hoger in prijs; de ongebeterde naar de tans gewoonte vrij aan huis van 
fl. 100,-- tot fl. 130,-. Maar gebeterde van fl. 300,- tot fl. 400,-; men hoort zelfs al van hoger. 
Met April moeten ook de gebeterde van een merk voorzien worden omdat de wet van afmaken 
is aangenomen en dus de gebeterde verschoond blijven. 
Met Mei zijn ook inspekteurs aangesteld die alle week de koeijen komen nazien en tellen om het 
bij of verkoopen te keuren. 

1867 Mei 
De nieuwe wet met alle strengheid ten uitvoer gebragt. 
Als te Woerden eenige pinken in het land, doch in beslag genomen. 
Tans 3 boeren hun vonnis van 100 tot 500 guide boeten, van 3 dagen tot 3 maanden gevangenis. 
Uitspraak laten en de kosten. 
Te Schoonderwoerd verzet tegen het afmaken. De Kommandant na gewaarschouwd zegt "Vuur", 
10 schoten 2 valle doot, 2 zwaar gekwest. 
Te Bodegraven eenige pinken in het land, verzet tegen het in beslag nemen. 2 worden geboeit 
gevangen weggebragt. De pinken zijn publiek verkocht en na negen weken gevangenis blijf het 
vonnis nog 3 maande zitte. 

In Februarij moesten de koeijen worden gebrand met de eerste letter der gemeente op den hoorn. 
In April weer met op de bil, alleen die gebeterd waren. 
In Maart moesten alle besmette stallen worden uitgerookt. 
Maar dit alles was nog niets bij hetgeen men in den zomer zag gebeuren. Alle stallen met stin
kende coorkalk (chloorkalk) wit besmeren, drie dagen in rookdamp zetten. Alles tegen wil en 
dank. Niemant durf zich verzetten, een ieder zwijgt want er was er weer een op staande voet 
doot geschoten in Benschop. 
Den 25 April wort toegelaten de koeijen in het land te doen, maar voor vele baat dat weinig. 
De lijn blijft gesloten, dus gebrek aan vee. 
19 Mei begint men vee door de lijn in te laten doch eer men die geheel ophef is het half Juny, 
dus een vreemde tijd. Doch door het buitengewone water in Gelderland, veel paarden in ons 
gewest en overvloedig veel schapen zoodat nog veel land kon afgeweid worden. 
Den 13 Mei was vrij invoer tot de Meern. Het was verschrikkelijk zooveel koeijen als er voor de 
Meerndijk lagen en daar bij de grootste helft rooyen. 
Doch toen het mögt was de aankoop van koeijen verschrikkelijk. 
Alleen de Centraal Spoor voerde in een maand aan 13 duizend stuks. De prijzen waren van 
150 tot 200 gulden, de kaas gelde tot 30 gulden. 

1867 in Juny begint weer een nieuwe plaag van wegen de Overheid moeten alle stalle gezui-
vert worden. 
Dit wort met alle strengheid ten uitvoer gebragt. Niemand durf zich te verzetten. Die schoone 
stalle die moeten met gloorkalk besmeerd worden, niets wort ontzien geen verf of dak of daar 
aan open zijnde woonplaatsen, alles wort besmeert en gesloten en in stinkende damp gezet. 
Het is algemeen dat de menschen voor de ramen inklimmen om in huis te komen. Achter is 
het gesloten, een wacht voor de deur, soms drie dagen lang. 
Wij hebben dit witten in huis gehad, sint jansdag 3 en een halve dag een soldaat voor de deur 
en een trap voor aan een raam. 



Dat witte ging op een nooit gehoorde wijze en van zulk geldverkwis. Daar menig een al en ook 
wij al weer gezonde koeijen hadde op stal gehad. Een bewijs dat het onnodig was. Zoo zag men 
dat in Veldhuizen alleen ruim 200 man aan het witte waren. Soms 20 of 30 op eene werf en 
alle hadde fl. 1,50 daags. Op eene hofstede wierd soms meer als fl. 300,-- verkwist. 
Wagens met kalk, troepe volk en hope flesse en kruiken tot den damp, schuiten vol gereedschap
pen, alles ziet men zoo aan 
Men kan vrij zeggen 
Nooit alhier vertoond 
Behalve de schaden die de veeziekte aanbragt was de last en schade toch nog aanzienlijk groot 
en onverdraaglijk als men bedenkt 
— de werf afgesloten 
— met de huid begraven 
— het aankopen verboden 
— geen beest mag op de weg zijn, zelfs geen schaap of varken 
— zelf mag voor 25 April geen beest in het land zijn, hoe nodig voor de gebeterde ook was 
— zelf moest men de Mei-maand uitwachten om aangekochte koeijen te huis te kunne krijgen 
en dat bij dat alles dat ongenoegen daar het bleek dat die wetten van menschen gegeven wer
den die er geen verstand van hadden en geen nut konde aanbrengen maar alleen last en schade. 
1871 
Met Januarij was de wet des Konings dat alle koeijen aan de longziekte lijdende moesten wor
den afgemaakt en twee derde van de waarde worden vergoed. 
Vreeselijk was de slagting maar daar het de schatkist te veel kosten is dat schielijk voor 6 maan
den uitgesteld. 
Om tegen de gemaakte wetten zich te verzetten of om deursmokkelen durfde men in de laatste 
tijd niet meer. De schrik was er onder, vier menschen zijn reeds doot geschooten. Vele hebben 
in de gevangenis maande moete zuchten. Ande(re) met zware geldboetens of verlies hunner 
beesten. 
Het was of nergens die de Wet overtreden hadden eenig troost te vinden was. De overheid 
scheen als die van vroeger eeuwen zoo als men leest van de Spaanse overheid hier te landen. 
Volgens opgaaf aangetast 155 071 

doot 106 043 

1867 
Met het laatst van Mei was de weide dan weer met vee. 
Sint (sinds) die tijd zijn ook weinig gevalle meer voorgekomen, de wetten ook zagjes aan in
getrokken. Met de hergst (herfst) de markte weder begonnen na twee jaren geschort te zijn 
geweest, vreugde was algemeen. 
Met het einde van 1867 zag men alle stalle zoo al ten naasten bij weer vol vee, hoe wel het op 
zijn tijd nog al wat te wenschen overliet. Op zijn tijd kalven en het soort zoo men die voor de 
ziekte had enz. 
Ook het hooi dat men toen in overvloed had wierd toen ook al weer van 10 tot 12 Guld. 
Duizend verkocht. De prijs van kaas was er niet door gestegen. De kaas van fl. 25,- tot 
fl. 30,- boter van 45 tot 60 cent, de koeijen van fl. 100,- tot fl. 150,-, slagtvlees was genoeg. 
Dit alles wal heel anders als men vroeger gedagt had. 
En hoe menig een die vroeger zeide wie had ooit kunnen denken dat wij zulke tijden beleven 
zoude al is het dat wij de vee ziekte kregen die is er toch meer geweest, maar van zulke dingen 
is er toch niets van beschreven. Zulke schijnen tans ook alles al weer vergeten te zijn en het 
is of er niets gebeurt is, ook hoort men niet dat er een door boer is afgeraakt. 



TOELICHTING door B. de Leeuw, dierenarts 
In bovenstaand artikel wordt een soort ooggetuigenverslag gegeven van de schade die aan de 
nederlandse veehouderij werd toegebracht door de veepest. 
Deze veepest, ook wel runderpest genoemd, brak in 1865 uit in ons land, waarschijnlijk over
gekomen vanuit Engeland, zoals veehouder Bos in het begin van zijn verhaal al suggereert. 
Het is een zeer besmettelijke virusziekte, die niet alleen runderen aan kan tasten, maar ook 
varkens en in het algemeen alle andere herkauwers. Hoewel de ziekte in Europa al lang is uit
geroeid, is het in grote delen van Afrika en enkele delen van Azië nog steeds een regelmatig 
voorkomende ziekte. De verschijnselen van de ziekte hangen af van de mate van gevoeligheid 
van het besmette dier, maar bij volledig gevoelige dieren, waar men in 1865 immers mee te 
maken had omdat de ziekte voor het eerst in ons land verscheen, verloopt de ziekte globaal 
als volgt: 
Na een incubatieperiode van 3 tot 15 dagen krijgt het dier plotseling hoge koorts en een paar 
dagen later gaat het dier zonder verdere symptomen ontwikkeld te hebben, dood. Een iets 
langduriger verloop van de ziekte komt daarnaast ook voor: dan houden de dieren een kleine 
week lang hoge koorts zonder verder een zieke indruk te maken; dan zakt de koorts maar 
worden de dieren snel zieker en ontwikkelen een hevige ontsteking van de luchtwegen en van 
het maagdarmkanaal, resulterend in een stinkende neusuitvloeiing, ernstige benauwdheid en 
een profuse diarree. De na een paar dagen intredende dood wordt meestal veroorzaakt door 
uitdroging ten gevolge van het enorme vochtverlies via de diarree. 
Slechts een gering percentage van de besmette dieren overleeft de runderpest, en heeft vele 
maanden nodig om weer tot hun oude conditie te herstellen. Bovendien zullen drachtige 
dieren die de ziekte doormaken of doorgemaakt hebben vrijwel altijd aborteren, of "kalf-
verleggen" zoals veehouder Bos het noemt. 
Dat de veepest zo uitgebreid heeft kunnen toeslaan in de vorige eeuw is mijns inziens te wijten 
aan twee zaken: 
Ten eerste beschikte men over onvoldoende veterinair-medische kennis van zaken, immers van 
virussen had men nog nooit gehoord, laat staan van de bereiding van vaccins. De bestrijdings
maatregelen werden vastgesteld door regering en parlement, en niet door deskundigen op het 
terrein van de dierziekten, want die waren er niet. 
In Utrecht bestond weliswaar al sinds 1822 een diergeneeskundige opleiding, maar die stelde nog 
weinig voor en beperkte zich voornamelijk tot de ziekten van het paard dat in het leger toen nog 
een belangrijke plaats innam. Er was een zo ernstige epidemie als de veepest voor nodig om de 
diergeneeskundige opleiding een stoot te geven zich op een hoger niveau te ontwikkelen; dat is 
dan de enige verdienste geweest van de veepestuitbraak in de vorige eeuw. 
Ten tweede waren de nederlandse boeren weinig genegen de van hogerhand bevolen maatregelen 
op te volgen. En hoewel de basisgedachte achter deze maatregelen nog niet zo gek was, namelijk 
het doden van alle zieke dieren en door middel van markt- en vervoersverboden verdere uitbrei
ding van de ziekte tegengaan, sorteerden ze daardoor maar weinig effekt. Zoals veehouder Bos 
beschrijft werden op alle mogelijke manieren de verordeningen ontdoken en de aangestelde 
controleurs omgekocht. Er kwam pas een einde aan de runderpest toen men echt hard ging op
treden tegen overtreders (hoge boetes, vrijheidsstraffen en, zoals te Schoonderwoerd, het neer
schieten van zich verzettende boeren) en toen, en dat gebeurde ongeveer tegelijkertijd, er nauwe
lijks meer een koe over was om ziek te worden. 
De totale omvang van de geleden schade is moeilijk te schatten; veehouder Bos noemt een getal 
van 106.000 dode koeien; bij een waarde van fl. 150,-- per koe, zoals in die tijd ongeveer de 
opbrengst was van een goede koe, is dat een bedrag van zo'n 16 miljoen gulden. Daarbij komt 
dan nog de schade geleden door melkderving, abortus en een groot aantal meer indirekt met de 
ziekte verbonden factoren. De totale schade moet enkele tientallen miljoenen guldens hebben 
bedragen, en dat zou zelfs nu nog een aanzienlijk bedrag zijn geweest, laat staan in 1867. 



ROMEINSE SPOREN VAN BEWONING IN DE TUIN VAN DE OUDE PASTORIE 
AAN DE GROENEND AALSTRAAT 

door P. C. Beunder. 

Inleiding. 

Het feit, dat bij de bouw van de kapel naast het St. Jozef-pensionaat, in 1954, Romeinse vond
sten werden gedaan 1), was voor de archeologische werkgroep van de Stichts-Hollandse Histo
rische Vereniging aanleiding om in het najaar van 1976 en in het voorjaar van 1977, een tweetal 
proefgaten te graven, op de grens van werfen tuin, achter de belendende, oude pastorie aan 
de Groenendaalstraat, toen de gelegenheid hiervoor werd geboden 2). 

De waarnemingen. 

In beide proefgaten (zie tek. 1 en 2 en afb. 3) werd een dik pakket geroerde grond aangetroffen, 
dat ongetwijfeld in verband staat met ophoging, bebouwing en bijbehorende veranderingen, 
gepaard gaande met de stedelijke ontwikkeling ter plekke 3). Op ongeveer 1 meter onder het 
loopniveau, wordt het kleipakket schoner, het einde van de doorwoelde grond is bereikt. 
Van 125 - 140/160 cm, strekt zich een compacte laag van zwarte brandsporen, scherven, bouw
puin en kiezel uit, van afwisselende dikte en samenstelling. Duidelijk een onderdeel van een 
aanplempingscomplex uit de Romeinse be woningsperiode. 
Onder deze laag bevindt zich in beide proefgaten een gelaagd complex, waarin verschillende 
verticaal ingeslagen palen werden aangetroffen. De palen vertonen gedeeltelijk onderling een 
leneair verband. 

afb. 3 - Foto van het uitgegraven vlak in proefgat 2 met paaldoorsneden (foto J. Schut). 
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afb. 1 - Vlaktekening van de proefgaten 1 en2, E.J.M./Pc,B. 

Boringen, die hier tot een diepte van ca. 4 meter onder het loopniveau werden gedaan, toon
den een voortzetting van het gelaagd complex aan. Hierin werden fragmenten Romeinse cera
miek aangetroffen tot genoemde diepte. Het geheel maakt de indruk onderdeel uit te maken 
van een fluviatiele vorming, die gedurende de Romeinse bewoningsperiode, herhaalde malen 
aan erosie heeft blootgestaan. 

De vondsten. 

Het vondstenmateriaal uit beide gaten komt sterk overeen. 
Het materiaal is betrekkelijk gering van formaat, nogal verweerd en stratigrafisch niet duide
lijk te karakteriseren. 
Allerhande vormen en typen van ceramiek, waaronder ook enkele kleine stukjes (móest) onver
sierde terra sigillata komen voor. 
Globaal te dateren vanaf de tweede helft van de eerste eeuw tot in het eerste kwart van de der
de eeuw. 
Opvallende vondsten waren: . 
— een wand/bodemscherf t.s. onv. Drag. 31 met sterk beschadigd stempel LE^ Jvl^ 

Lentulus? en een grafitto-fragment buiten de standring, zie afb. 4. 
— een wandscherf van een gladwandige kruik met een grafitto-fragment J TTO[_, zie afb. 4. 
— een wandscherf van een kleine gladwandige kruik met een grafitto-fragment, zie afb. 4. 
— een bronzen naald, lengte 10,8 cm. 
— een aantal werp-/slingerkogels. 

Alles aangetroffen in en direkt onder de brandlaag tot op ca. 210 cm diepte. 
— Opvallend was ook een fragment van een imbrex, midden uit de zwarte brandlaag 

(+ 150 cm), waarop een gedeelte van een stempel, betrekking hebbend op het eerste legioen, 
staat afgebeeld, te dateren in het eerste kwart van de derde eeuw, zie afb. 5. 



Slotopmerkingen. 

Hoewel het een moeilijke zaak is, uit de resultaten van een klein proefonderzoek als dit, enkele 
opmerkingen te lanceren, aangaande de dispositie en de struktuur van de Romeinse bewoning 
te Woerden, kunnen m.i. in samenhang met wat tot nu toe in het licht gekomen is, toch weer 
enkele aanvullende suggesties worden gedaan. 
Ten eerste is het verblijdend, dat het gegeven van Romeinse vondsten bij de kapelbouw hier
mede is bevestigd, zodat rekening moet worden gehouden met woonsporen over een groter 
oppervlak in het terrein ten noorden van de Petruskerk. 
Vervolgens doet de situering van het vondstenpakket in samenhang met de gelaagdheid van de 
bodemsamenstelling, vermoeden, te doen te hebben met een waterrijk milieu, waarin materiaal 
is gedeponeerd, wat door grotere of kleinere vormen van erosie is verplaatst en wat later in de 
Romeinse tijd weer is aangeplempt. 

115" 
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afb. 2 - Profieltekening noordwestelijke wand proefgat 1, E.J.M./Pc,B. 
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Het vinden van een aantal palen in een zeker verband, onderstreept deze zienswijze en doet ver
moeden, dat we hier te maken hebben met een bepaalde vorm van oeverversterking. 
Daar het onderhavige terrein gelegen is aan een complex van Pensionaat-gebouwen, die inmid
dels zijn gesloopt en waarop wellicht uitgebreider bodem-onderzoek zal kunnen plaatsvinden, 
is er misschien de mogelijkheid om aan het hier gesuggereerde, in groter verband meer duide
lijkheid te verschaffen, 4). 

Noten: 

1) N. Plomp-Woerden 600 jaar stad, pag. 4. 
2) Het pastorie-gebouw werd in 1976 verkocht aan de Stichting Hugo Kotestein, die voor dit 

proefonderzoek de welwillende medewerking verstrekte. 
3) Een hierin aangetroffen scherf versierd Siegburg aardewerk, is gepubliceerd in Heemtijdinghen 

13, nr. 4, dec. 1977, pag. 49-51. 
4) Inmiddels is op 30 januari 1978, door het Instituut voor Oude Geschiedenis en Archeologie 

van de R.K.-universiteit te Nijmegen, o.l.v. Dr. J.K. Haalebos, een uitgebreider onderzoek 
naar Romeinse woonsporen in dit stadsgedeelte, aangevangen. 

afb.4 

£ t 

Grafitti-fragmenten op terra sigillata 
en gladwandig aardewerk (tek. Pc,B.). 
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afb. 5 - Stempelgedeelte op imbrex: LEG I £M X N T O ) , relief, retrogade, t.w. het 
eerste legioen Minervia Antoniniana, te dateren tussen 212 en 222; identiek aan 
Holdeurn pi. XXXIII - 5, (foto Pc,B.). 

Literatuuropgave: 
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De Romeinse (militaire) bewoning van Woerden komt in het licht, in: 
Heemtijdinghen II (1975)nr. l ,pp 3-12. 
Woerden als verblijfplaats van de 15e Cohorte (Voluntariorum) al in 1887 
aanwijsbaar, in: Heemtijdinghen 12 (1976) nr. 1, pp 9-12. 
Twee fragmenten Siegburg-aardewerk uit Linschoten en Woerden, in: 
Heemtijdinghen 13 (1977) nr. 4, pp 49-51. 
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J E Bogaers en J.K. Haalebos Sporen van Romeinse militairen onder de politie-kazeme 
te Woerden, in: Heemtijdinghen 12 (1976) nr. 2, pp 13-15; (eveneens in: 
Bull. K.N.O.B. 74 (1975) pp 223-224). 

J E Bogaers en J.K. Haalebos - Woerden, opgraving binnenplaats politie-kazeme 1976, 
in: Buil. Kon. Nederl. Oudh. Bond 75 (1976) pp 316-317. 

N. Plomp - Woerden 600 jaar stad, Woerden 1972. 

HET CHRISTELIJK MILITAIR TEHUIS IN WOERDEN, 1914 - 1919 

In Woerden's Kerkbode van 1919 troffen wij een artikel aan omtrent het Christelijk Militair 
Tehuis dat tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) in Woerden gevestigd was. Het ver
blijf van de militairen is voor Woerden toch wel van betekenis geweest. Zo vermelden de jaar
verslagen van de gemeente uit die jaren dat het de middenstand goed gaat "wegens het tijde
lijk verblijf van de militairen". Ook de armen behoefden geen honger te lijden, zij hadden 
genoeg aan het "overgeschoten eten van het tijdelijk garnizoen". Het leek ons goed dit artikel, 
zoals het indertijd werd gepubliceerd, hier af te drukken. Ook de stijl van die tijd heeft reeds 
thans zijn bekoorlijkheid. De in het artikel besproken barak, welke benodigd was voor de 
Belgische vluchtelingen is door Adam Pieter Huyzer, geboren in Woerden op 23 juli 1892, 
geschilderd. 
Dit schilderijtje bevindt zich in het gemeente-archief van Woerden en plaatsen wij ter illus
tratie bij dit artikel. 
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CHR. MIL. TEHUIS. 
17 Augustus 1914-15 Februari 1919. 

Alles heeft eenen bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijnen tijd. 
Zoo luidt een der woorden van den Prediker, den zoon van David, den Koning te Jeruzalem. 
Onder de tijden door Israels wijzen Koning genoemd vinden we ook: een tijd om af te breken 
en een tijd om op te bouwen, een tijd van oorlog en een tijd van vrede. 
Dat zijn de tijden, die het tijdelijk bestaan, van ons Christelijk Militair Tehuis bepaald hebben. 
En nu, het Christelijk Militair heeft zijn bestemden tijd gehad. 
Toen het Tehuis werd opgericht konden wij dien tijd niet bepalen, we dachten in ieder geval 
niet aan jaren, slechts aan maanden. 
Nu kennen we dien tijd, vier en een halfjaar, van 17 Augustus 1914—15 Februari 1919. De 
dienende liefde heeft met groote toewijding veel arbeids verricht gedurende die jaren in het 
Tehuis. Waren het jaren zooals de zeven jaren, die Jacob diende om Rachel en van welke ge
zegd wordt: en die waren in zijne oogen als eenige dagen. Dat zouden we niet durven zeggen, 
liever willen we opmerken hoe goed het is, dat wij niet in de toekomst kunnen zien. Nu mogen 
wij dikwerf met liefde en toewijding tot eenigen arbeid ingaan, maar zouden we dat ook wel 
kunnen, indien we van te voren reeds wisten, 't zal heel lang duren en er zullen heel wat 

moeielijkheden aan verbonden zijn? 
Zouden we niet terugschrikken en het eigenlijk liever maar aan anderen overlaten? Maar nu we 
niets weten, nu durven we het aan, en als we dan straks bekennen moeten, dat er toch eigen
lijk meer aan vast zit dan we oorspronkelijk gedacht hadden dan laten we dien arbeid niet 
meer los, en omdat ze ons lief geworden is, en omdat wij er de noodzaak van inzien, en omdat 
God geleidelijk kracht en lust schenkt om vol te houden. 
Nu er nog onverwachts een einde kwam aan dezen arbeid, en wat eenmaal in de toekomst 
verborgen was reeds tot het verledene behoort, komt het ons gewenscht voor om, zij 't dan 
zeer beknopt, in de Kerkbode een Kroniek van het Christelijk Militair Tehuis op te nemen. 

Wij gaan dan met onze gedachten terug naar de dagen van begin Augustus 1914, toen ook ons 
oud vestingstadje overstroomd werd door militairen. 
Verscheidene gebouwen herinneren er aan, dat hier vroeger een garnizoen was. 
De jongeren onder ons hadden er geen heugenis van, maar de ouderen weten er nog wel van te 
verhalen. 
Doch in deze mobilisatiejaren hebben de militairen te Woerden steeds de ervaring opgedaan 
dat er in de oude veste nog liefde voor den soldaat was. 
En dan vooral in die eerste dagen van opwinding en ontroering was er buitengemeen veel har
telijke belangstelling voor onze mannen en jongens die uit hun gezinnen en van hunne zaken 
werden opgeroepen om hun burgerkleed in te ruilen voor den krijgsmansrok. 
Zij kwamen uit alle deelen van het land, provincialen en stedelingen, en doolden in hun vrije 
uren hier door de straten. Wij waren begaan met onze landsverdedigers, en begrepen nu zij 
aan het gezinsleven waren ontrukt, dat zij veel moesten missen. Zoo beijverde men zich dan, 
vrijwel huis aan huis, om zooveel mogelijk verlichting aan te brengen. Vele soldaten werden 
binnen genoodigd en onthaald op een kopje koffie en een sigaar. Ook zag men voor de huizen 
banken en stoelen geplaatst, die uitnoodigden tot plaats nemen, terwijl van uit de opgeschoven 
ramen menige verkwikking werd rondgedeeld. En zoo had Woerden de lof dat de burgerij er 
veel voor de militairen voelde. 
Evenwel een ding ontbrak. 
Er was geen Militair Tehuis. 
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Daaraan was toch ongetwijfeld groote behoefte. Er moest zijn een vaste gelegenheid waar men 
rustig zitten kon om te schrijven de brieven, de vele brieven, de ontelbare vele brieven naar huis, 
naar verloofden, naar de vrienden en kennissen; er moest zijn een Tehuis waar men rustig met 
elkander kon converseeren, waar men gezellig kan lezen en spelen. 
Ledigheid is des duivels oorkussen. 
De soldaten voortdurend op straat dat zou worden de soldaten in de kroeg. 
Vrienden spraken hierover met elkander met gevolg dat een Commissie tot stand kwam be
staande uit dames en heeren, die bereid werden gevonden dien arbeid ter hand te nemen en 
wel op Christelijken grondslag. 
Zaterdagavond 17 Augustus 1914 werd een Christelijk Militair Tehuis geopend in een lokaal 
der Ambachtsteekenschool (destijds daarvoor welwillend afgestaan door den garnizoens-com-
mandant) doch de toeloop was zoo groot dat reeds na een paar dagen alle lokalen in gebruik 
genomen werden die avond aan avond gevuld waren, niet alleen met militairen, maar ook met 
vele belangstellende burgers. 
Tal van verschillende spelen, boeken, dag- en weekbladen werden gratis door de burgerij ver
strekt, waarvoor hierbij nog hartelijken dank. 
Menigwerf werden de militairen ook verrast met tal van versnaperingen, zooals: sigaren, melk, 
gebak enz. enz. 
Schrijfmateriaal was bovendien steeds gratis verkrijgbaar, en er werd veel, zeer veel geschreven, 
'n 150 brieven en briefkaarten op een avond of het zoo niets was. 
Toen kwam plots een tegenslag. 
In October vingen de teekenlessen weer aan, dus moest deze localiteit ontruimd. Er kwam 
echter spoedig een uitkomst. Het oog der Commissie viel op de ziekenbarak die buiten gebruik 
was, Aan Heeren B. en W. werd een beleefd verzoek gericht waarop de barak welwillend voor 
het gewenschte doel werd afgestaan. Vaardige handen herschiepen de onheimische barak spoe
dig tot een vriendelijk Tehuis, helaas al weer voor korten tijd. Na een gezellig vertoef van ter
nauwernood een maand moest op een Zondag de barak holderdebolder ontruimd worden met 
het oog op de komst van de Belgische vluchtelingen. Vermoedelijk zouden daar zieken bij zijn 
en moest dan de gemeentelijke ziekenbarak daarvoor beschikbaar wezen. 
Daar stonden we dan weer op straat. 
Goede raad was duur. 
We hebben gezocht, gezocht, aldoor gezocht nog dienzelfden Zondag om een ander lokaal te 
vinden maar 't was al te vergeefs. Dien dag en dien week kwamen wij niet klaar maar eindelijk 
werd onze aandacht gevestigd op de oude voormalige kegelbaan aan den stationsweg, die toen 
dienst deed als lompenbergplaats. De mogelijkheid werd in 't zicht gesteld om de lompen te 
verwijderen en dan konden we dit lokaal in huur krijgen. Al leek de localiteit niet bijster ge
schikt zoo maakten we toch van dit voorstel dankbaar gebruik. 
Er ging echter nog geruimen tijd mee heen eer we zoover waren dat de transformatie tot een 
Tehuis voltooid was. 
Maar eindelijk kon dan toch ook dit, ons derde Tehuis, geopend worden. 
Ons Tehuis was spoedig bekend als de pijpenla. Hoewel er steeds een zeer gezellige geest heersch-

te , was en bleef het een benauwd lokaal waar men den rook snijden kon, en de dames achter 
het buffet hebben er menigmaal de oogen moeten wrijven. Hoewel de Commissie dacht, dat dit 
wel het laatste Tehuis zou zijn en allerminst kon vermoeden nog eenmaal te zullen besluiten 
tot het oprichten van een eigen gebouw heeft de toekomst toch wel anders geleerd. 
Er deden zich onder de militairen gevallen voor van de gevreesde ziekte "de nekkramp", met 
gevolg dat geleidelijk de militairen naar elders vertrokken. Toen werd besloten het lokaal niet 
langer aan te houden, en kwamen dan de militairen later terug dan zouden we wel weer zien. 
Dat was in den zomer van 1916. 
Tegen het najaar kwamen de soldaten binnen onze veste terug. 
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En we hadden geen Tehuis. 
Andermaal op den zoek, doch nergens iets te vinden want alle localiteit was in gebruik bij het 
Centraal-Magazijn. Toen is er geredeneerd en gedelibereerd tot eens op 'n avond werd vergaderd 
door de Commissie met eenige heeren Aannemers. Daar werd een kloek besluit genomen. Heeren 
Aannemers deden het plan aan de hand om op geschikte voorwaarde een houten gebouw op 
te richten, terwijl voorts eenige heeren bereid werden gevonden tot het geven van rentelooze 
voorschotten voor het benoodigd kapitaal. Nadat, op aanvraag, door B. en W. goedgekeurd 
werd dit gebouw te plaatsen op de Nieuwe Markt, moet tot lof van heeren Aannemers gezegd 
worden, dat het gebouw in een week tijds gereed was. 
31 October 1916 had de feestelijke opening van het eigen gebouw plaats. 
Hiervan hebben we nog gebruik mogen maken tot 15 Februari 1919, toen ons Tehuis, wegens 
gedeeltelijke demobilisatie en opheffing van de militaire depots na het eindigen van den gruwe-
lijken wereldkrijg, niet langer noodig bleek. 
Met dankbaarheid mogen we thans terugdenken aan den arbeid in het Christelijk Militair Tehuis 

voor de militairen verricht. De dames met haar hulp achter het buffet hebben in al die jaren een 
onbaatzuchtige liefde, toewijding en werkkracht betoond boven onzen lof verheven, de heeren 
die voortdurend verschillende dingen in gereedheid brachten, de ijverige bedienden die steeds 
op post waren om de comsumtie rond te brengen, wij zouden geen woorden vinden om hen 
genoegzaam te waarderen, terwijl we ook met veel dank mogen noemen de predikanten van 
de Ned. Herv. Geref. en Christ. Ger. Kerken die avond aan avond bereid werden gevonden 
om te sluiten met bijbellezing en gebed. 
Gaarne zouden we van verschillende werkkrachten hier den naam met eere vermelden, doch 
uit vreeze om ook maar één te kort te doen zullen wij ons daar van onthouden. 
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Het zij genoeg nog op te merken dat alle dames en heeren, die tot het laatste toe hunne kracht 
hebben geschonken aan dezen alleszins moeitevollen arbeid, zulks hebben gedaan met prijzens
waardige zelfverloochening en liefde. 
Dat de militairen dezen arbeid wisten te waardeeren is menigmaal gebleken, en we mogen ons 
vleien dat in menig stad en dorp en vlek in ons vaderland nog lang met dankbaarheid zal ge
dacht worden aan Woerden en het Christelijk Militair Tehuis. 
Dat er veel gebruik gemaakt is van ons Tehuis moge o.m. blijken uit het feit, dat naar matige 
berekening daar zijn geschreven 40.000 briefkaarten, 10.000 vellen papier, behalve de vele duizen
den prentbriefkaarten. 
De schrijfbehoeften werden gratis verstrekt door het Centraal Nationaal Comité voor Tijdelijke 
Militaire Tehuizen, en, zoo er geen voorraad was, aangevuld uit de kas van ons Militair Tehuis. 
Menig man en jongeling is door ons Christelijk Militair Tehuis onder Christelijke beademing ge
komen waaraan zij te voren geheel vreemd waren. 
Zij het hun tot een zegen voor de eeuwigheid! 
J.L. Vrijdagavond 21 Maart kwamen de verschillende dames en heeren, die min of meer tot het 
Tehuis in betrekking stonden, tot een gezellig samenzijn bijeen, waar wederzijdsche dankbe
tuigingen plaats hadden en de Commissie ontbonden werd. 

TENTOONSTELLING "DE RIJN IN RIJNLAND". 

Van 3 tot en met 28 april 1978 wordt in het gemeentearchief van Leiden, Boisotkade 2A, een 
tentoonstelling gehouden onder de titel "De Rijn in Rijnland". 
Tentoongesteld wordt een nooit eerder getoonde collectie 18e en 19e eeuwse afbeeldingen van 
rivier- en dorpsgezichten langs de Rijn. Daarmee wordt een beeld gegeven hoe de Rijn en de 
aanliggende plaatsen er omstreeks 200 jaar geleden hebben uitgezien. Ter vergelijking hiermee 
zal een in 1977 opgenomen film (20 min.), die de Rijn van Bodegraven tot Katwijk in zijn hui
dige toestand laat zien, worden vertoond. 
De openingstijden van de tentoonstelling zijn: maandag tot en met vrijdag van 9 - 12 en van 
14-17 uur; zaterdag van 9-12 uur en donderdagavond van 19.30 - 21.30 uur. 

BELANGRIJKE ARCHEOLOGISCHE VONDST TE WOERDEN. 

Bij het ter perse gaan van dit nummer werd bekend dat bij de opgravingen op het terrein van het 
voormalige pensionaat aan de Meulmansweg te Woerden door medewerkers van het Instituut voor 
Oude Geschiedenis en Archeologie van de R. K. universiteit te Nijmegen onder leiding van 
Dr. J.K. Haalebos, naast diverse andere belangrijke vondsten, de overblijfselen van een schip uit de 
Romeinse tijd zijn aangetroffen. Getracht zal worden in ieder geval een gedeelte van dit schip te doen 
conserveren en dit ter zijner tijd in Woerden te exposeren. 
Ten einde dit conserveren, waarmee waarschijnlijk een bedrag tussen de f 50.000— en f 100.000,— 
gemoeid zal zijn, mogelijk te maken, is door de vereniging een financiële actie gestart. 
Giften voor dit doel kunnen worden overgemaakt op gironummer 33 07 97 ten name van de 
Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden. 
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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 

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

De nieuwste 
service van de 
BONDSSPAARBANK 

HYPOTHEKEN 
VERZEKERINGEN 
KLUISLOKETTEN 

Û 

»EIS-
DEVIEZEN 
Voor reisdeviezen en 
alle verzekeringen 
BONDSSPAARBANK 

BONDSSPAARBANK 
gezinsbank met totale bankservice 

WOERDEN. WESTDAM 4 TEL. 034804342 

Bi jkantoor: Winkelcentrum „ D e Schans", Fred. Hendriklaan 2 8 , te l . 0 3 4 8 0 - 1 8 2 7 2 



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 


