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De Romeinse opgravingen op het terrein van het
voormalig St.-Jozefpensionaat te Woerden.
door prof. dr. J.E. Bogaers en
dr. J.K. Haalebos
In de winter 1977-1978 is het St.-Jozefpensionaat, dat gelegen was op een terrein dat
begrensd wordt door de Groenendaal, de Havenstraat en de Meulmansweg, geheel gesloopt.
Hierdoor kwam een stuk grond ter grootte van ongeveer 50 x 60 m beschikbaar voor
archeologisch onderzoek. Het was te verwachten dat de rivier de Linschoten in de Romeinse
tijd in de omgeving van het pensionaat is uitgelopen in de Oude Rijn. Waarnemingen die
gedaan zijn in 1954 bij de aanleg van funderingspijlers voorde voormalige kapel van het St.Jozefpensionaat, en in 1976-1977 tijdens een proefopgraving, in een naburige tuin verricht
door leden van de StichtsHollandse Historische Vereniging, hadden bovendien duidelijk
gemaakt dat hier aanzienlijke hoeveelheden zand en klei zijn afgezet en dat er op grote diepte
Romeinse scherven voorkomen. Dit aardewerk dateert over het algemeen uit de 2de en 3de
eeuw, dus uit wat latere tijd dan de vondsten die in de afgelopen jaren zijn gedaan tijdens
opgravingen aan de Kruittorenweg.
Dank zij de welwillende medewerking van Pan Eurohome b. v. en de gemeente Woerden was
het mogelijk dat op 30 januari 1978 te beginnen met een onderzoek, dat - met een
onderbreking wegens vorst - geduurd heeft tot en met 20 april 1978. Spoedig bleek dat alleen
in de zuidelijke hoek van het terrein, tegen de Groenendaal en het 18de-eeuwse Arsenaal,
sporen uit de Romeinse tijd aanwezig waren. Hier werden oeverversterkingen aangetroffen
langs de dichtgeslibde bedding van een rivier, die van oost naar west heeft gestroomd, naar
het zich laat aanzien de Rijn. Deze heeft ca. 80 m ten zuiden van de in 1961 gedempte bedding
gestroomd. De noordelijke oever van de rivier in de Romeinse tijd kon niet worden
vastgesteld, evenmin als de zuidelijke oever uit de (vroege) middeleeuwen. Waarschijnlijk
heeft de Rijn zich voor de eerste omvangrijke bewoning in de na-Romeinse tijd al zo ver in
noordelijke richting verplaatst dat zijn loop in de middeleeuwen niet sterk is afgeweken van
die in onze tijd.
In de Romeinse oeverversterkingen kunnen drie fasen worden onderscheiden. De oudste
kade is aangelegd met behulp van zware gekloofde boomstammen. Vervolgens zijn er twee
andere gebouwd van ronde, aangepunte palen met een doorsnede van 10-20 cm. Deze laatste
zijn op verscheidene plaatsen door de rivier ondermijnd en daardoor scheef gezakt. Een
groot gedeelte van de jongste schoeiing is zelfs geheel omgevallen en gedeeltelijk
weggeslagen. De overgebleven palen lagen horizontaal met de punt landwaarts gericht.
Loodrecht op de richting van de kaden stonden enkele rijen van wijd uit elkaar geplaatste
palen; deze hebben vermoedelijk deel uitgemaakt van lange steigers. Op één plaats waren
ook bijbehorende planken bewaard gebleven. In het profiel wasgoed te zien dat dit plankier
voorover in de rivier is gevallen. Wegens het snel toestromende water kon de onderkant van
de lagen uit de Romeinse tijd vrijwel nergens bereikt worden.
De geborgen vondsten dateren uit de tijd van ca. 80 tot na het midden van de 3de eeuw. De
eerste kade lijkt aangelegd te zijn omstreeks 80 of wellicht wat later. Het is echter
merkwaardig dat uit de vulling achter de palen van deze kade niet alleen een aantal
betrekkelijk vroege scherven (o.a. van terra sigillata met de stempels OF.APRI en BlLLlCvTj )
maar, op een diepte van 2.50 m-N.A.P., ook een stuk tufsteen te voorschijn is gekomen. Dit
doet twijfelen aan een vroege datering van de kade, maar misschien mag men aannemen dat
sommige gebouwen in het castellum te Woerden reeds in de 1ste eeuw uit steen waren
opgetrokken.
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Woerden 1978. Omgevallen palen van oeverversterkingen langs de zuidzijde van de Romeinse bedding van de Rijn
op het terrein van het voormalige St.-Jozefpensionaat.
Foto A. Koster.
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Op maandag 13 maart werd op ca. 1.25 m - N.A.P. in de werkputten IX en X (vlak langs het
Arsenaal) een plank met spijkers aangetroffen, die in de loop van de volgende dagen deel
bleek uit te maken van een schip. Dit was schuin weggezonken tegen de ter plaatse zeer
zandige oever, onder een hoek van 35° . Daarover is een dik pakket klei afgezet en na enige
tijd zijn hierin de palen van de jongste kade geramd. Ook deze hebben geen stand gehouden
en zijn grotendeels scheef gezakt of geheel omgeklapt. Enkele palen waren geslagen tot op de
bodem van het schip, een of twee andere dwars door het boord.
Het in de omgeving van de boot gevonden aardewerk is in het algemeen betrekkelijk laat.
Onder de bodem zijn in de oever o.a. scherven aangetroffen van met reliëf versierde terra
sigillata uit Trier, van borden Dragendorff32 en Ludowici Sa (een jongere variant van Drag.
31), van ruwwandige kommen Stuart 211 en van wrijfschalen met verticale rand. Het is dus
niet aannemelijk dat het schip is gezonken voor het laatste kwart van de 2de eeuw. Het kan
echter veel eerder gebouwd zijn. Houten schepen kunnen langer dan een mensenleven meegaan en het Woerdense vaartuig is op tal van plaatsen grondig gerepareerd.

Woerden 1978. Overzichtsfoto van het in de Romeinse bedding van de Rijn, op het terrein van het voormalige St.
Jozefpensionaat aangetroffen schip. Opname vanuit het noordwesten.
Foto P. Bersch.
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Van de boot kon een stuk ter lengte van bijna 10 m worden opgegraven, voldoende om een en
ander in verband te kunnen brengen met de grote schepen uit Zwammerdam (zie M.D. de
Weerd, Römerzeitliche Transportschiffe und Einbäume aus Nigrum Pullum / Zwammerdam (Z.-H.), in: Studien zu den Militärgrenzen Roms II, Köln-Bonn 1977, 187-198).
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Woerden 197X. Onderzijde van de voorsteven van het schip.
Foto P. Bersch.

De afstand tussen de mastbank en de uiterste punt van de voorsteven heeft ongeveer 7 m
bedragen; daaruit mag men naar analogie van de Zwammerdamse schepen afleiden dat de
boot ca. 24 m lang is geweest. Het niet opgegraven gedeelte ligt buiten het bouwterrein,
onder het marktplein voor het Arsenaal. De breedte was 3 m bij de mastbank en 2.40 m bij
het begin van de punt. De onregelmatig brede planken van de bodem werden
bijeengehouden door paren van L-vormige spanten. Van de zijden was alleen het hoogstgelegen, rechter boord goed bereikbaar. Dit bestond uit een in doorsnede L-vormige plank
(kim) met een hoek van 90° op de overgang van de bodem naar de zijkant, en uit twee
overnaads daarop geplaatste planken.
"9

In de bovenste hiervan bleken spijkers te zijn geslagen; dit wijst er waarschijnlijk op dat
daarop nog een houten rand heeft gelegen. Aan de binnenzijde van het boord was op halve
hoogte een plank (bewegering) tegen de spanten bevestigd. Op verscheidene plaatsen is
geconstateerd dat daarvoor een bekleding is aangebracht van dun hout of wagenschot.
Ook de mastvoet is nog aangetroffen. Deze bestond uit een extra brede spant met in het
midden een rechthoekig blok, en was geheel uit één stuk hout gekapt. In het blok bevond
zich een rechthoekig gat voor de mast, dat aan de achterzijde afgesloten kon worden door
een balk, die door ijzeren beugels op zijn plaats werd gehouden. Onder en achter de
mastbank was zorg gedragen voor een onderkomen voor de bemanning. Daar was een
vierkante haard gemaakt en aan de voorzijde van de mastbank was een kastje getimmerd.
Het ziet er naar uit dat men het geheel heeft kunnen overdekken; op 1.25 m achter de
mastbank waren tegen de binnenzijde van de boorden twee blokken met zwaluwstaartvormige uitkepingen aangebracht, waarin kennelijk dwars over het schip een balk kon worden
gelegd.

Woerden 1978. Mastblok met sluitbalk van het schip.
Foto P. Bersch.
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Bij de haard en de mastvoet zijn enige vondsten gedaan die tot de scheepsinventaris behoren:
enkele paren schoenen, een wrijfschaal en vier terra-nigra-achtige potten van in het gebied
van de Beneden-Rijn min of meer uitzonderlijke vormen. De vloer was bedekt met een dikke
laag plantaardig materiaal. Uit de pollenanlyse (H. Teunissen-van Oorschot, afdeling
biogeologie van de Katholieke Universiteit te Nijmegen) en de bestudering van de zaden
(J. P. Pais, I. P.P) is gebleken dat deze laag voor het grootste gedeelte bestaat uit resten van de
lading van het schip, een soort tarwe, mogelijk spelt. Verder zijn zaden aangetroffen van een
aantal akker-onkruiden en van de kruidvlier (Sambucus ebulus). Van de onkruiden dient
hier speciaal de straalscherm (Orlaya grandiflora) te worden vermeld, die op krijt of loss
heeft gegroeid en dus waarschijnlijk afkomstig is uit een streek ten zuiden van de lijn Sittard Gent; vgl. K.-H. Knörzer in: Rheinische Ausgrabungen 10, Düsseldorf 1971, 470.
In de richting van de achtersteven kon verder slechts een klein stuk worden opgegraven.
Daar was juist nog te zien dat over de spanten in het midden van het schip een houten vloer is
gelegd.
De meest opmerkelijke aanvulling van onze kennis van de scheepsbouw in de Romeinse tijd
biedt de punt van het Woerdense vaartuig. Deze isuit één stuk hout gehakt en heeftop korte
brede planken gerust, die tegen het uiteinde van de bodemplanken waren gelegd. De
verbinding met de bodem is tot stand gebracht met behulp van dunne stukken wagenschot,
die tegen de onderkant zijn gespijkerd. Deze constructie moet voldoende sterk zijn geweest
doordat de onderzijden van de boorden (kimhouten) doorliepen tot in de punt. Aan de
buitenkant werden de onderdelen van de punt bijeengehouden door een kruis van ijzeren
banden en spijkers. Voorts was daar een versiering aangebracht in de vorm van enkele
horizontale groeven vlak onder de uiterste punt van de voorsteven.
Tijdens de opgraving zijn tal van vondsten gedaan. Op de meer dan tweeduizend aan het
licht gekomen terra-sigillata-scherven bevinden zich de volgende stempels:

Z/nJ (,.ill/.i (alle dateren uit de l-"l.i\ ische periode; de met ! aangeduide merken zipi van put
tenbakkers die volgens F. Oswald. Index of Putters' Stamps vin Terra Sigillata, ,,Samian Ware".
Margidunum 1951, geheel of gedeeltelijk in de
tijd voor 70 hebben gewerkt): OF.APRI (Drag.
27) ' , BII.LICVR (Drag. 2 7 ) + , OF.CARAN (Drag.
15/17), CARANTIM (Drag. 18), O F œ [ N ' | (Ritt.
2 B of 4 B ) + , OF.i'VSC: (Drag. 18)+, [FVS|CI
(Drag 18.)-, OF.FLA (,i-:|--- (Drag. 18) + ,
MASci (Drag. 18), [ OFM | ATE (Drag. 18),
OFMATF.R (Drag. 18), OFMOM (Drag. 2 7 ) ' ,
C.1VL.PR1M (Drag. 18. 3 < ) + , P R [ I | M V (Drag.
27)+,

[OFSEVTERI

(Drag.

18) + ,

OF.SHX[CN|

(Drag. 27), TAIH.VIKTVTIS (Drag. 27), oi-viiRli
(Drag. 27), ::OFLCvmn.:: (Drag. 18, 3 X ) ,
)OFL[CVIRIL(] (Drag. 18. 2 X ) , [OE]L.COS
[.VIRIL

(bord), OF.VITA.

(Drag.

18)-,

VITAIJ

(Drag. 2 7 ) - .
Midden-Callia: ARC.OF (Drag. 27), ATTIAN.O
(Drag. 37), HK.AFF (Drag. 31). [ C . I | N N à M V

(retro, Drag. 18/31), GHNITOR.F (Drag. 18 31,

2 X ) , [ i n |TI:RA.I' (Drag. 18/31),

<H>ATI;R-

C:LOSF[I:| (Drag. 18/31), TALVSSA (Drag. 27),
IVUTALVSSAN ( D r a g . 2 7 ) .

Vaiil(jiie))iu>it: CASSIVSFII
(Drag.
18/31),
MARflAli: (Drag. 27), :MARTIALFE (Drag.
18/31, 2 X ) , MARTIALFI: (Drag. 18/31, 4 X ) ,
PI;CV[LIFI:| (Drag. 18/31).
Bliiku eiler: PETRVLLVS.FX (Drag. 18/31).
La Madeleine: AMABILIS (Drag. 18/31 en 27),
Bvccvs (Drag. 27), GAIVSETGATV (Drag. 18/
31, 2 X ) , GA[TVSF| (retro. Drag. 18/31),
[GATV]SF

(Drag.

(Drag.

18/31),

<L>I:NTVLI

18/31),

OFLENTV

(Drag.

GA[TVSVAL.I.S.F. |

(Drag.

27), LLKNTVLLIII

18/31 en 27), MONTA.NI (Drag.

18/31),
(Drag.

27), PRID.FEC

(Drag. 18/31), RF.MICF (Drag. 18/31), [SABE]
LLvs (Drag. 18/31), CC:SAC[RI] (Drag. 37),
TR[ITVSF| (Drag. 18/31), \'IRTVTIS (Drag.
18/31).
Argonnen: MAGCONOF (Drag. 33).
Sinzig: CINTVGN[.F| (Drag. 18/31?).
Trier:
[Q.] ALPINIV [S.F |
(Drag.
18/31),
DVBÏTAT[ VSF] (Drag. 18/31, mogelijk uit
Rheinzabern), MEDIATVS (Drag. 31), MIILISSV[S|

(bord met vlakke bodem), VIDVC[VSF] (Drag.
33), VRHANVSFI (bord met vlakke bodem).
Heiligenberg: TARTvfsF] (Drag. 18/31 of
31).
Rheinzabern: [ATTIL|LVSF (retro, Drag. 37),
[PO]TIINTINVS (Drag. 32?), VITA[LISF|E (Drag.

31?).
Oost-Gallia:

[C|ELSINVS

MARCH

18/31

(Drag.

of

(Drag.
31),

18/31),

[REG]INVS.F

(Drag. 18/31).

Van de met relief versierde terra sigillata komt een groot gedeelte uit M iddenGallia; hiertoe
behoort o.a. een bijna volledig bewaard gebleven kom Drag. 37 van de pottenbakker
Attianus. Verder lijkt het ontbreken van de vorm Drag. 29 er o p t e wijzen dat men niet voor
het jaar 80 begonnen is met het dempen van het gedeelte van de Rijn waaruit de vondsten
afkomstig zijn.
Van de overige ceramiek trekt vooral een aantal oranje scherven de aandacht die doen
denken aan het Nijmeegs-Holdeurnse aardewerk, dat van buiten Nijmegen en naaste
omgeving amper bekend is. Voor het grootste deel betreft het stukken van ruwwandige
potten: een enkele maal is ook de fijne, gladwandige waar vertegenwoordigd. Nog zeldzamer
zijn enkele scherven van donkerrood beschilderd en fijn gevlamd aardewerk, dat naar het
schijnt nog nergens anders in Nederland is aangetroffen en daarbuiten o.a. bekend is uit de
Wetterau (Duitsland) en Vindonissa-Windisch (Zwitserland).
De merkwaardigste vondst van aardewerk is wel een holle matrijs voor het vervaardigen van
de aanzet van het oor van een kan. Deze is afgevormd van de kop van een Silenus, zoals men
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Woerden 1978. Negatieve vorm voor het versieren van het oor van een kan, met de afbeelding van de kop van een
Silenus.
Schaal 1 : 1 . Foto P. Bersch.

kan aantreffen op bronzen vaatwerk; vgl. b.v. de koppen die door Suzanne Tassinari zijn
afgebeeld in : Dossiers de l'archéologie 28. 1978, 104 v. Waarschijnlijk is deze matrijs
gebruikt voor het maken van aardewerk; vergelijk overeenkomstige, soms wat grotere
voorwerpen die in pottenbakkerijen zijn aangetroffen: J.H. Holwerda-W.C. Braat, De
Holdeurn bij Berg en Dal, OML 26. 1946, suppl.. pi. XX, 2, 1 en XXI, 1, 2 en 2, 2, en W.
Czysz, Bayerische Vorgeschichtsblätter 41. 1976. 28 v. en Taf. 4. 1 (Pfaffenhofen).
Anderzijds is het niet geheel onmogelijk dat het Woerdense stuk gebruikt is voor het maken
van modellen van was die moesten dienen voor het gieten van bronzen oren; tijdens de
opgraving zijn fragmenten van twee smeltkroezen gevonden.
Tussen de twee jongste kaden is een bronzen kan te voorschijn gekomen. Deze is gedreven
uit een plaat geelkoper. Het oor is tezamen met de tuit apart gegoten van geelkoper. Dit type
kan is vervaardigd in de 2de en 3de eeuw. Vgl. Maria H.P. Den Boesterd, The Bronze Vessels
in the Rijksmuseum G.M. Kam at Nijmegen, VGravenhage 1956, 70, nr. 257 vv. ; R. Degen
in: Helvetia antiqua (Festschrift Emil Vogt). Zürich 1966, 260 vv. (uit een 4de-eeuws graf in
Aventicum-Avenches); Suzanne Tassinari. La vaisselle de bronze romaine et provinciale au
Musée des antiquités nationales, Gallia 29. 1975. suppl.. 69. nr. 180 vv.; Stéphanie BoucherSuzanne Tassinari, Bronzes antiques du Musée de la Civilisation Gallo-Romaine à Lyon I,
Lyon 1976, 151 v., nr. 193 (gevuld met munten uit het einde van de 3de eeuw).
Van de militaire uitrustingsstukken zijn vermeldenswaard een ijzeren zwaard met een
houten gevest, fragmenten (o.a. de bronzen rand) van een wangbeschermer, die versierd is
geweest met een bronzen dolfijn, en een stuk van de leren overtrek van een schild
(mededeling C. van Driel-Murray). Enige van de opvallend talrijke graffiti op aardewerk
maken melding van een centuria (o.a. op de bodem vaneen lamp: VICTORIS > VETTI). Tot de
vondsten behoren dakpanstempels van de Cohors XV (Voluntariorum) (steeds met holle
letters !), van de Exercitus Germanicus Inferior en van detachementen daarvan, voorts een
exemplaar van de Legio XX(X) (Holwerda-Braat, a.w.. pi. XXXII. 31 ) en een van de Legio
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Woerden 1978. Fragmenten (o.a. de bronzen rand) van de wangklep van een helm, die versierd is geweest met een
bronzen dolfijn.
Schaal 1 : 2. Foto P. Bersch.

VI Victrix. Het laatste stempel (L.VI.VIC.PF/AVL.BAS.F) is verder alleen aangetroffen in een
graf tussen Aldekerk en Wachtendonk in Duitsland; vgl. CIL XIII 6 12159 en Fr.
Geschwendt, Kreis Geldern, Köln - Graz 1960, 264 en Taf. 57, 1, 1. De Legio VI Victrix had
tussen 71 en ca. 100 haar standplaats in Novaesium-Neuss; in de eerste twee decennia van de
2de eeuw was ze gestationeerd in Vetera Il-Xanten, vanwaar ze vervolgens naar Britannia
(Eboracum-York) is verplaatst. Dakpanstempels van dit legioen waren in Nederland tot nu
toe alleen met zekerheid bekend uit Nijmegen van het terrein van de legioensvestingen op de
Hunerberg.

De opheffing van het garnizoen te Woerden
door C.J.W. Gravendaal
Op 1 mei 1979 was het een eeuw geleden, dat het garnizoen te Woerden werd opgeheven en er
een einde kwam aan een langdurige periode van legering van militairen.
Hoewel, zoals uit de bevolkingscijfers blijkt, reeds enige jaren een duidelijke vermindering
van het aantal militairen merkbaar was overviel de opheffing het gemeentebestuur wel.
Op 23 januari 1879 richtte de Raad zich schriftelijk tot de Minister van Oorlog met de
volgende woorden:
"Dat het hem bekend is geworden, dat met den eersten mei aanstaande, het garnizoen zal
worden verplaatst, zonder door een ander te worden vervangen.
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Dat dit tot merkelijk nadeel van de Gemeente zal zijn, zal wel geen nader betoog behoeven,
waarbij niet uit het oog mag worden verloren de zorg die daaruit voor de ingezetenen zal
ontstaan, wanneer de bergplaats van infanteriepatronen en van gevulde holle projectielle,
zonder toezigt worden gelaten, zonder nog te spreken van de beide groote magazijnen alhier
aanwezig en de wagenloodsen, waarin zich een groot deel van de vervoermiddelen van de
armee bevinden. Alle welke gebouwen eene militaire bewaking noodig hebben.
Dat ook in de Gemeente aanwezig is eene goede kazerne en een garnizoensinfirmerie, die
zich beiden aanbevelen voor het gebruik van een garnizoen.
Dat de Raad om al deze redenen en in het belang der ingezetenen de vrijheid neemt zich te
wenden tot Uwe Excellentie, met verzoek, dat het haar moge behagen, de bepaling tot de
verplaatsing van het Garnizoen in nader overweging te nemen,"
De Minister van Oorlog den Beer Poortugael, nog geen twee weken Minister, antwoordde
op 27 februari:
"dat ofschoon hij Minister zich stellende op het standpunt van den Raad, volkomen de
waarde begrijpt van de bij het verzoekschrift medegedeelde belangen voor de gemeente, hij
echter geen vrijheid kan vinden om op de wijzigingen in de garnizoensverandering
terugtekomen, welke in het belang der oefeningen op advies der bevoegde autoriteiten door
zijne ambtsvoorganger onlangs voorgedragen en door Zijne Majesteit goedgekeurd en
vastgesteld zijn geworden."
Door middel van een ingezonden bericht in het Utrechtsch Provinciaalen Stedelijk dagblad
van 18 april wordt opnieuw een poging gedaan om het garnizoen te behouden. Eenzekere P.
(atijn ?) schrijft:
"Vele gedachten zijn bereids gewisseld over het besluit, door onzen vorigen minister van
oorlog genomen en door den tegenwoordige minister van oorlog gehandhaafd, tot opheffing
van garnizoensplaatsen.
Veel is er geschreven over de zeer groote daaruit voortvloeiende uitgaven, alwederom ten
laste van ons enorm opgevoerd budget van oorlog, en omtrent de zeer drukkende onkosten,
speciaal voor gehuwde, veelal onbemiddelde gehuwde officieren, aan eene herhaalde
garnizoenswisseling verbonden.
Wij wenschen geen oordeel te vellen omtrent het wijs beleid en de noodzakelijkheid, welke
tot het nemen van dat besluit en tot handhaving daarvan hebben geleid.
Evenmin wenschen wij verder te onderzoeken, in hoeverre persoonlijke invloeden en
wenschen tot dat besluit hebben medegewerkt, ook al erkende men dat het garnizoensleven,
vooral voor bemiddelde officieren, oneindig meer levensgenot aanbiedt in groote gemeenten
dan in kleine plaatsen.
Een waar feit echter is het, dat door dat besluit niet alleen vele gemeenten groote schade
zullen lijden, maar dat ook tonnen gouds in die garnizoensplaatsen en voor en ten behoeve
dier garnizoenen aldaar besteed en verwerkt, thans niet alleen inproductief, bijna totaal als
weggeworpen kunnen beschouwd worden.
Om uit vele gemeenten slechts eene plaats te noemen, is het van algemeene bekendheid, dat
Woerden als garnizoensplaats door zijne gezonde ligging, in het centrum van Nederland,
aan groote korrespondeerende Rijkswegen, aan spoorwegen en vaarten gelegen, als arrière
achter de linie van Utrecht, door zijne strategische ligging als vrij en onbedreigd
toegangspunt naar Amsterdam. Helder. Delft en 's Hage, in vredes- en oorlogstijd een
uitmuntende garnizoensplaats geacht kan worden. Woerden is in het bezit van eene kazerne,
welke nog onlangs door specialiteiten werd verklaard in goede hoedanigheid de vijfde in
Nederland te zijn.
Woerden is in het bezit van een uitmuntend ruim en nog voor uitbreiding vatbaar
exercitieterrein, slechts op weinige passen afstands van de kazerne gelegen.
Het heeft eene flinke schietbaan voor schietoefeningen op ruim 300 passen.
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Woerden heeft eene infirmerie, met tal van woningen voor gehuwde militairen, waarbij
lokalen voor magazijnen, keuken op groote schaal gebouwd, geweermakerij, waschlokalen,
terreinen enz. alles door de Gemeente in bruikleen aan het Rijk voor garnizoen afgestaan en
sedert door het Rijk met opoffering van duizenden guldens op ruime schaal in goeden
toestand gebracht en verbeterd.
De Gemeente Woerden bezit flinke opene terreinen, welke allen zoo nodig uitbreiding
permitteeren.
En ongeveer drie vierde van eene eeuw werd het dan ook als garnizoensplaats goed en
geschikt bevonden.
Woerden is in het bezit van een centraal Rijksmagazijn voor militaire kleeding en
ekwipementstukken, evenals Delft en Amsterdam, ja beter nog in het bezit van kapitale
gebouwen en inrichtingen daartoe.
Men heeft er een kruitmagazijn, uitnemende gelegenheid voor artillerie-oefeningen, enorme
ruime wagenloodsen, arsenalen en magazijnen enz. enz.
En wat zal er van vele dezer gebouwen en inrichtingen en zaken het lot zijn, bij de aanstaande
opheffing van Woerden als garnizoensplaats?
Welk nut zullen de duizenden guldens hebben, aan die vele gebouwen en inrichtingen,
daartoe door het Rijk steeds en voortdurend uitgegeven en besteed ?
Er ware nog meer hierbij te voegen. Maar men behoeft niet verder uit te weiden.
Moge echter deze weinige regelen alsnog ter kennisse komen van Zijne Exc. den Minister
van Oorlog en ook onder oogen van de leden onzer wetgevende Kamers, opdat bij de
aanstaande behandeling der begrooting van Oorlog de kwestie ter sprake kome en zij in 't
finantiëel belang van 't land en in 't belang van menig kleine garnizoensplaats worde beslist.
Zulks is de wensch van velen,
P.
— Bij de behandeling van de Staatsbegroting op 27 mei merkt de afgevaardigde uit Gouda,
de heer Patijn, op:
"Verder zou ik de aandacht van den Minister gaarne vestigen op de wenschelijkheid, dat er
aan de herhaalde garnizoensveranderingen een einde kome.
Ik geloof dat de hooge cijfers voortdurend voor dit Departement vereischt, gedeeltelijk hun
oorsprong vinden uit de noodelooze verplaatsingen van garnizoen, zoodat vele kostbare
gebouwen, die op last van het Rijk gesticht zijn, naderhand verlaten worden, maar toch
onderhouden moeten worden — terwijl in de nieuwe garnizoensplaatsen nieuwe gebouwen
moeten worden ingerigt. Ik zal er nu niet eens op wijzen hoe verderfelijk het is voor kleine
gemeenten, wanneer men haar plotseling een garnizoen ontneemt, dat zij jaren lang hebben
bezeten, maar hoe nadeelig dat verplaatsen van garnizoen, zonder het nemen van de noodige
voorzorgsmaatregelen, dikwijls wezen kan, is mij gebleken uit eene mededeeling,
voorkomende in een onzer dagbladen. Daaruit zag ik dat het garnizoen uit eene kleine
gemeente was verwijderd geworden, alwaar zich verscheidene Rijksmagazijnen bevonden,
met eene groote hoeveelheid goederen en verschillende loodsen gevuld met projectilen,
onder anderen een met twee millioen gevulde patronen, welke men geheel onbewaakt liet.
Toen het gemeentebestuur, zeer te regt, daartegen opkwam, want men had wel
bliksemafleiders op de gebouwen geplaatst, maar de eerste de beste kwaadwillige of
onvoorzigtige kon brandstichten en de gebouwen in de lucht laten springen, werd er aan een
van de te weinig achtergelaten schildwachten, die ver van daar op post stond, de last gegeven
om tusschenbeide eens over den wal te kijken, maar het feit bleef bestaan, dat èn die
magazijnen èn die loodsen met gevulde projectilen en patronen zonder voldoend toezigt
bleven.
86

Ik wijs er dus op dat niet alleen door die verplaatsingen schromelijke, vaak onnoodige
onkosten worden veroorzaakt, maar dat er ook werkelijk groot gevaar aan verbonden is,
wanneer die verplaatsingen niet met de noodige voorzigtigheid geschieden. Ik heb op deze
zaak alleen de aandacht van de Minister willen vestigen; want ik ben overtuigd dat
eenvoudig de wetenschap dat een dergelijk geval zich heeft voorgedaan, voldoende zal zijn
voor den Minister om de herhaling van dergelijke feiten te voorkomen."

De Minister van Oorlog antwoordde:
"Wat nu betreft het bezwaar omtrent de kleine plaats, waar men door gemis aan garnizoen
eenigen tijd aan gevaar zou zijn blootgesteld geweest, omdat er munitie onbewaakt in de
magazijnen achtergebleven was, zoo moet ik erkennen dat dit enkele dagen het geval is
geweest.
Het betreft hier de gemeente Woerden; daar is het garnizoen weggenomen en slechts een
klein detachement achtergelaten, en nu bevond zich daar een magazijn, waarin projectilen
waren, en dat een korten tijd door een in de nabijheid geplaatsten schildwacht moest worden
bewaakt. Vóór echter het gemeentebestuur daaromtrent zijn beklag bij het Departement van
Oorlog had ingediend, was reeds in de behoefte aan behoorlijke bewaking voorzien.
Ik moet er hier evenwel op wijzen, dat het behoud van kleine garnizoenen zeer nadeelig is,
niet alleen voor de militaire belangen in het algemeen, maar ook voor de financiële belangen
van het Rijk, want hoe meer garnizoensplaatsen er zijn, hoe meer behoeften van allerlei aard
er ontstaan."
Zo kwam er een einde aan een stukje bedrijvigheid en waarschijnlijk ook aan enige
gezelligheid.
Het zou bijna een eeuw duren om aan de gebouwen een nieuwe bestemming te geven.

Genealogie Gasse
door P.J. Gasse
Wapen: in goud drie voetbogen. Helmteken; een voetboog. Bron: laat 18e eeuws cachet, zeer
waarschijnlijk afkomstig van Jan Gasse ( 1742-1822) secretaris van het r.k. Armbestuur te
Vleuten. (Coll. P.J. Gasse, Mijdrecht).
Inleiding: Het onderhavige r.k. geslacht starrit-uit Duinkerken. Onderzoek ter plaatse is niet
geschied. De naam 'Gasse' komt in noord-west Frankrijk nog regelmatig voor.
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I. Lakafdruk (vergroot) zegel I. Gasse, foto mej. G.J.A. van Kooten, Montfoort, coll. P.J. Gasse Mijdrecht.

genealogie
I. Carel (de) Gasse, geb. Duinkerken, begr. Rotterdam 19 april 1763, tr. aid. 25 jan. 1733
Francijntje (Francisca) Verheem, jonge dochter van Rotterdam, begr. aid. 3 jan. 1789.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Gasse, ged. Rotterdam 23 april 1736, begr. aid. 8 juni 1941.
2. Joannes Gasse, volgt II.
II. Joannes Gasse, ged. Rotterdam (r.k.) 2 juli 1742, mr. timmerman, secretaris Armbestuur
R.K.. Parochie Vleuten, overl. Veldhuizen 12 mei 1822, tr. Vleuten 19 mei 1772 Maria van

2. YVapensteen Van Bijlevelt, r.k. kerkhof Vleuter

G.J.A. van Kooten. Montfoort.

Bijlevelt, geb. Indijk Harmelen. ged. Vleuten 28 febr. 1749, begr. Harmelen 6 sept. 1794, dr.
van Gerardus van Bijlevelt en Ida Martens.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Gasse, geb. Veldhuizen, ged. Vleuten 26 dec. 1773, overl. Veldhuizen 5 juni
1853.
2. Dorothea (Theodora, Dirkje) Gasse, geb. Veldhuizen, ged. Vleuten 6 okt. 1776,
overl. Harmelen 17 juli 1849, tr. rk. Vleuten 28 okt. 1799.
Bernardus Lenssinck, geb. Harmelen, ged. Vleuten 27 sept. 1777, timmerman,
huiseigenaar, armmeester R.K. Parochie Harmeien, overl. aid. 3 april 1834, zn. van
Joannes Hermanus Lenssinck en Gerarda (Gerrigje) Bongenaar. ')
3. Carolina Maria Gasse, geb. Veldhuizen, ged. Vleuten 30 april 1778, overl.
Harmeien 28 okt. 1843, tr. r.k. Vleuten 3 jan. 1804 Gerrit Johannes Gebbink, geb.
Lichtenvoorde 1775, overl. Harmeien 11 maart 1855, zoon van Jan Gebbink en Trine
te Braak.
(7*&) V Heden overleed tot mtfne en m^ner behuwd-kinderen
bittere "droefheid , aan de gevolgen van eçne beroerte, mijn diermie
Echtgenoot BERNARDUS LENSSINCK» in den oudetdom van 56
co een half" jaar.
Hwmelen
D. G A S S E ,
ft April 1834.
,
._
._Wed. B. LENSSïNCK.
3. Overlijdensadvertentie B. Lenssinck, echtgenoot van D. Gasse, 1834, coll. J.W.C, van Schaik. Utrecht. Foto
mej. G.J.A. van Kooten, Montfoort.
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4. Portret D. Lenssinck-Gasse, ca. 1800-1805, coll. mevr. G.J. van Noesel-van Vuuren. Hilversum.
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4. Coba Gasse, ged. Vleuten 21 maart 1781, begr. Harmelen 7 febr. 1785.
5. Jan Gasse, ged. Vleuten 3 april 1784, overl. vóór 12 mei 1822. 2)
6. Johannes Gasse, volgt III.
7. Francijntje Gasse, geb. Veldhuizen ged. Vleuten 15 dec. 1787. overl.
Harmelen 23 mei 1817 ,tr. aid. 4 okt. 1815 Gerrit Plomp, ged. Montfoort 17 mei 1785,
daggelder, overl. Harmelen 29 juli 1816, zn. van Florus Plomp en Maria van Doorn.
III. Joannes Gasse, ged. Vleuten 17 febr. 1786, landbouwer, overl. Veldhuizen 11 dec. 1853,
tr. Veldhuizen 27 april 1829 Maria Berkestijn, ged. Montfoort 7 febr. 1789. overl.
Veldhuizen 30 jan. 1865, dr. van Hendrik Berkestijn en Geertrui Schipperijn.

BID VOOR DE ZIEL VAX ZALIGER

H U M t BEIIK.ESTEIN,
HUISVROUW VAN

JOANNES

GASSE.

Overleden, na het ontvangen der laatste II. H. Sacramenten,
te Harmeien, den 30 Januarïj 1865, in den ouderdom
tan bijna 77 jaren, en hegracen den 3 February daaraancolgendc op het R. K. Kerkhof
aldaar.
EN VOOR DE ZIEL VA.N ZAL1QKR

JOANNES GASSE.
Subiet overleden, te Uarmelen, den 11 December 1853, in
den ouderdom tan 67 jaren, en legraten den 16 daaraanvolgende op het R. X. Kerkhof
aldaar.
G E B E D .
Ontfermt U, o God, over hunne zielen, vergeef hen
al hunne zonden en zwakheden ; neem hen aan onder
het getal Uwer uitverkorenen ;-dit smeeken wij U door
de verdiensten van Jesus Christus, Uwen Zoon, onzeD
Heer. Amen.
Onze Vader . . .
Wees gegroet . . .

Dat zij rusten in vrede !
Harraelen, W. O. Knrvera.
5. Bidprentje Gasse- Berkestijn. coll. P.J. Gasse Mijdrecht.

Uit dit huwelijk:
1. Jan Gasse, volgt IV.
2. Hendrik Gasse, geb. Veldhuizen 30 mei 1833, landbouwer, overl. aid. 12 dec. 1900.
3. Maria Gasse, geb. Veldhuizen 6 jan. 1835, overl. Harmeien 31 dec. 1906.tr. aid. 12
mei 1876 Cornelis van Dijk. geb. Harmelen 12 sept. 1844, veehouder, overl. aid. 16
febr. 1920 zn. van Gijsbertus van Dijk en Maria Tukker.
IV. Jan Gasse, geb. Veldhuizen 17 mei 1831. timmerman en caféhouder te Harmeien, overl.
aid. 14jan. 1914. tr. Harmeien 1 nov. 1862 Johanna de Vrankrijker. geb. Harmelen 12 febr.
1830. overl. aid. 27 maart 1914. dr. van N'icolaas de Vrankrijker en Willemijntje
Nieuwenhuizen.
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Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Gasse, geb. Harmelen 19 sept. 1863, overl. aid. 9 juni 1915.
2. Nicolaas Johannes Martinus Gasse, geb. Harmelen 12 sept. 1864, overl. aid. 2 april
18
3. Johanna Henrica Gasse, geb. Harmelen 4 oktober 1865, over. aid. 9 juni 1866.
4. Johanna Hendrica Gasse, geb. Harmelen 6 jan. 1867, overl. aid. 22 dec. 1916.
5. Johannes Hendricus Gasse, volgt V.
6. Hendrika Maria Gasse, geb. Harmelen 25 okt. 1873, overl. aid. 2 dec. 1875.
V. Johannes Hendrikus Gasse, geb. Harmelen 10 mei 1869, mr. timmerman, overl. aid. 5
april 1952, tr. Kockengen 12 aug. 1901 Johanna Maria Theresia Bogaard, geb. Kockengen
27 dec. 1870, overl. Harmeien 27 dec. 1945, dr. van Petrus Bogaard en Maria Vendrig.

& • '%'<•_

\DAM
tstr ,i\'
7. Portret J.M. Th. Gasse- Bogaard 1870-1945,
coll. P.J. Gasse Mijdrecht.

6. Portret J.H. Gasse 1869-1952.
coll. P.J. Gasse Mijdrecht.

Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind geb. Harmelen 12 aug. 1905.
2. Johanna Maria Gasse, geb. Harmelen 12 juli 1907, overl. Woerden 30 nov. 1972.
3. Maria Johanna Gasse, geb. Harmelen 12 juli 1907, overl. aid. 26 juli 1907.
4. Joannes Petrus Josephus Gasse, geb. Harmelen 15 april 1908, overl. aid. 21 april
1908.
5. Petrus Joannes Gasse, volgt VI a.
6. Joannes Antonius Gasse, volgt VI b.
7. Levenloos kind geb. 21 aug. 1912 te Harmelen.
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VI a. Petrus Joannes Gasse, geb. Harmelen 12 augustus 1909, achitect, directeur Openbare
Werken gemeente Mijdrecht 1937-1974, consul ANWB, RON, tr. 's Hertogenbosch 15 nov.
1939 Johanna Catharina Bernardina Berkelmans, geb. aid. 1 april 1909, dr. van Gerardus
Jacobus Berkelmans en Elisabeth Mulder (Mijdrecht)
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Petrus Maria Gasse, geb. Utrecht 2 sept. 1940, directeur woninginrichtingbedrijf, tr. Mijdrecht 20 dec. 1963 Petronella Maria Antonia Miltenburg, geb.
Utrecht 6 juni 1940, dr. van Cornelis Miltenburg en Alida de Groot (Mijdrecht).
Uit dit huwelijk:
1 Johanna Catharina Bernardina Gasse, geb. Mijdrecht 30 augustus 1965,
2 Marjolein Alida Richarda Gasse, geb. Mijdrecht 7 juni 1968.
2. Johanna Elisabeth Gerardus Maria Gasse, geb. Harmelen 23 aug. 1943,
secretaresse, tr. Mijdrecht 18 dec. 1975 Bernardus Joannes Josephus Maria Hamers,
geb. Tilburg 13 april 1933, cost engineer, zoon van Lambertus Hamers en Joanna
Catharina van Vlimmeren (Uithoorn).
3. Johannes Cornelis Maria Gerardus Gasse, geb. Harmelen 4 febr. 1948,
bedrijfskundige, tr. Mijdrecht 10 april 1978 Jacqueline Marie Adrienne Bruyninckx
geb. Rotterdam 26 okt. 1951, dr. van Gerardus Maria Antonius Bruyninckx geb.
Rotterdam 26 okt. 1951, dr. van Gerardus Maria Antonius Bruyninckx en
Wilhelmina Maria Kriesels (Beuningen).
Uit dit huwelijk:
Ilona Wilhelmina Johanna Gasse, geb. Beuningen 22 mei 1979.
4. Cornelis Gijsberta Gerardus Maria Gasse, geb. Mijdrecht 31 juli 1952,
directieassistent, tr. Rosmalen 13 dec. 1976 Yvonne Johanna Maria Petronella van
Grinsven, geb. 's-Hertogenbosch, adm. medew., dr. van Johannes Gerardus Henricus
van Grinsven en Anna Maria Josepha Henrica Veltman (Mijdrecht).
VI b Joannes Antonius Gasse, geb. Harmelen 20 apr. 1911, timmerman, tr. Woerden 3 okt.
1935 Gijsbertha van Es, geb. Woerden 2 sept. 1909, dr. van Martinus van Es en Gijsbertha
Wansing (Maarssen).
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Martinus Gasse, geb. Maarssen 26 aug. 1936. bankwerker. tr.
Hellevoetsluis 14 april 1961 Johanna van der Knaap, geb. Nieuwenhoorn3 dec. 1942,
dr. van Adrianus van der Knaap en Arendje Thijsse. (Hellevoetsluis).
Uit dit huwelijk:
1 Peter Gasse, geb. Rotterdam 3 sept. 1961.
2 Ingrid Gasse, geb. Hellevoetsluis 23 sept. 1963.
3 Joannes Adrianus Gasse, geb. Hellevoetsluis 25 febr. 1966.
2. Gijsbertha Johanna Gasse, geb. Maarssen 26 dec. 1937. tr. Maarssen 27 febr. 1960
Jozef Norbertus Maria Klomp, geb. Utrecht 23 maart 1934, med. reisbureau, zn. van
Joannes Norbertus Klomp en Johanna Elisabeth Maria van Zoelen (Utrecht).
3. Wilhelmus Martinus Cornelis Gasse, geb. Maarssen 26 okt. 1941. adm. medew., tr.
Maarssen 26 okt. 1966 Margaretha Adriana Meeuwsen, geb. Zuilen 12 juli 1946, dr.
van Hendricus Meeuwsen en Wilhelmina Sara Vernooy (Maarssen)
Uit dit huwelijk:
1 Dennis Wilhelmina Gasse, geb. Utrecht 19 juni 1969.
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2 Miranda Margaretha Gasse, geb. Utrecht 19 jan. 1974.
4. Petrus Gerardus Gasse, geb. Maarssen 9 sept. 1943, verkoper/adviseur, tr.
Breukelen 18 dec. 1969 Johanna Cornelia Maria Bosman, geb. Breukelen- Nijenrode
17 jan. 1943, dr. van Nicolaas Cornelis Bosman en Ciasina Johanna Driehuis
(Maarssen).
Uit dit huwelijk:
1 Angélique Clazina Gijsberta Gasse, geb. Maarssen 13 aug. 1972.
2 Monique Petronella Johanna Gasse, geb. Maarssen 19 nov. 1974.
5. Martinus Cornelis Gasse, geb. Maarssen 9 sept. 1943, huisschilder, tr. Breukelen 6
april 1967 Johanna de Langen, geb. Breukelen-Nijenrode 19 aug 1941, dr. van
Nicolaas de Langen en Mathilda de Rooy. (Maarssen).
Uit dit huwelijk:
1 Carolina Johanna Gasse, geb. Maarssen 19 febr. 1968.
2 Alexandra Gijsberta Gasse, geb. Utrecht 18 febr. 1972.
6. Johanna Maria Theresia Gasse, geb. Maarssen 28 juni 1948, tr. aid. 19 dec. 1968
Robert Johan Loots, geb. Zaandam 11 jan. 1944, electro-technicus, z.v. Wouter
Hendrik Loots en Maria Cornelia Bakker (Oudewater).

(') In de overlijdensakte wordt zij Carolina Gerarda genoemd.
(2) In de successie-memorie van 1822 worden alleen genoemd Maria, Dirkje, Carolina en4
Jan.

De oudheidkamer te Montfoort in 1908
door N. Plomp
Nadat het artikel van de heer J.W.C, van Schaik over "Een memoriebord voor Philips van
Merode, burggraaf van Montfoort" in Heemtijdinghen was verschenen, maakte een van de
lezers ons opmerkzaam op het artikel waarin datzelfde bord reeds eerder ter sprake was
gekomen.
Onder de titel "Montfoort en zijn gemeentemuseum" verscheen op 12 december 1908 in het
tijdschrift "De Week" een artikel van I.C. Stalenhoef, waarin deze enkele indrukken gaf van
de oudheidkamer die hij in 1894 samen met de Burgemeester had opgericht. Hij schreef
onder meer: "En als men weet, dat de collecteschaal, in 1640 gemaakt bij gelegenheid van de
begrafenis van burggraaf Philips van Merode, van uit de kerk der Nederlandsch Hervormde
gemeente verzeild is geraakt op een boerenerfhuis onder Amersfoort, dan vraagt men zich
af: hoe komt dat oudje daar? Het zat "natuurlijk " onder de verf maar nu pronken we er mee
op "ons" museum, waarvoor het werd aangekocht".
Dat de omzwervingen van het bord daarmee nog niet ten einde waren, blijkt uit het artikel
van de heer Van Schaik.
Bij het artikel van Stalenhoef staan twee foto's afgebeeld die ook als prentbriefkaart zijn
uitgegeven. Het "Hoekje in het Museum van Oudheden - Montfoort" vermeldt als uitgever
de Weduwe R.E. Stalenhoef. Op de andere kaart, "Museum te Montfoort (Hoekje bij den
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Hoekje in het Museum van Oudheden-Montfooiï
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Museum to Montfoorfc.
( Hoekje bij den Haard. )
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Haard)" wordt geen uitgever genoemd. Tegelijk met deze laatste verscheen nog een derde
kaart, "Kijkje in het Museum te Montfoort", die we met de beide andere hierbij afbeelden.
Bovenstaande regels waren reeds geschreven toen wij bij toeval, vlak voor het ter perse gaan
van dit nummer, het volgende bericht vonden in de "Nieuwe Woerdense Courant voor de
Rijn- Usel- en Vechtstreek" van 12 december 1925:

in liet Museum te Montfoort.
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"Montfoort, 9 Dec. Tot de mooiste en kostbaarste voorwerpen, aanwezig in het museum
oudheden alhier, behoort zeker wel de groote koperen schaal, waarin een stadsgezicht
Montfoort
is gegraveerd, genomen
van Buiten de Willeskopperpoort,
zoomede
navolgende vers:

van
van
het

In den jaere ons Heere MDCXX
en acht
Wert Borggraeff Filip hier mee met vreugt verwaght,
Maer twaelf jaer daerna
waeraehtigh
Ging syne ziel naer God
Almachtich
Ende met veel ghejammer en gheween
Braght men syn Liehaem naer dese Kercke heen
Daerom ben ik ghemaeckt door Jan van Goedewaegen
Tot ghedachtenis wanneer Filip van Merode is beghraven
Die Stadt die dese schaele is
Mvn naem staet op dese kant en heel
M. O. N. T. F.O.R. T E. N. S. I. S.

Deze van 1640 dagteekenende schaal, afkomstig uit de kerk der Ned. Herv.gemeente
alhier
is, op welke wijze dan ook, terecht gekomen bij een broodbakker
te Eemnes-Buiten.
Die
bakker hield in 1908 een zgn. "er/huis"en op dat er/huis kocht een boer uit Amersfoort
een
mand oud ijzer enz., waaronder ook deze schaal.
De vrouw van dien boer, niet wetende wat het eigenlijk was, gaf de reeds geverfde schaal een
nieuw laag/e verf en gebruikte ze toen om een lampje op te zetten.
De heer F. Wifnekus, neef van den toenmaligen ambtenaar ter secretarie A.J.
Wifnekus alhier, kwam toevallig op die boerderij en, de groote schaal ziende, ondekte hij
daarin gaatjes en zag al spoedig dat het koper was, ruilde de schaal voor een ander voorwerp,
maakte ze thuis schoon en ondekte toen eerst wat het was.
Door enkele vrijwillige giften van ingezetenen en aanvulling van het restant door de
gemeente, werd de schaal voor de luttele som van f 30. aangekocht in het voorjaar 1908 ".

Tot zover het artikeltje in de "Nieuwe Woerdensche Courant"
Dit bericht werd in de daarop volgende twaalf' nummers van de courant gevolgd d o o r een
catalogus van de voorwerpen die toen( !925) in het museum van oudheden van Montfoort te
zien waren. Het waren in totaal 59! voorwerpen, waarvan een vrij duidelijke omschrijving
werd gegeven, alsmede de naam van de schenker, c.q. een vermelding van de a a n k o o p .
D a a r n a publiceerde de onbekende schrijver in vier aansluitende afleveringen van de courant
een catalogus van de geschiedkundige bibliotheek, die 142 titels telde en voor iedereen ten
stadhuize te raadplegen was.
Al met al blijkt de oudheidkamer van Montfoort in 1925 een zeer interessante collectie te
hebben omvat.
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Over een Zegveldse vrouw die van haar hart geen
moordkuil maakte.
door N. Plomp
Voor een Woerdense notaris verschenen op 14 februari 1725 vier inwoners van
Zegvelderbroek, die op verzoek van Lambert Janszoon Ruys, eveneens uit Zegvelderbroek,
een verklaring aflegden over hetgeen zij hadden meegemaakt op 14 december van het
voorafgaande jaar. Zij waren toen 's ochtends tussen tien en elf uur alle vier ten huize van
Ruys toen daar de schout Pieter Uylenburg kwam, vergezeld van de secretaris Johannes
Oucoop en de bode Samuel Oppelaar. De vrouw van Lambert Ruys begreep blijkbaar
onmiddellijk waarom hetging, want op het goedendag van de schout antwoordde zij: "Ben je
daar Uylenspiegel? Ik had je al eer verwagt, ik had uylen hooren schreeuwen. Waar kom je
nu urn'.' Kom je om geld?" De schout antwoordde: "Jaa, 't is mijn om 'i stuwer t/e ie doen ",
waarop zij hernam: "Ben je nu soo hegeerig na geld? Je hebt immers een nieuwen rok ( = jas)
aan; off moet je een nieuwe broek hebben'? Je bent mede{= ook) van dien moffenaard, die
sijn geldgierig, gelijk de moffen die hier some(r)s ma(a)yen ", waarna zij het geld uittelde dat
door de schout in ontvangst werd genomen. Maar vóór hij het opstreek zei zij: "Je moet er
volle quitantie op setten; niet behalve de kosten. Moet je kosten hebben, kom, ik sel je nu
mede betalen", waarop de schout volledige kwitantie gaf en geld opstreek.
Daarop maakte zij tegenover de secretaris haar misgenoegen kenbaar over de executie die
haar aangedaan was, en zei: Jij bent er den oorsaak ajf{ — van). /V hebt daar soo menigmaal
in 't eantoortje geseten, dat is niet voor niet geweest! Je draagd al mee(= ook al) een sak je in
je hair (poeder als teken van deftigheid), ik heb je wel gekend dat je soo een heer niet en was,
doe je met je blauwe broekje over 't dorp liep.
Je ben van je meuy ( = door je tante) grootgebragt; dat je mijn slagt!"
Waarop vervolgens de schout, gereed om te vertrekken, en wel vergenoegt sig vertonende,
seyde:,, 't Gaat hier nog heel wel", soo met een praatje heen, "ik heb wel op arger plaatsen
geweest. Je seit nu na nieuwe jaar niet betalen" (=niet pas na nieuwjaar). Daarop zei hij
goedendag en vertrok.
Waarom Lambert Ruys behoefte had aan deze verklaring over het gebeurde is niet geheel
duidelijk. Evenmin blijkt wat nu precies betaald moest worden. In het rechterlijk archief van
Zegveld en Zegvelderbroek werden geen stukken in dit verband gevonden.
De akte is echter vermeldenswaard om het gesprek dat is weergegeven. Interessant is
bijvoorbeeld de opmerking over de duitse gastarbeiders die in de zomer gras kwamen
maaien.
Rest nog te vermelden wie de vier personen waren die van dit gesprek getuige waren: Cors
Chielen Wiltenburg. 68 jaar, Roeloff Cornelissen van den Berg, 45 jaar, Arien Swanenbeek,
43 jaar, en Huybert Cornelisz de Jong, 32 jaar.
"Kors Gielen Wiltenburg" en "Arye Swanenbeeck" ondertekenden de verklaring met hun
naam, de beide anderen zetten een kruisje.
bron:
Algemeen Rijksarchief, Notariële archieven nr. 8618, notaris Daniël van Gorcum.
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dam , zijnde n° 2 der voordragt. f!f If
Waardei*, bij Woerden, 21 November. De proefmaling van het door den polder „het Westeinde van
Waarder" gebouwde Btoom-schepradgemaal heeft gisteren plaats gehad. De machine > Tdriraardigd in de
Zwolsehe Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen,
voldeed uitmuntend en doet zoowel aW ontwerpers, d«
heeren W. <|. & K. de Wit, te Amste*âara, als 4$
uitvoerders, àîîe **er tfan.
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