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Vrouwen: van lust tot last
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten
Hoe moeilijk het is om als vrouw dame te zijn is ook in de geschiedenis van Montfoort meermalen gebleken. Enkele voorbeelden daarvan wil ik u niet onthouden.
Op 1 juli 1709') krijgt Aaltje Jacobs Maasland op verzoek van haar ouders en man2) een blok aan
het been gehangen in de hoop dat men verbetering in haar gedrag en leven komt te bespeuren. Wat
heeft Aaltje uitgevoerd dat men tot zo'n maatregel kwam? Jammer genoeg weten we de aanleiding niet,
wel weten we dat zij het jaar daarvoor ook al problemen heeft veroorzaakt. Op 3 juli 17083) daagt
Elisabeth Jans van Wout, weduwe van Pieter Vosmeer Jan Jans als man en voogd van Aaltje Jacobus
voor de rechtdag. Op 17 juli ordonneert 't gerecht de gedaagde een antwoord op de aanklacht te geven.
Op 7 augustus komen ze nogmaals over deze zaak bijeen en op 18 september volgt dan eindelijk de uitspraak. Elisabeth van 't Wout en Aaltje Maasland mogen elkaar niet injuriëren (= uitschelden) of
molesteren. Degene die het toch doet zal ten behoeve van het weeshuis van Montfoort twee si/veren
ducatons verbeuren. Het lijkt hier om een burenruzie te gaan.
Grotere problemen heeft de magistraat op te lossen in 1716. Op 8 juni van dat jaar 4 ) schrijven ze aan
het Hof van Utrecht dat De ongebondentheyd, en Hoererije mitsgaders andere quade practijcque van
een deel seer geringe menschen (...) sedert eenige jaaren herwaar ds in deese stad soo grootelijks (is) toegenomen dat de sonden desweegen als tot God om wraake roepen, en alle eerlijke inwoonderen haar
moeten beklagen dat sij lieden sulks dagelijks op haare straaten moeten sien ende hooren.
Als voorbeeld geven ze dan ene Helena Cornelis van der Coorn5), 19 jaar oud, voor wie de regenten
van het weeshuis na het overlijden van haar ouders hadden gezorgd dat ze kleding kreeg en verzorging
bij eerlijke burgers. Deze Helena acht echter niet het goede haar bewezen. Noch de ernstige vermaningen van de regenten, noch die van de bedienaars van Gods woord. Zij heeft zich onttrokken aan het
toezicht der regenten en heeft zich begeeven bij quaaden ligtvaardig geselschap. Bovendien schamen
zij en haar gezelschap zich niet ook anderen tot haar vuyle begeerte aan te soeken en door 't gebruyken
van sterken drank, als anders te verleyden.
Ook de eigendommen van haar slachtoffers waren niet veilig voor haar. Zo heeft Helena tesamen met
Willem en Aaltje de Heer in een huis binnen de stad haare vuyle conversatien gepleegt met een vremt
man die langs de straeten hairing off bukken te coop veylde. Intussen hebben ze de man van zijn
contante geld, ongeveer 8 gulden, beroofd en verdeeld onder hun drieën.
Ook is er een dienstknecht van een inwoner uit Willeskop het slachtoffer geworden van Aaltje de Heer
of Helena van der Coorn. De man, welke zeer hoog beschonken was, werd twee gouden knoopjes uit
zijn hemd, twee zilveren knopen uit zijn broek en een weinig geld uit zijn zak ontstolen. De gouden en
de zilveren knopen zijn 's-morgens weer te voorschijn gekomen.
Omdat de ontugt of hoererije en andere godloosheeden zo de overhand in deze stad nemen heeft Mr.
Hendrik Huijssen als schout op het verzoek van de magistraat Helena in hechtenis genomen en overgegeven aan het Hof van Utrecht. De schrik zat er in bij de achterblijvers, want verscheidene personen
verlaten Montfoort. De stadsregering verzoekt het Hof dan dat ze gaarne zouden zien dat Helena
Cornelis van der Coorn om haar seer godloos en seer ongelijk teeven al was 't maar een jaar twee â drie
in 't Publycq werkhuys wordt geplaatst om daar met haar handen de kost te verdienen. Eerder in 1704
had men ook al zo'n situatie meegemaakt, want op 7 juli6) van dat jaar wordt aan Dirkje, dochter van
Geertruijd Nannes de Heer en aan Annigje, dochter van Gerrit Eiberden de inwoning van de stad ontzegd. Zij moeten met hun kinderen binnen 48 uur de stad verlaten omdat zij voortgaan in haar gansch
goddeloos en schandeleus leven.
In datzelfde jaar, n.l. op 3 november7) lezen we over de problemen welke een vrouw kan veroorzaken
binnen het huwelijk. Jan Reaal komt zich dan bij de vroedschap beklagen over het quaadgedragh van
zijn vrouw Jannigje8) welk er hoofdzakelijk in bestaat van sigh sehen in stereken dranck te vergeten.
Op verzoek van Jan krijgt zij dan bevel het kind9), dat hij bij haar verwekt heeft, aan hem over te
dragen.
In 1717 lezen we opnieuw van grote echtelijke problemen. Het stadsbestuur schrijft 22 juli weer een
brief'0) aan het Hof van Utrecht. In het huis van Cornelis van der Wurff, alias Captaintje, wordt zeer
tot zijn leedwezen, een godloos en ergelijk leeven geleid door zijn vrouw, zijn dochter Maria en door
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ene Geertruijd Everts van der Eegt (wiens vader tot Wijk gegeselt is, aldaar is opgesloten in het tuchthuis, maar daar inmiddels weer uit is ontsnapt).
Zij houden zich daar op met jonge manspersoonen,
jaa aankomende jongens. Niet alleen de buren
klagen dagelijks erover bij het stadsbestuur. Ook Captaintje heeft klagende te kennen gegeven dat hij
hierover met zijn vrouw in onmin leeft. Hij heeft zijn vrouw en dochter reeds willen bestraffen, maar
toen hebben ze hem mishandeld. Ook de ouders die hun zonen willen komen halen worden uitgescholden en bedreigd. De situatie is zo erg dat het te vrezen is dat er doden zullen vallen. Op 6 juni is er
in het huis zoveel geweld geweest dat de hele stad in disordre was. Ook zondag I 1 juli is het wel zeer grof
toegegaan. Captaintje heeft zelfs zijn eigen huis moeten verlaten en is gevlucht naar het huis van zijn
getrouwde dochter alwaar sijn vrouw met een gebloot mes in de hand in sulken verwoedheydhem
vervolgt, en naa hem gestooken heeft. Gelukkig zijn de buren tussenbeide gekomen, anders zou C a p taintje het naar alle waarschijnlijkheid niet na hebben kunnen vertellen.
De raad verzoekt het Hof dan maatregelen te treffen in verband met de gemelde ongeregeldheden en
tot voorkoming van ongelukken. Dat het Hof dit inderdaad heeft gedaan blijkt op 2 augustus 1 1 )
D a n bedankt de raad het Hof voor de maatregelen. Ook deze keer heeft het straffen van enkelen een
gunstig effect op velen. Op 4 oktober'?) lezen we dan nog een keer over Captaintje. Hij verplicht zich
dan om voor zijn vrouw, die in het tuchthuis te Utrecht zit en niet in staat is om de kost te verdienen,
iedere week 6 stuivers te betalen. Uit stadsmiddelen worden daar dan gedurende de winter 4 à 6 stuivers
bijgevoegd.
Het ontspoorde gedrag op latere leeftijd heeft maar al te vaak te maken met de slechte ervaringen die in
de jeugd werden opgedaan. Dit laatste lijkt wel degelijk het geval bij Geertruijd Everts van der Eegt,
van wiens jeugd ik een triest voorbeeld vond. Op 28 augustus 1711") schrijven de bestuurders van
Montfoort a a n hun collegae in Wijk bij Duurstede een brief, waarin staat dat enkele dagen terug tegen
de avond drie kinderen in de stad zijn aangetroffen. Een heel probleem want aldus de brief, daar
deselve kinderen bij niemant waere bekent ende daaromme ook nergens huysvestinge konde crijgen
soo sijn deselve soo lang onder den blooten hemel op de straal blijven sitten. Wel hebben de kinderen
verteld dat ze door een hen onbekende vrouw tot aan de stad begeleid zijn. Het stadsbestuur laat
onmiddelijk naar de vrouw zoeken, echter zonder succes. Wel is men inmiddels te weten gekomen dat
het hier drie kinderen van Evert Jans van der Eegt betreft, welke in Wijk bij Duurstede opgesloten zit.
Twee zijn in Montfoort geboren, de derde in Wijk bij Duurstede. Zij verzoeken het stadsbestuur van
Wijk bij Duurstede dan ook voor het onderhoud van het derde kind te zorgen. Het betreffende kind
hebben zij met de bezorger van de brief meegestuurd. De twee in Montfoort geboren kinderen zal het
stadsbestuur van Montfoort in onderhoud nemen, totdat zij de moeder — volgens berichten moet deze
nog leven, m a a r haar verblijfplaats is onbekend — opgespoord hebben.
Triester kan het haast niet. Drie kinderen naar een voor hen vreemde stad gestuurd en enkele dagen
later wordt waarschijnlijk de jongste van zijn familie gescheiden en doorgestuurd naar Wijk bij
Duurstede. H u n vader zit dan in het tuchthuis en hun moeder is spoorloos. Z o vreemd is het dus niet
dat zulke kinderen ontsporen.

Noten:
1. G.A. Montfoort inv.nr. 25-6 Notulen van de raad of de vroedschap 1699-1719 p. 343.
2. Op 19 december 1700 is Aaltje Jacobs getrouwd. In het trouwboek van het gerecht wordt haar man Jan Janssen
Kert genoemd, terwijl in het trouwboek van de r.k.-kerk staat vermeld Jan Pol. Uit dit huwelijk zijn minstens 4
kinderen geboren, t.w.:
Lena - ged. 9 oktober 1701.
Catnjntie - ged. 18 maart 1703.
Jan - ged. 27 april 1704.
Maria - ged. 31 (?) april 1706.
3. R.A.U. - Rechterlijke Archieven inv.nr. 604 Civiele Rol Montfoort deel 13.
4. G.A. Montfoort inv.nr. 25-6 p. 533-537.
5. Op 12 januari 1697 vermeldt het doopboek van de r.k.-kerk Montfoort de doop van Helena. Als ouders zijn
vermeld: Cnelis Krijnen en Gijsbertie Adnaenze. Dat het hier om Helena van der Coorn gaat mogen we wel
aannemen, want op 26 april 1711 vinden we bijv. een huwelijk van Maria Crijnen van der Coorn en bovendien
is het de enige Helena die in 1697 in het doopboek voorkomt.
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6. G.A. Montfoort inv.nr. 25-6 p. 166.
7. Ibidem p. 175.
8. Op 21 april 1700 trouwde voor het gerecht te Montfoort Jan Reaal, weduwe van Aaltje Sterck met Jannigje
Boogers, geboren te Heteren en wonende in Montfoort.
9. Het kind is zeer waarschijnlijk Cornelia. 8 februari 1701 gedoopt als dochtervan Jan Reael en Jannetje Gerrits.
10. G.A. Montfoort inv.nr. 25-6 p. 561-564.
11. Ibidem, p. 570-571.
12. Ibidem, p. 581.
13. G. A. Montfoort inv.nr. 31 Brieven, ingekomen bij de magistraat 1619-1810 + enkele minuten van verzonden
brieven.

Een Harmelense gelukwens uit 1819
door J.W.C, van Schaik
Mijn collectie werd onlangs verrijkt met het concept van een "Huwelijks Zegen Wensch" aan het
bruidspaar Buddingh-Heynsius, opgedragen door de gemeentebesturen van de toenmalige gemeenten
Harmeien en Indijk1).
Gerrit Nicolaas Buddingh werd geboren te Utrecht op 1 juni 1782 als zoon van Nicolaas Wilhelmus
Buddingh en Johanna Jacoba Knel.
Hij was burgemeester van Harmeien en overleed aldaar 25 mei 1850.
Buddingh oefende tevens het ambt van notaris uit. Hij hield kantoor te Utrecht van 1809 tot 1821 en te
Harmeien van 1821 tot 1850. Ook voor die tijd een ongebruikelijke combinatie van ambten. In 1843
stelde de minister hierover dan ook vragen aan de gemeenteraad. Deze antwoordde dat er op Harmeien geen andere kandidaten voor het ambt woonden en dat de heer Buddingh Harmeien bovendien
grote diensten had bewezen2).
Hij huwde te Utrecht op 5 augustus 1819 Andrietta Petronella Heynsius, geboren te Rotterdam op 5
augustus 1792, overleden te Harmeien 18 oktober 1827, dochter van Cornelius Heynsius en Maria van
Schaak van EP).
In de "wensch" worden Buddingh's verdiensten voor Harmeien gememoreerd.
Op 24 november 1813 richtten de Franse troepen in Woerden een bloedbad aan waarbij in totaal 29
doden te betreuren waren en waarbij enkele tientallen inwoners gewond werden.
Enige Franse officieren bereikten daarna Harmeien en vorderden wagens en levensmiddelen. Als aan
deze eis niet zou worden voldaan zou het dorp geplunderd worden.
Bevreesd als hij was dat Harmeien hetzelfde lot zou treffen als Woerden, ging burgemeester Buddingh
naar de officieren toe en bood hen verversingen aan.
Hij zorgde voor enkele wagens en zegde de bevelhebbers voor alle manschappen overvloedig brood,
kaas en wijn toe, als zij van plundering zouden afzien.
De Franse troepen ontvingen de toegezegde goederen bij de korenmolen, ten oosten van Harmeien en
het dorp kwam er zonder plundering vanaf4).
Ongetwijfeld was dit te danken aan het moedige optreden van burgemeester Buddingh.

Huwelijks Zegen Wensch
opgedragen aan den WelEdelen Heere
Gerrit Nicolaas Buddingh Bruydegom,
en
Mejuffrouw Andrietta Petronella Heynsius Bruyd
door Heere Assessoore5) en Raden van de Gemeentens
Harmeien en Indijk
op den derden van Oogstmaand des Jaars 1819
28

Den Band die is gelegd, die nimmer is t'ontbinden,
Dan door de wissche dood, gelooft dit wel mijn vrinden.
Gij gong op Roose claar, na't Huwelijks altaar heen,
Daar vlegt de God der liefd uw bijder liefde aan een!
Denkt niet dat in dien Echt, uw altoos Roose bloei/en,
Neen op dat Lievelijk Spoor, vind men ook doorne groei/en,
Ja' Doorne waar door het heyl der aard ons tegen smaakt
En die de Sterkste min, zo ligt aan 't wankelen maakt
Dog dit zij nooit uw deel, nooit zij 't Fortuyn verbolgen,
Dat wat gy onderneemd 't geluk uw steeds mag volgen,
Die ons zoo Dierbaar is, Dorst Lyf en Bloed te waagen
Toen men in Woerdens ramp, zoo meenig'n zag versaagen,
toen moord, roof en plundering, nam aldaar d'overhand,
Toond gy uw zoo kordaat en met een goed verstand,
Wist met dit moord complot, in vrienden schyn te spreeken
Wie Looft niet onzen God, daar duydelijk is gebleeken
Dat Gy het middel waart dat in des Heeren Hand,
zorgde dat Harmeien bleef, bevryd van moord en brand,
wie geeft uw dan geen Lof en wensche dat den Heere
uw met zyn heil bestraal en Zeegen mag vereeren
Gy met uw Echtgenoot en wat u Dierbaar is
Leeft nog lang tot Harmelens behoudenis
En zoo de algoedheid, U met zyn Zeegen kroone
Dan toond door Dankbaarheid, dat Liefde by U woone
Daar liefde is, is God en ook zijn dierbaren zeegen
Die zeegen ga u voor en straal op al uw weegen
Dat u ouders vriende en al dien Uwen zeegen streel'n
nog lang getuygen zijn en in dien zeegen deel'n
En word ons wensch vervuld dan zien wij nog dit Paar
nog vijf en twintig maal, tot onser vreugd verjaar'
wanneer een Lieflyk kroost, geteeld uyt dezen Echt
Uw byder Zilvren kroon, met Bloemen ziet omvlegt
De Hemelsche Monarch, wilt U nog verder spaaren,
Dal gy de goude kroon, ziet pronken op uw haaren
Rukt dan de vreede dood uw beyde van dees aard
Smaakt dan het Eeuwig loon van God voor U bewaard
Uyt Dierbaare achting des
Assessooren en Raaden van de Gemeentens
Harmeien en Indijk.

Noten:
1. De gemeente Indijk werd in 1820 bij Harmeien gevoegd.
2. J.G.M. Boon: Harmeien op weg van oud naar nieuw, 1970, p. 17.
3. Ned. Patriciaat d. 22, 1935-36 p. 190.
4. Mr. Jan Meulman: Woerden in Slagtmaand 1813, Den Haag 1814, p. 359-360.
5. Wethouders.
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Annigje Blok; een Zegveldse drenkelinge
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten
Op 30 december 1839, 's-morgens om half negen, verlaat Annigje, het 10-jarig dochtertje van
landbouwer Adrianus Blok en Jacomijntje Bergshoef het aan het begin van Zegveld dicht bij de
watermolen gelegen ouderlijk huis, om de dorpsschool te bezoeken. Ze heeft een pakketje
schoolbenodigdheden bij zich. 's-Nachts heeft het licht gevroren en de draaiplank over het water voor
het huis is enigszins glad. Hoe het precies gebeurt weten we niet, maar Annigje valt in het water.
Niemand ziet het gebeuren.
Een kwartiertje later komen een paar kinderen uit de wijk Pannebakkerijen onder Woerden ter
plaatse. Ze zien in de verte wel iets in het water drijven, doch denken dat het een grote hond is. Zij gaan
naar Floris Looij, de buurman van de familie Blok, om een boodschap te doen. Daarna gaan ze naar
het huis van Adrianus Blok. Tot hun schrik zien ze dan dat hetgeen in het water drijft geen hond is,
maar een meisje dat op haar rug ligt met hoofd en benen onder water. Ze zetten het op een schreeuwen
en worden gehoord door de vrouw van Blok. Deze waarschuwt ijlings haar man en de 25-jarige knecht
Cornells van Zwieten, welke laatste zich al een drie kwartier,,onledig" houdt met karnen. Ze gaan snel
naar buiten, gevolgd door de dienstmeid Lijsje Verhoef. Ook de buren Dirk Vermeulen en Floris Looij
komen met hun vrouwen op het gerucht af. Adrianus Blok en zijn knecht zijn het eerst ter plaatse. Aan
de schoolspulletjes, welke op de kant liggen, en aan de kleding herkennen ze Annigje. De 63-jarige
Adrianus Blok wil daarop in het water springen, doch wordt opzij geduwd door zijn knecht. Hoewel
deze sterk bezweet is van het karnen en bovendien de zwemkunst niet machtig, aarzelt hij niet en
springt in het water, wat ter plaatse ongeveer 2'/2 meter diep en 7 meter breed is. Annigje is dan al een
meter of acht weggedreven. Cornells gaat kopje onder en dreigt weg te zakken in de moerassige bodem.
De anderen op de kant zien dit en gooien hem een stok toe om zich te redden. Doch Cornells gebruikt
deze stok niet in de eerste plaats voor zichzelf. Hij pakt hemen trekt de onfortuinlijke Annigje daarmee
naar zich toe. Het is de enige manier om het kind te redden. Op die manier haalt hij Annigje, naar het
lijkt levenloos, uit het water. De vader ziet dit, rent naar de stal, spant zijn paard vooreen chaise en rijdt
naar Woerden. Gelukkig treft hij daar thuis, de pas 25-jarige, doch bekwame en ijverige genees-, heelen vroedmeester Hermanus van der Lee. Deze pakt snel zijn instrumenten en wat medicijnen en gaat
met de vader mee naar Zegveld. Met het inspannen, het heen- en weergaan naar Woerden is ongeveer
een uur verloren gegaan.
Men heeft in die tijd Annigje uitgekleed, in dekens gerold en bij het vuur gelegd. Al die tijd is er hoegenaamd geen leven bespeurd in de drenkelinge.
De dokter gaat dadelijk aan de slag. Hij tracht door middel van het blazen van tabaksrook in de
darmen, door inwrijving van het hoofd met een ammoniakoplossing1) en door wrijven van het
lichaam het leven weer op te wekken. Inmiddels heeft hij ook een bed laten verwarmen. Om Annigje
weer op temperatuur te brengen vraagt hij aan haar 18-jarige broer Hendrik zich uit te kleden en bij
haarte gaan liggen. Na 1 >/2 uur bezig geweest te zijn bespeurt Van der Lee voor het eerst enig leven, dus
2'/2 uur nadat ze uit het water is gehaald. Hij gaat voorzichtig door met de behandeling. Soms lijkt het
of het leven terugkomt, maar steeds zakt het weer weg. Totdat Annigje plotseling hevige stuiptrekkingen vertoont, welke afgewisseld worden door perioden van slaap. Tijdens deze stuiptrekkingen
kost het de grootste moeite Annigje onder de dekens te houden. 's-Middags na enen durft de
geneesheer eerst de ouders te feliciteren met de redding van hun kind. Het duurt echter nog twee dagen,
voordat Annigje volledig haar verstand en in het bijzonder haar geheugen terugheeft.
De ochtend van de 30e december moet van een ondraaglijke spanning geweest zijn voor de ouders.
Verdriet is hen in het leven niet bespaard, want van de vijftien kinderen die uit hun huwelijk werden
geboren, zijn er dan nog slechts zes in leven. Van de negen die hen ontvielen, zijn er ook twee door
verdrinking gestorven.
De burgemeester van Zegveld. N. de Haan schrijft over het aandeel van Cornells van Zwieten in de
redding een brief aan het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Amsterdam,
omdat het hem bekend is dat deze Maatschappij dit soort daden beloont. De Maatschappij honoreert
Cornells met een bronzen medaille en een gouden tientje. Beiden worden hem tijdens de raadsvergadering van 4 september 1840 's-morgens om elf uur uitgereikt door de burgemeester op het
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gemeentehuis van Zegveld. Hermanus van der Lee is dan, eveneens op initiatief van de burgemeester,
reeds onderscheiden met de gouden medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.
De bovenbeschreven gebeurtenissen hebben de correspondent van de Utrechtsche Provinciale- en
Stadscourant op 10 september 1840 doen schrijven: "Moge de handelwijze van deze heelkundige ieder,
wien het aangaat, leeren, niet te spoedig bij drenkelingen den moed op te geven; wie weet, hoe menig
offer, reeds schier ten grave gezonken, dan nog aan den dood zal kunnen ontrukt worden".

H. van der Lee (1814-1884).
Fol o: GR. Lambert, Woerden.
Repro: H. van Ommeren, Woerden.
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De in 1767 opgerichte Maatschappij tot Behoudenis der Drenkelingen verandert korte
tijd later haar naam in Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. De Maatschappij stelt
zich ten doel het „aanmoedigen" van het opwekken der levensgeesten van schijndode
drenkelingen en het in ruimer kring bekend maken van de reanimatiemethoden.
Als premie heeft men een gedenkpenning, welke thans nog gelijk is aan het eerste ontwerp.
De voorzijde van de medaille, zoals die in goud ook aan Hermanus van der Lee is uitgereikt,
vertoont een aan de waterkant liggende drenkeling. Ernaast zien we de hem bedreigende
dood. De neerknielende vrouw stelt de menslievendheid voor. Zij doet haar uiterste best om
het leven weer op te wekken en te behouden. Naast haar zien we enige middelen, welke in de
achttiende eeuw het meest nodig geacht werden om dit succesvol te doen. Op de achtergrond
staat een openstaand huis, waar de drenkeling zo nodig verder behandeld kan worden.
Het randschrift luidt: REDDITUR HIC ENECTUS AQU1S PATR1AEQUE SU1SQUE
dat betekent: In het water gesmoord wordt hij aan het Vaderland en zijn betrekkingen teruggegeven.
Op de keerzijde wordt in een eikenkrans de naam van de redder en het jaartal gegraveerd.
Het randschrift hierom luidt: OB SERVATUM C1VEM EX DONO SOCIET. AMSTELAED. CIDI3CCLXV1I.
dat betekent: Tot beloning voor het redden van een burger, geschonken door de Amsterdamsche Maatschappij, in 1767 opgericht.

Voorzijde gedenkpenning.
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Overzicht gezin Blok-Bergshoef gedurende 1815-1840:
Alle gebeurtenissen vinden, tenzij anders vermeld, te Zegveld plaats.
Adrianus Blok, ged. 4-2-1776, bouwman, weduwnaar van NeeltjeEvertseSnoeij, zoon van Louwerens
en Aaltje Swanenbeek, overl. 2-3-1858, tr. 9-11-1815 Jacomijntje Bergshoef, geb. Waarder 8-12-1792,
dienstmeid, dochter van Antonie en Neeltje Verlaan, overl. 2-1-1874.
Uit dit huwelijk:
Antonie
geb. 22- 6-1817 — overl.
Aaltje
geb. 6-12-1818 — overl.
Neeltje
geb. 28- 1-1820 — overl.
Hendrik
geb. 17- 4-1821
Aaltje
geb. 22- 6-1822 — overl.
Antonia
geb. 23- 9-1823
Aaltje
geb. 17-10-1824
Neeltje
geb. 15- 2-1826
Teuntje
geb. 13- 5-1827 — overl.
Teuntje
geb. 30- 7-1828 — overl.
Annigje
geb. 14-11-1829
Teuntje
geb. 13- 8-1831 —overl.
doodgeboren kind geb. 10- 3-1833
Louwrens
geb. 5- 9-1834
Pieter
geb. 6- 2-1836 — overl.

23- 7-1823
5-8-1820
8-2-1820
13- 9-1822

1-6-1827
30-12-1828
26- 6-1833
6-8-1837

Annigje trouwt op 23-3-1855 met Ary Verburg, geb. Nieuwerkerk a/d IJssel, wonendete Nieuwkoop,
zoon van Willem en Aaltje van den Heuvel.
De gegevens voor dit artikel zijn ontleend aan correspondentie, welke zich bevindt in het oud-archief
gemeente Zegveld, inv.nr. 48 Agenda van de Burgemeester 1839-1840 en aan de aktes van de burgerlijke stand.
Geraadpleegde literatuur:
H.Th. de Booy — Grepen uit twee eeuwen geschiedenis van de Maatschappij tot Redding van
Drenkelingen.
Utrechtsche Provinciale-en Stadscourant, 1840.
1. Het blazen van tabaksrook in de darmen gebeurde met een z.g. blaasbalg-tabaksklisteer. Deze was voorzien van
een slang, welke rectaal werd ingebracht. Tussen de blaasbalg en de slang zat een geperforeerde bus, waarin de
tabak gestookt kon worden. Met de blaasbalg pompte men dan de rook via het slangetje in de darmen.
De ammoniakoplossing diende om neus en keel te prikkelen, om zo het braken op te wekken.
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De inventaris van een boerderij in de vorige eeuw
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten
Op Heeswij k in de gemeente Linschoten vinden we de hofstede „BOUWLUST". Een fraai gebouw met
opvallend brede voorgevel, zeven vakken breed met in het midden een voordeur, waarboven een
9-ruits schuifraam, links ervan drie 15-ruits schuiframen met luiken en rechts drie hoger geplaatste
12-ruits schuiframen eveneens met luiken. In de linker zijgevel bevindt zich in de topgevel een venster,
dat wellicht nog uit de 17e eeuw dateert.
Een inventaris d.d. 1 mei 1868') geeft ons een overzicht van hetgeen zich een eeuw geleden bevond in
een voor die periode grote boerderij. „BOUWLUST" was een gemengd bedrijf en bestond op dat
moment uit 44 percelen: boomgaard, tuin, bouw-en weiland, bos en kaden meteentotaaloppervalkte
van 42 bunders, 75 roeden en 4 ellen. Op bovengenoemde datum verkoopt Cornelis Pauw ten behoeve
van Jan Pauw2) de inboedel van „BOUWLUST". Een maand eerder was de boerderij reeds
getransporteerd.
De boerderij is sinds 11 april 18183) onafgebroken in het bezit van de „PAUWEN". Op die datum
verkopen Jacob van der Weijde en zijn echtgenote Geertruij van Wijck „BOUWLUST" aan het
echtpaar Cornelis Pauw en Aaltje Wildschut.
De familie Pauw komen we ook tegen in Herman de Man's boek „De kleine wereld". In het hoofdstuk
„Zoo oud en zoo kwaadaardig" lezen we dat „Govert met het harmonium" bij Aart de Pauw in
Heeswijk honderd en tachtig gulden uit het kabinet heeft gestolen.
Om de inventaris wat overzichtelijker te maken, heb ik de goederen gerubriceerd. Dit is echter niet met
alles gelukt, omdat in enkele gevallen in de oorspronkelijke akte totaal verschillende dingen in één post
werden genoemd.

DIEREN
21 melkkoeien (90,
135,—), totaal
1 guiste vaars
4 pinken à 80,—
6 paarden (60,
250,—), totaal
kippen
3 zeugen

f 2.525,—
110,—
320,—
1.005,—
10,—
75,—

WERKTUIGEN en GEREEDSCHAP
1 ploeg met toebehoren
4 eggen
2 kruiwagens
1 hooiburrie
handgereedschap
4 haaktouwen
1 gierbak
1 ladder
1 wanmolen
5 ladders

50,—
20,—
6,—
2,50
25,—
2,—
3,—
0,50
12,—
20,—
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O,

2 zaadspreien

13,—

MELK- en KAASGEREEDSCHAP
6 kuipen
1 wringtob + stoel
5 plankjes, 3 zeven en kleinigheden
12 melkemmers
3 vloten, 2 kaasvaten
3 melkjukken

20,—
10,—
1,50
13,—
1,—
1,—
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2 kamen met toebehoren
7 karnzeven
1 kuip
ruim 40 kaasvaten
1 wringkuip + stoel
6 jukkettingen
7 botervloten
1 kuip, 1 ton, 3 kleine tonnen
28 kaasplanken
1 pekelbak
14 standers
2 blauwe staren
6 melkemmers, 2 blikken melkemmers

12.—
3,50
1,50
45,—
13,—
2.50
5,—
7,—
39.50
5,—
14,—
6,—
6,—

WAGENS, RIJTUIGEN ETC.
1 tentwagen
1 sjees
2 boerenwagens (50,
60,—)
2 blokwagens (30 — - 40,—)
1 slee, 5 planken

70,—
30,—
110,—
70,—
1,50

TUIGEN ETC.
2 span wagentuigen
11 koedekken
1 paardendek + knaap
touw, rommeling
1 paardendek. 3 groene wollen dekens
paardentuig en touw
3 paardenbitten, 2 stoffers, matten
2 paardendekken

8,—
2,75
1.—
2,—
6,—
3.—
2,—
2,—

MEUBILAIR ETC.
3 tafels
13 stoelen, 1 fauteuil
2 bedden met toebehoren
1 wieg, 1 vuurmand, 1 kinderstoel
1 kastje + rommeling
1 bedstede
1 tuinbank
1 tafel, 8 stoelen
1 hoekkast
1 glazenkast
1 gemakkoffertje, trommel + tonnetje
1 voetenbankje, 2 ornamenten
1 trapje, 1 tafeltje
A sîQvgn
1 ronde eikenhouten tafel
1 mahoniehouten theetafel met kleed
1 kleine tafel
7 stoelen, 3 fauteuils
1 koperen doofpot, vuurgereedschap
2 voetenbankjes, karpet, matten, glasgordijnen
2 spiegeltjes, 9 schilderijen
1 koperen doofpot, vuurplaat, vuurgereedschap
2 koperen stoven
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4.—
5,—
40.—
1,50
1,50
3,—
3,—
1 1,—
6,—
9,—
1,—
1.50
1.
z.50
8,—
8,—
2.50
10,—
5,—
4.—
1,—
3.—
1.50

4 stoven
3 kooien met vogels
glasgordijnen, schoorsteenval
1 lamp, klein koper
1 spiegeltje
1 spiegel, 8 schilderijen
vloerkleedjes, matten
2 paar bedsteegordijnen, 1 glasgordijn
2 paar bedsteegordijnen
1 theestoof en ketel
9 ornamenten
4 kleine karpetjes en vloermatten
glas- en deurgordijnen
1 tafellamp, aardewerk
1 pijpenstaander, 1 karpet
1 spiegel, 10 schilderijen
2 moltonnen dekens, 1 katoenen deken
6 karpetten, enige vloermatten
2 spiegels, 6 schilderijen

1,—
1.50
0,50
4,—
0,50
8,—
2,50
10,—
3,—
3,—
5,—
4,—
4,—
1,50
5,—
4,—
6,—
10,—
15,—

SERVIESGOED, KEUKEN- en KELDERGEREI
1 koperen waterketel, 2 koffieketeltjes
2 ijzeren potten
1 koffieketeltje, koffiemolen, trommeltje, aardewerk,
mandje met vorken en lepels
4 wateremmers, 3 blikken emmers
1 theeblad, koffie- en theegoed, aardewerk
16 diverse bordjes
2 ijzeren potten, 1 gieter, melkkom, melktest
aardewerk, rommeling
1 baktrog
2 wastobben + stoel
4 blikken melktesten
4 boterpotten, 2 Keulse kannen
2 tinnen waterflessen, 1 tinnen kan, 1 kandelaar
1 glazenspuit, enig klein blik
1 koperen ketel
4 melktesten
1 emmer
1 kruik, glas- en aardewerk
1 koperen ketel
aardewerk
2 verlakte blaadjes, 5 trommeltjes
5 blikken trommels
1 theeblad, theegoed, 6 kommetjes
6 borden, glas- en aardewerk
7 porceleinen bordjes
28 diverse borden
21 diverse schalen, 2 fruitschalen, 1 soepterrine
12 blauwe porceleinen borden
glas- en aardewerk
7 schalen, flessen, 1 trommel
1 theeblad met servies, 7 trommeltjes
2 strijkijzers met roosters, 1 marktmandje
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4,50
2,50
3,—
3,25
1,50
1,
4,50
0,50
3,
3,
1,50
2,
4,50
0,75
5,
2.50
0,75
0.50
5,
7,
2,50
1,50
1,50
2,
2,50
7,
6,
3,50
1
1,50
1.50
2,

2 vleesschotels
1 koperen koffiekan, 1 tabakskomfoor

1 —
3—

LEVENSMIDDELEN
zout
partij rogge
partij tarwe
1 kist gedroogde appelen
2 tonnen meel, 2 schepels, 1 vlootje
gepelde gerst
spek
gerookt vlees
bessennat, rommeling

2,—
63,—
130,—
3—
6—
3—
10 —
12 —
1.50

DIVERSEN
stro
1 voederkist
! kippenloop
1 vlonder, houtkist
turf
1 snijbank
2 droogrekjes, 6 droogstokken
i spekkist
16 korenzakken
brandhout
zaai ko ren
2 zeuningen
rommeling

9.—
2—
0,50
6—
20 —
2,50
8—
7—
8.—
80.—
189,25
1,50
6—

TOTAAL

f 5.606,25

Deze verkoop en overdracht heeft plaatsgehad onder uitdrukkelijke voorwaarde dat J a n Pauw aan
zijn vader gedurende diens leven vrije inwoning in het door hen op dat moment bewoonde huis zal verschaffen. Ook voeding en verzorging met uitzondering van geneeskundige hulp, zonder dat genoemde
Jan Pauw daarvoor iets in rekening zal mogen brengen.

z/*i#W
Handtekeningen van Cornells en Jan Pauw onder
Foto: G.J.A. Beerthutzen-van Kooten.

koopcontract.
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Boerderij „BOUWLUST", ca. 1970.
Foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg,

Zeist.

Noten:
1. Collectie auteur.
2. Cornells Pauw. zoon van Evert en Engeltje van Schaijk, ged. Vleuten 15 februari 1789, overl. Linschoten
2 juni 1871, tr. Montfoort 14 november 1817 Aaltje Wildschut, ged. Oudewater 25 februari 1796, overl.
Linschoten 21 augustus 1867, dochter van Arij Wildschut en Willempje van Elten. Aaltje is een voorechtelijk
kind, want het huwelijk tussen haar ouders wordt eerst op 3 november 1797 te Oudewater gesloten.
Uit huwelijk Pauw-Wildschut o.a.: Jan, geb. Achthoven 22 maart 1827, overl. Linschoten 18 juli 1896, tr.
IJsselstein 30 maart 1855 Margrietha Verweij, geb. IJsselstein 1 oktober 1826, overl. Linschoten 29 april 1904.
dochter van Willem en Stijntje Oskam.
3. GAU — Archief Notaris H. van Ommeren — Utrecht.
4. Cornells Pauw, zoon van Janen Margrietha Verweij, geb. Maarssen4april 1856, overl. Linschoten 24 augustus
1930, tr. Vianen 15 april 1886 Neeltje de Vor, geb. aid. 29 april 1854, overl. Linschoten 8 januari 1926, dr. van
Härmen en Dirkje Bosch.
Uit dit huwelijk o.a.:
Margaretha Dirkje, geb. Linschoten 7 maart 1887, overl. aid. 15 december 1952, tr. aid. 18 december 1912
Reijer Jacobus Lekkerkerker, geb. aid. 26 februari 1877, overl. Woerden 20 maart 1951, zoon van Johannes en
Wijntje van Woudenberg.
Dirkje Margaretha, geb. Linschoten 16 maart 1889. overl. Woerden 2 november 1978, tr. Linschoten 7juni
1917 Evert van der Paauw, geb. Loosdrecht 12 mei 1892, overl. Woerden 16 maart 1979, zoon van Pieter
Nicolaas en Clara Margaretha van Woudenberg.
Jan, geb. Linschoten 3 april 1891, overl. aid. 21 december 1970, tr. Westbroek 16 mei 1918 Marritje Wijntje
Lam. geb. aid. 24 mei 1896. overl. Utrecht 21 maart 1876, dr. van Kornelis en Cornelia Seldenrijk.
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