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17e jaargang no. 4

december 1981

Kwartierstaat* A.A.J. en A.B.J. Vreeswijk
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten

Generatie I
la. Anna Adriana Jacoba Vreeswijk, geb. Linschoten (villa Voorzorg) 12 maart 1937, tr. Montfoort
31 juli 1971 Cornelis Jozefus van Koevorden, geb. Maurik 19 maart 1933, keurmeester, zoon van
Cornelis Johannes van Koevorden en Hendrika Adriana Schreuder (Twello).
lb. Adriana Berdina Johanna Vreeswijk, geb. Montfoort 1 september 1942, administratief medewerkster (Montfoort).
Generatie II - ouders
2. Johannes Gerardus Vreeswijk, geb. Montfoort 3 augustus 1903, expediteur te Montfoort, tr.
Linschoten 20 mei 1936 (Montfoort)

JOHANNA

JACOBA MARIA L EN SS IN CK (3)
1908-1962
echtgenote van Johannes Gerardus Vreeswijk

3. Johanna Jacoba Maria Lenssmck, geb. Linschoten (villa Voorzorg) 10 mei 1908, overl. Woerden
18 maart 1962.
* Een kwartierstaat is een overzicht van de voorouders van een bepaalde persoon, gerangschikt in generaties. Degene waarmee men de kwartierstaat begint is de kwartierdrager.
Deze heeft twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders, enz. enz. De kwartierdrager vormt de eerste
generatie, de ouders de tweede en de grootouders de derde generatie in een kwartierstaat. De kwartierdrager is
nummer 1, de vader nummer 2, de moeder nummer 3, de grootouders 4 tot en met 7, enz. enz. De mannen geven
we bij dit systeem altijd een even nummer. Dat is altijd het dubbelgetal van hun kind. De vrouwen hebben een
oneven nummer, het dubbelgetal van hun kind plus 1. De woonplaats van de nog in leven zijnde personen staat
aan het einde van de gegevens tussen haakjes.
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Generatie III - grootouders
4. Johannes Adrianus Vreeswijk, geb. Montfoort 28 maart 1875, beurtschipper en expediteur te
Montfoort, overl. Oudewater 3 april 1954, tr. Zevenhoven 17 februari 1900

A

JOHANNES

ADRIANUS VREESWIJK
1875-1954
Foto: Multi-Foto, Utrecht

(4)

ANNA ELIZABETH VAN RÜSSUM (5)
1871-1935
echtgenote van Johannes Adrianus Vreeswijk
Foto: C.J.L. Vermeulen, Amsterdam

5. Anna Elizabeth van Rossum, geb. Zevenhoven 30 september 1871, overl. Montfoort 2 juni 1935.
6. Marinus Antonius Lenssinck, geb. Linschoten 5 september 1874, veehouder (villa Voorzorg),
overl. aid. 3 januari 1924, tr. aid. 10 mei 1907

MARINUS

ANTONIUS LENSSINCK
1874-1924

ADRIAN A ANNA MARIA DE WIT (7)
1880-1962
echtgenote van Marinus Antonius Lenssinck

(6)

Foto: J. Goedeljee, Leiden
7. Adriana Anna Maria de Wit, geb. Linschoten 1 februari 1880, overl. aid. (Huize Heeswijk) 5 december 1962.
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Generatie IV - overgrootouders
8. Johannes Vreeswijk, geb. Montfoort 6 februari 1838, schipper, bouwman, over!, aid. 9 januari
1914, tr. 2e aid. 30 april 1879 Elizabeth Barbara van Rossum, geb. aid. 4 december 1845, overl.
aid. 20 februari 1929, dochter van Cornells van Rossum en Margaretha van Vegten, tr. le aid. 6
mei 1864
9. Maria van Kooten, geb. Montfoort 16 juli 1837, overl. aid. 9 november 1878.
10. Johannes van Rossum, geb. Kaislagen 5 maart 1846, stalhouder in „De Zwaan" te Montfoort,
overl. aid. 25 oktober 1912, tr. Alkemade 26 oktober 1869

A.8REINER

A VI STERDAM

A.OREiNER

JOHA NN ES VAN ROSSUM (10)
1846-1912

| | 1 *

AMSTERDAM

CORNELIA SMEELEN (11)
1846-1910
echtgenote van Johannes van Rossum

11. Cornelia Smeelen, geb. Rijpwetering gem. Alkemade 22 oktober 1846, overl. Montfoort 3 april
1910.
12. Bernardus Lenssinck, geb. Vleuten 30 december 1833, landbouwer op „Schuurenburgh" te Linschoten. hoogheemraad van het Grootwaterschap Bijleveld en de Meerndijk. overl. aid. 8 mei
1900, tr. aid. 4 november 1861
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I
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AD RIAN A JACOBA VLOOSWIJK (13)
1833-1889
echtgenote van Bernardus Lenssinck
J. P. van Rooijen, 1891 (post mortem)
Tekening, dagmaai 30 x 37 cm.

BERN ARDUS LENSSINCK (12)
1833-1900
J.P. van Rooijen, 1891 Tekening,
dagmaai 30 x 37 cm.

Q'ù uomi i» Zitl uait Zialigir

Bid voor de ziel van Zaliger

BERNARDUS LENSSINCK

ADRIANA

W e d u w n a a r van
A d r i a n a J a c o b a Vlooswijk,
g e b o r e n te Vleuten den 30 D e c e m b e r 1833,
overleden te Mon-tfoort na het ontvangen der
laatste H . H . Sacramenten den 8 Mei ICJOO
en den 12 d. a. v. begraven op het
R. IC. Kerkhof aldaar.

(12)
13.

Campman,

VLOOSWIJK,

echtgenoote van
BERNARDUS LENSSINCK.
voorzien van de H . H. Sacramenten, na een langdurig en geduldig lijden, in den ouderdom van 56 jaren en ruim 3 maanden, overleden te Montfoort
den 10 September 1889 en den 14 September
daaropvolgende begraven op liet R. K Kerkhof aldaar.

Ik h e b alle h o o p verloren en zal niet langer
leven. S p a a r mij, (o Heer!) want mijne dager.
zijn een enkel niet. Wat is de mensch, dat
Gij hem verheft en waarom geeft Gij acht op h e m ?
Job. V i l , 1 6 , 1 7 .
Het h a r t van den mensch overlegt wel zijn
weg, doch het is de H e e r alleen, die zijne
g a n g e n bestuurt.
Prov..XVI, 9.
(Mijne kinderen) o m o c h t toch het beeld d e s
d o o d s heilzame a a n d o e n i n g e n in u o p w e k k e n ,
o p d a t gij het tegenwoordige op eene verstandige wijze gebruikt, het verledene verbetert,
het toekomstige met voorzichtigheid begint, dat
deze g e d a c h t e u gedurig voor den geest zweve,
d a t deze u w e voorbereiding zij tot de eeuwigbeid.
S. Bern.
Bidt veel voor mij, want zalig de b a r m h a r tiger!, zij zullen b a r m h a r t i g h e i d verwerven.
Matth. V, 7.
Mijn J e s u s barmhartigheid.
R. I . P.
H.

JACOBA

—la

De liefderijkheid eener naarstige vrouw, dient haren man tot vreugde. Hare tucht is eene gave Gods.
Eene wijze eu stilzwijgende vrouw, — er is niets
wat tegen zulk eene verstandige ziel ter ruiling kan
gegeven worden. Eene heilige en zedige viouw is
eene gave boven-alle gaven.
Eccl. 2ü-16-19Boven alles was de moeder de Lewonderiug *m de
gedachtenis van alle goeden waardig. Zij vermaande
elk liarcr kinderen met kracht en vol wijsheid en
paarde een mannenmoed aan de teederheid der vrouw.
2. Mach. 7-20. 21.
Echtgeuoot en kinderen ! vergeet mijne zuchten niet.
denkt aan hetgeen ik geleden en de zorgen, die ik
voor u gekoesterd heb Legt u deu plicht op de voor
de rust mijner ziel te bidden.
II. Joannes Curys.

Zij ruste in vrede!
raj

Montfoort.

(13)
Ulrecht, J. II.VAN WEES Jr.. Bakker;

Adriana Jacoba Vlooswijk, geb. Linschoten 28 mei 1833, overt aid. 10 september 1889.
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14. Johannes Wijnandus Antonius de Wit, geb. Achthoven 13 augustus 1850, landbouwer, overl.
Lmschoten 19 januari 1897, tr. Wiiieskop 20 november 1878

JOHANNES

WIJNANDUS ANTONIUS DE WIT (14)
1850-1897
S. Yoslinski Jr. Tekening, dagmaat 51l/2 x 39 cm.

CORNELIA

CATHARINA

JOHANNA (C.C.C.) GROEN (15)
1850-1912
echtgenote van Johannes Wijnandus Antonius de Wit
Foto: L.H. Serré,

Amsterdam-Utrecht

15. Cornelia Catharina Johanna (Cornelia Catharina Cecilia) Groen, geb. Wiiieskop 7 februari 1850.
overl. Linschoten 5 november 1912.
Generatie V - betovergrootouders
16. Adrianus Vreeswijk, ged. Montfoort 19 augustus 1803, schipper, landbouwer, tapper, winkelier,
overl. aid. 15 februari 1884, tr. aid. 5 mei 1837
17. Cornelia Catharina van den Berg, geb. Montfoort 21 april 1811, overl. aid. 28 mei 1885 .
18. Jan van Kooten, geb. Veenendaal (Gld.) ged. Veenendaal (Utr.) 19 juli 1801, winkelier en wagenaar te Montfoort, overl. aid. 19 oktober 1853, tr. aid. 30 december 1826
19. Antonia Sterkenburg, ged. Bunnik 4 juli 1802, overl. Montfoort 24 november 1842 .
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20.

Leendert van Rossum, geb. Nieuwkoop 11 maart 1816, boerenknecht, bouwman, oprichter van
de Stichting voor oudere of gebrekkige arbeiders of boerenknechts onder Nieuwveen (1866).
overl. Zevenhoven 17 juli 1873, tr. Nieuwveen 18 april 1845
-as
lïiH voor de Ziel van Zaliger

LEONARDUS VAN ROSSUM. ;
eden te Zevenl.ovc , den 17 July 1873. in den
oudcrJo.ii V:

;

R. K. K
Wi met zegeningen aait zal ook van zegeningen
maaj 'ii. Want C:od bei int den bemoedigen gever.
2 Cor. IX.
We es mij "«laclilig, (lod! ca vergeet de goede
lieiis en niet «elke i n:in uw Uuis bewezen heb- >.
•2 Estlr. XIII.
Ki d e n n , cert uwe moeder ai de dagen baars
leven s. Ilcbt idkaiider lief ï f l - k ik n ticl» liefgehad.
Tob. IV Job XIX.
Vr ende,,, staat mij ü in une gebeden voor mij
G E B E I).
wiens uanbiildelp
sehen levensei raad ieder [.ogenblik
ardig U de ziel v
LKOSARDUS
schouw tu va

clsevalleu's nicn
!:,n .„u-d-, ••!,.;:
i, l ttt-n dienua
de vreugde de

mi- goddelijk «»use un! Dit imrehci
listen van Jesu

Christus om«
ONZE

\ V.PER. — W E E S r. EC. n o
lt. I.
•*.

ET.

po;

21.

Jannetje Kneppers, geb. Nieuwveen 30 juni 1822, overl. Zevenhoven 8 december 1888.

22.

Johannes Wilhelmus Smeelen, geb. Leiden 5 juni 1814, bouwman, overl. Alkemade 17 augustus
1888, tr. aid. 21 april 1836

23.

Natje Straathof, geb. Alkemade 27 februari 1816, overl. aid. 18 februari 1885.

24.

Bernardus Lenssinck, ged. Harmeien 24 september 1806, landbouwer, mr. timmerman, koopman, overl. Vleuten 5 juni 1864, tr. aid. 1 1 juli 1831
God ,-,

E3ID VOOR DE Z'EL VAN ZALIGER

ANNA VERHOEF,
BID

Wed. v;m BKLlN'AKDl'SLFASöINCK,
geboren te Vleuten, den 20 Juli 17!>0. en
aldaar, na het ontvangen «1er laatste
H. H. Sacramenten, overleden den
•!'• Maart 1*79, en begraven den
:ïl daaraanvolgende, op liet
K. C. Kerkhot 't Hoog,
ovuler Vleuten.

VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

BERNARDUS LENSSINCK,
A K NA

V E \l II O E F.

Jar.aelrn .hu 24 September 1806, en ornn 5 Jv.,., 18<!4, «a toorzien te zijn met
Ie,: irr
Uet II A'. erlriioj itldua
7.-:\..:.

Zii wa j een weduwe en tl end« Clou.
Lue. II: ••*>.
Zalig zijn de dooden d'.e in den Heer sterven, zij 'rusten van hunnen arbeid, want
hunne werken volgen hen. Apoeal XIV : 13.
Werkzaam en met zorgen heeft zij hare
dagen doorgebracht, en was eene vrouw.
waard ; g om in de gedachten der braven te
leven.
GE B E D .
Ontferm t'. o Gort over hare ziel, naaide grootheid Uwer barmhartigheden en naaide menigvuldigheid Cver ont'et-mingen,
wischt tut al hare zondes* AMEN.

• i;et

l'eliemi druklen de armen en behoeftigen zijnen
)l; » i s eenvoudig en opregt, afkeeng van de wereld zoebt
1-ij lijn terniaak alleen in den lieer en week oiel af van Zijne
.... lit-il ;.en
Job 1 : 1. Estli. XIV : 8. IV Kon. XVIII.
Hij boorderde Je luister van het Iiuis des Heeren, (liij had
eene liefde voor den stoel der waarheid) en daarom ia! zijne
i.i..-. i; il.lents in zegening blijven.
Eccl. XLV ; 1
Kindere»! onthoudt mijne lessen ; eerr uwe moeder alle dagen
vin hajir leven en dit lie veel ik n dat gij elkander lief hebt,
pelyL ik u heh lief gehad.
Tob. IV : 3 Joan XIII : 3*.
fJa) vrouw en kinderen, zijt toch niet bedroefd gelijk zij die
geen hoop meer hebben, want mijn dood is ruaar een slaap,
lweldra zal ik ontwaken en dan; zal ik u (allen) wederzien
bij God in den HemelJ «'aar niemand uns deze vreugde zal
ontnemen.
Tliess. IV: 13. Joan: XVI: 22.
Meent derhalve niet over mij, maar zijt mij in uwe gebeden
indachtig, want het is eene heilzame en zalige gedachten, voor
•• • • p.-ledene te hidden Daarom snieeken wij U goeder'-!- rend
fiod. o, kom Uwen dienaar BERNA KUIS, die Lier in V _-.:,. : i .
"1' L' gehoopt en IJ bemint heeft te Imlp.n die Gij door Uw
iiierh:iar bloed verlost hebt en geeft hem de eeuwige rust, Amen
' Thess. V: 2i. 2 Mach XII: ió
: Vader
R. I
P

(24)

25.

ïi.

3. fi.

ONZE VADER -

AN DJJK, Utrecht.

•J. W. Rijn.j.--

Anna Verhoef, ged. Vleuten 29 juli 1799, overl. aid. 25 maart 1879.
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VfEES GEGROET.
\ i.

(25)

26.

Hermannus Vlooswijk, geb. Meerlo ged. IJsselstein 21 december 1786, landbouwer op „Schuurenburgh" te Linschoten, overl. aid. 11 september 1847, tr. ie Snelrewaard 11 februari 1819 Jacoba Blokland, geb. aid. ged. Oudewater 26 december 1791, overl. Snelrewaard 20 maart 1822.
dochter van Arie Blokland en Adriana Verduin. tr. 2e Linschoten 17 februari 1832

••"iff
••• XËli

JOHANNA

HAZEN DONK'(27)
1792-1871
echtgenote van Hermannus Vlooswijk
Foto: H.F. Kerstel, Utrecht
27. Johanna Hazendonk, geb. Mastwijk ged. Montfoort 10 november 1792, overl. aid. 18 januari
1871.
28. Arie de Wit, ged. Utrecht 27 oktober 1802. bouwman, overl. Linschoten 20 augustus 1874, tr.
Achthoven 26 oktober 1848
29. Anna van Schaik, ged. Werkhoven 8 september 1809, overl. Linschoten 24 november 1881, tr. Ie
Werkhoven 5 oktober 1842 Johannes van den Anker, geb. IJsselstein 9 februari 1817, landman,
overl. aid. 21 september 1846. zoon van Christiaan van den Anker en Johanna Kortland.
30. Antonius Gerardus Groen, geb. Utrecht 4 mei 1817, landbouwer te Willeskop. overl. aid. 14 januari 1889, tr. Utrecht 13 mei 1840
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JESU

*

e*

v

GEDENK IN UWE GEBEDEN

tr»

*'

BB Z I E L VAX ZALIGER

ANNA MARIA OOSTVEEN
E C H T G E N O O T E VAN DEN H E E R

AXTHONIUS GERAEDÜS GIIOEN,
overleden te Wiftescop den -14 Februarij 1882, in
den ouderdom
von ruim 68 jaren, na het
ontvangen
der laatste B,
Sacramenten
en begraven den 17
daaraanvolgende
op het R. K. kerkhof te
Montfoort.
Zij heeft acht gegeven op de gangen v a n h a a r huisgezin en haar brood niet in ledigheid gegeten.
PROV. XXXI : 27.
Zij weende m e t h e m die weende en hare ziel had
medelijden m e t den a r m e .
J O B X X X : 25.
Kinderen, eert uwen vader uit geheel u w h a r t ,
ondersteunt hem in zijn' ouderdom en vervult mijne
v r e u g d e , door steeds eensgezind te zijn.
Vergeet mijne zuchten niet, denkt a a n hetgeen ik
geleden en de zorgen die ik voor u gehad heb.
H. J O H . C H R Y S T .

LAAT ONS BIDDEN.
Wij bidden U , oneindig Goede J E S U S , ontferm U
over hare ziel, doe haar de uitwerkselen U w e r goedertierenheid gevoelen en neem. haar aan onder het
getal Uwer uitverkorenen.
Onze Vader

Dat zij ruste

*'%, - .,JÉ
-: : '

Wed.

Wees gegroet. . . .

in vrede.

Amen.

H. H. VAN R O M O N D T . — U t r e c h t .

(31)

ANNA (MARIA) OOSTVEEN (31)
1814-1882
echtgenote van Antonius Ger ar dus Groen
Tekening, dagmaat 5V/2 x 39 cm.
31.

32.

Anna (Maria) Oostveen, geb. Utrecht 26 maart 1814, overl. Willeskop 14 februari 1882 .
Generatie VI
Joannes Vreeswijk, geb. Blokland ged. Montfoort 7 juli 1769, bouwman, overl. aid. 12 februari
1839, tr. 2e aid. 18 april 1828 Miegie de Jong, geb. Mastwijk ged. Montfoort 22 februari 1767,
overl. aid. 17 april 1837, weduwe van Willem Oostrom, tr. Ie aid. 14 mei 1797

33.

Cornelia Beusekom, geb. Rosendaal ged. Oudewater 15 oktober 1761, overl. Montfoort 19 oktober 1824, tr. Ie aid. 20 januari 1788 Arie Vreeswijk, overl. aid. 13 juni 1795 .

34.

Christiaan van den Berg, winkelier, tapper, landbouwer, ged. Montfoort 3 april 1783, overl. aid. 1
juni 1856, tr. aid. 5 juni 1808

35.

Meesje Boekhout, ged. Doorn 16 december 1781, overl. Montfoort 26 december 1849 .

36.

Jacob van Kooten, geb. Achterberg ged. Rhenen 29 februari 1756, landbouwer, overl. Veenendaal (Gld.) 28 juni 1817, tr. 2e Ede 21 april 1815 Willemientje Hendriks op den Heuvel, ged.
Renswoude21 november 1777, weduwe van Melis van den Bosch, tr. Ie Veenendaal(Utr.) 8 april
1781

37.

Gerrigje Bos, geb. Veenendaal (Gld.) ged. Veenendaal (Utr.) 17 september 1758, overl. aid. 7 februari 1814.
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38. Steven Sterkenburg, ged. Jutphaas 23 mei 1764, schoenmaker, overl. Bunnik 22 april 1842, tr.
aid. 16 december 1795
39. Joanna van der Linden, geb. Zeist ged. Bunnik 13 februari 1771, overl. aid. 10 oktober 185340.

Manus van Rossum, geb. ca. 1776, arbeider, overl. vóór 18 april 1845, tr.

41.

Maria de Jong, woont 18 april 1845 te Mijdrecht, aid. niet overleden.

42. Jan Kneppers, ged. Bleiswijk 14 maart 1782, bouwman te Nieuwveen, overl. aid. 16 november
1852, tr.
43.

Maria Dries, ged. Alphen (ZH.) 14 mei 1784, overl. Zevenhoven 2 januari 1870 -

44. Johannes (Wilhelmus) Smeelen, ged. Delft 26 december 1771, koetsier, overl. Alkemade 23 mei
1825, tr. Leiden 18 november 1809

Heden overleed plotseling mflne geliefde echtgenoote ELISABETH GEESON , in den onderdom van 73 jaren, diep betreurd door m«, onze
Kinderen, Behnwdkinderen en Kleinkinderen.
(17910)
BurpwETKEiNO, 30 October 1858.
J. C. VUISTING.
(45)

45.

Elisabeth Gerson, ged. Leiden 28 december 1786, overl. Rijpwetering gem. Alkemade 30 oktober
1858, tr. 2e aid. 5 april 1826 Johannes Cornells Vuisting, geb. Kudelstaart 14 september 1795
chirurgijn en vroedmeester, wethouder van Alkemade, overl. Rijpwetering gem. Alkemade 5
augustus 1863, weduwnaar van Geertruida van den Pol.

46.

Hendrik Straathof, geb. Roelofarendsveen ged. Alkmade 31 maart 1785. landbouwer te Nieuwe
Wetering gem. Alkemade, overl. aid. 15 september 1855, tr. 2e Alphenen Rietveld 7februari 1819
Cornelia Wiltenburg, ged. Alphen (ZH.) 3 mei 1798, tr. Ie Alkemade 21 mei 1812

* „. * Heden overleed, aan eene kortstondige doch
hevige ziekte, in den ouderdom van 70 jaren en ruim 5
maanden, na voorzien te zijn geweest van de H. Sacramenten der stervenden. mijn waarde Echtgenoot HENDRIK STRAATHOF, in leven Landbouwer alhier, diep
betreurd door mij, mijne Kinderen en Behuwd-Kinderen.
NIEUWE W E T E R I N G ,

C. STRAATIIOF,

den 1 5 ^ September 1855.

geb. WILTENBURG.

(46)

47. Theodora Maria Castelein, ged. Alkemade 16 augustus 1791, overl. aid. 24 december 1817 .
48.

Bernardus (ged. Barent) Lenssinck, geb. Harmelen ged. Vleuten 29 september 1777, mr.
timmerman, armmeester der parochie Harmeien, overl. Harmeien 3 april 1834, tr. Vleuten 28
oktober 1799

49.

Dirkje Gasse, geb. Veldhuizen ged. Vleuten 6 oktober 1776. overl. Harmeien 17 juli 1849 •
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50.

Gijsbertus Verhoef, ged. Vleuten 2 mei 1741, mr. timmerman, overl. aid. 30 augustus 1827, tr. Ie
aid. 5 april 1785 Anna van 't Klooster, ged. Soest 25 augustus 1755, tr. 2e Tuil en 't Waal 3 mei
1789

51.

Maria Roeters, ged. Jutphaas 6 maart 1759, overl. Vleuten 21 april 1833.

52.

Arie Vlooswijk, ged. Jutphaas 3 september 1743, overl. Willeskop 5 juni 1826, bouwman op
„Vogelenzang" aid., raadslid van Willeskop, kerkmeester der parochie Montfoort, tr. Jutphaas
23 april 1782

53.

Catharina van Schaik, geb. Oud Wulven ged. Jutphaas 30 januari 1757, overl. Willeskop 3 mei
1803.

54.

Willem Hazendonk, geb. Cothen ged. Wijk bij Duurstede 15 maart 1744, landbouwer op
„Schuurenburgh" te Linschoten, overl. aid. 27 augustus 1826, tr. IJsselstein 20 januari 1788

55.

Maria van Vegten, geb. Rijsbrug ged. Bunnik 8 december 1755, overl. Linschoten 22 september
1807, begraven Montfoort, tr. Ie aid. 17 augustus 1783 Johannes Oostrum.

56.

Wijnand de Wit, geb. Houten ged. Jutphaas 15 april 1757, landbouwer, overl. Vechten gem. Bunnik 26 februari 1833, tr. Ie Utrecht 12 april 1788 Mijntje van Es, tr. 2e aid. 10 februari 1795

57.

Catharina van Buuren, geb. Honswijkged. Schalkwijk 9 oktober 1764, overl. Vechten gem. Bunnik 16 december 1841.

58.

Jan van Schaik, geb. ca. 1742, overl. Werkhoven 30 november 1819, tr. aid. 7 mei 1804

59.

Christina van Oostrom, ged. Werkhoven 29 augustus 1782, overl. aid. 16 augustus 1848, tr. 2e aid.
9 augustus 1821 Elis Miltenburg, ged. Bunnik 7 juni 1776, landman, overl. Werkhoven4 september 1855.

60.

Gerardus Groen, ged. Utrecht 15 februari 1792, landeigenaar buiten de Catharijnepoort, commissionair, overl. aid. 13 november 1833, tr. Vleuten 12 juli 1815

Ondertrouwd
GERARD GROEN, van Vleuten,
en
C. C. J. KIPP, van utrecht.
Vleuten den «7. Junij 1815.
(60/61)

*** Op Eizenburg, buiten Utrecht, overleed heden
ochtend om 6 u r e , tot mijne bittere smart, in den ouderdom van 41 jaren, mijnen teederbeminden Echtgenoot, de Heer G E R A R D G R O E N , met wien ik in
eene gelukkige Echt van 18 jaren leefde; mij nalatende
9 kinderen, waarvan de meeste te jong zijn om het gemis te kunnen beseffen, van eenen zoo waarden enzoreenden Vader welke zij betreuren !
E I . Z E N B U R G , b\] Utrecht,
C. C. J. K I P P ,
den i3<ifn November 1833.
Wed. C. Crna:.
(60)
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Getrouwd :

G. J. H. VAN BIJLEVELT,
Vleuten
en
den 20. April 1 336.
C. C. J. K I P P .
Uithoofd e van veelvuldige familie en vriendschaps-betrekkingelieve men deze algeineene , teveas als eene bijzondere kennisgeving te b sschouwen.
(61)

61.

Cornelia Catharina Johanna Kipp, ged. Gorinchem 20 mei 1794, overl. Vleuten 6 februari 1858,
tr. 2e aid. 20 april 1836 Gerardus Johannes Hendricus van Bijlevelt, geb. aid. 13 oktober 1811,
burgemeester van Vleuten 1834-1870, overl. aid. 2 april 1870, tr. 2e Johanna Maria Wilhelmina
Melchers.

62. Joannes Oostveen, ged. Utrecht 17 november 1779, bouwman buiten de Catharijnepoort, overl.
aid. 15 april 1852, tr. aid. 5 mei 1810
63. Petronella Ruys, ged. Utrecht 12 maart 1785, overl. aid. 28 januari 1823•
De illustraties bevinden zich in de collecties van:
J.W.C, van Schaik, Utrecht - 3-5-7-10-11-15-24-27-31 bidprentje.
J.G. Vreeswijk, Montfoort - 4.
Mevr. M.A. Oostveen-Lenssinck, De Meern - 6-14-31 portret.
Gebr. B.H. en J. Lenssinck. Linschoten - 12 portret-13 portret.
Mevr. M.A. de Goey-van Es, Montfoort - 12 bidprentje-13 bidprentje.
Mevr. G.J.A. Beerthuizen-van Kooten, Montfoort - 20-45-46-60-60/61.
Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage - 25-61.

Een Harmelense nieuwjaarswens
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten
In de 18e en 19e eeuw was het gebruikelijk dat gemeentepersoneel, zoals bijvoorbeeld lantaarnopstekers, bodes, vuilnisophalers en nacht- of klapperwachten ter gelegenheid van de jaarwisseling een
nieuwjaarswens op rijm lieten drukken. De term klappermanspoëzie hebben we hieraan overgehouden. Het betekent rijmelarij ofwel dichtwerk zonder enige kunstwaarde1).
Deze verzen werden aan de burgerij, waarschijnlijk alleen aan de vooraanstaande en beter gesitueerde
i i r f f ^ r c qc
5oden, waarvoor de aanuieuer uan meestal .') een looi ontving. Deze nieuwjaarswensen
vormden zo een aardige bijverdienste voor deze doorgaans niet al te best betaalde personen. Als we de
verklaring van Harmelen's burgemeester D.O. Heldewier in de raadsvergadering van 17 november
18932) moeten geloven, konden de inkomsten uit deze,,nieuwjaarsprenten" oplopen tot ongeveer 20%
van het bedrag wat de nachtwacht per jaar als traktement ontving. Als tegenstander van het geven van
fooien aan politiebeambten, stelt hij de raad dan namelijk voor het traktement van de nachtwacht van
f 125,00 per jaar te verhogen. Enkele raadsleden twijfelen aan het door de burgemeester genoemde bedrag van f25.00 tot f30,00. maar deze zegt daar zelf inlichtingen over ingewonnen te hebben. De raad
wil gezien de financiële toestand van de gemeente evenwel niet overgaan tot het verhogen van de jaarwedde of het beschikbaar stellen van een subsidie, waarop door de burgemeester wordt gesteld dat hij
dan een verbod op het nieuwjaarwensen nog niet zal invoeren.
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Overigens komt het burgemeestersvoorstel niet uit de lucht vallen. Vijfjaar eerder, in 1888 heeft de
commissaris van de Koningin al verboden dat de veldwachter met nieuwjaarsalmanakken rondgaat.
Zijn advies om hier een vergoeding tegenover te stellen wordt op 16 oktober van dat jaar 3 ) door de
Harmelense raad gevolgd, zij het dat zij een jaarlijkse gratificatie beschikbaar stelt, op voorwaarde dat
de veldwachter door dienstijver zich deze waardig maakt.
Dat het nieuwjaarwensen door nachtwachten ,,gevoelig" lag is niet zo vreemd, want het uit 1867
stammende „Reglement op het gaan van de gewone Nacht of Klapperwacht te Harmeien"4) laat zien
dat de nachtwacht in de praktijk wel degelijk een soort politiebeambte is.
Hij moet iedere avond om tien uur precies beginnen met zijn ronde, die ging van „het begin der
Kalverstraat van den noodstal behoorende aan A. van Peer over het dorp tot aan de woning van G. de
Wit, van daar achter langs het jaagpad over de Steenenbrug naar de Huize Harmeien, van daar terug
over den Indijk tot het dijksteegje, dezelve door langs het jaagpad terug, door de steeg van C. van
Dorp, het dorp terug door de Kalverstraat tot aan den Uithof, van daar terug tot aan den brug bij
A. Lekkerkerker, van daar langs het jaagpad tot de Steenenbrug". Hij mag de route ook andersom afleggen, maar deze moet wel ieder uur gedaan worden. In de maanden april tot en met september moet
de laatste ronde om drie uur en de overige maanden om vier uur begonnen worden. Binnen dit tijdsbestek is het de nachtwacht verboden zich in een bewoond huis te bevinden.
Hij moet op deze rondes alle onbekende personen, welke hij ontmoet, vragen waarom zij zich 's-nachts
op de weg bevinden.
Mocht deze vraag onbevredigend of in het geheel niet beantwoord worden, dan zal hij deze persoon
naar de burgemeester of diens plaatsvervanger brengen, zodat deze naar goeddunken kan handelen.
Ook moet hij de burgemeester ervan in kennis stellen, als er op het dorp of in de één of andere herberg
of tapperij ongeregeldheden begaan worden door beschonken personen. Voor bovengenoemde zaken
kan hij indien nodig de hulp „zowel der Rijks als der Gemeente Policie" inroepen.
Als hij personen ontdekt die „hetzij per as, vaartuig of te voet" goederen vervoeren waarover door het
rijkeen belasting geheven wordt, is hij verplicht deze aan te houden en „alles aanwenden" om „zich van
hunne personen te verzekeren". Bij twijfel zal hij dan direct de rijksambtenaren, de burgemeester of de
gemeentebode waarschuwen, zodat een onderzoek kan plaatsvinden en eventueel een proces-verbaal
kan worden opgemaakt.
Wanneer er onverhoopt brand mocht uitbreken in de kom of de nabijheid van de gemeente moet hij
aanhoudend klepperen en „brand" roepen, ter plaatse de bewoners en buren wekken, daarna direct de
burgemeester waarschuwen, alsook de gemeentesecretaris en de personen welke als „wekkers" 5 )
aangewezen zijn, zodat dezen hun plicht kunnen doen.
In het geval van brand in een andere gemeente, zal hij de burgemeester of diens plaatsvervanger
hiervan mededeling doen. Hij moet ook alarmeren wanneer er 's-nachts noodweer ontstaat.
Normaal brengt de klapperwacht eenmaal per week rapport uit. Is er iets bijzonders gebeurd, dan rapporteert hij de volgende morgen en bij iets buitengewoons direct bij de burgemeester, ook 's-nachts.
Bij het aanvaarden van de functie legt de klapperwacht een eed af de op hem rustende verplichting
getrouw na te komen. Blijft hij onverhoopt in gebreke, dan riskeert hij een onbetaalde schorsing. Bij
herhaling kan ontslag volgen.
Voor Harmeien is de benaming nachtwacht voor de tweede helft van de 19e eeuw eigenlijk een betere
dan klapperwacht, omdat op 22 maart 1867 de raad besluit met 5 tegen 2 stemmen om „de nachtwacht
niet steeds te laten kleppen". We weten uit het reglement dat de man wel een klepper bij zich moest
hebben om deze in geval van brand te gebruiken. In latere jaren heeft de taak van de nachtwacht
verschillende wijzigingen ondergaan. Zo weten we dat het doven van de dorpsverlichting ook vaak in
handen was van de nachtwacht.
In 1924 wordt de nachtwacht in Harmeien afgeschaft. In de raadsvergadering van 26 september 6 )
protesteert de heer Buitenhuis nog wel tegen het breken van „een oude traditie" en zegt dat afschaffing
bezwaarlijk is vanwege de preventieve werking ten goede, welke ongetwijfeld nog wel van de
nachtwacht uitgaat. Dit bezwaar vervalt evenwel, omdat door de politie, volgens een mededeling van
de burgemeester, in de toekomst ook nachtdiensten gedraaid zullen worden. Extra gunstig aspect is dat
hieraan geen extra kosten verbonden zijn.

68

De nieuwjaarswensen van de nachtwachten waren toen echter al lang verleden tijd. In de vergadering
van Burgemeester en Wethouders van 30 december I9077) verklaart de twee maanden eerder geïnstalleerde burgemeester A. Blankestijn (nieuwe bezems vegen schoon) dat hij het aanbieden van de biljetten heeft verboden. In zijn ogen heeft dit gebruik „wat veel van bedelarij", terwijl juist de politie
surveilleert om bedelarij te weren. Zijn voorstel om de nachtwachten hiervoor „schadeloos" te stellen
door hen jaarlijks een gratificatie van 25 gulden te verlenen, wordt aan de raad voorgelegd en door deze
op 21 januari 1908s) aangenomen.
Dat de nachtwacht voor kinderen soms als boeman werd gebruikt, blijkt uit de eerste regel van het
volgende kinderversje van Hiëronymus van Alphen (1746-1803). De verdere tekst straalt echter een
gevoel van bescherming en veiligheid uit.

Zou ik voor den klepper vreezen,
Oh, die lieve brave man
Maakt, dat ik gerust kan wezen,
En ook veilig slapen kan.
Moeder lief 'k geloof het vast.
Dat hij op de dieven past.
Schoon hij loopt door wind en regen,
't Zingen wordt hij nimmer moe:
Goede God! Geef hem Uw zegen,
Maar mijn oogjens vallen toe.
Lieve klepper! hou de wagt!
Ik ga slapen: goeden nagt!

Nachtwachten aan de koffie in hun houten optrekje.
De man links warmt zijn handen. Aan de wand hun
,,gereedschap" zoals lantaarn en ratel.
Houtgravure door J.W. Kaiser (1813-1900).
Coll.: Prentenkabinet Rijksmuseum - Amsterdam 89-E-36.
Tot slot iets over de aanbieders van de hierbij afgedrukte wens.
Deze wens werd aan het ..WelEdel Achtbaar Bestuur en al onze Medeburgers" opgedragen door de
nachtwachten H. Breijer en B. Schrijvers aan het begin van 1893.
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H. Breijer was sinds 1 januari 1888 nachtwaker voor f 125,00 per jaar en zou dit blijven doen tot 1 april
1908. Op 10 maart 1908') deelt de burgemeester aan de raad mee. dat Breijer ontslag heeft gevraagd
„omdat hij niet langer de lantaarns wenschte te blusschen".
Het ontslag wordt hem verleend.
G. Schrijvers (Gijsbertus, maar gezien de voorletter B op de wens had hij als roepnaam waarschijnlijk
Bertus) was sinds het tweede kwartaal van 1888 nachtwaker. Schrijvers was tot zijn overlijden op 10
april 1895 als zodanig in dienst.
In de notulen van de raadsvergadering van 12 juli 189510) lezen we „dat na het overlijden van G.
Schrijvers, aannemer der gemeenteverlichting, . . . . zijne weduwe tot 1 mei de aan de verlichting verbonden werkzaamheden heeft doen verrichten, doch dat Burgemeester en Wethouders hebben besloten, haar vanaf 1 mei 1895 daarvan te doen ontslaan". Hieruit blijkt dus ook dat verschillende „baantjes" door één persoon werden aangenomen, om zo een redelijk inkomen te verkrijgen.

Noten:
1. Van Dale - Groot Woordenboek der Nederlandse Taal.
2. Gemeente-archief Harmeien - voorl. inv. nr. 6 - Notulen van de raad der gemeente Harmeien 1889-1907 p.
142-43.
3. G.A.H. - voorl. inv. nr. 5 - Notulen van de raad der gemeente Harmeien 1873-1888.
4. G.A.H. - voorl. inv. nr. 230 - Reglement van de klapperwacht 1867.
5. Dit zijn waarschijnlijk de mensen die aangesteld zijn om de leden van de brandweer te waarschuwen, de zgn.
porders.
6. G.A.H. - voorl. inv. nr. 9 - Notulen van de raad der gemeente Harmeien 1921-1927.
7. G.A.H. - voorl. inv. nr. 27 - Notulen van Burgemeester en Wethouders der gemeente Harmeien 1896-1909.
8. G.A.H. - voorl. inv. nr. 7 - Notulen van de raad der gemeente Harmeien 1908-1918.
9. idem.
10. G.A.H. - voorl. inv. nr. 6 - Notulen van de raad der gemeente Harmeien 1889-1907.

De situatie van het Woerdense onderwijs in 1799
door L.C1.M. Peters
Woerden kent inde 16e eeuw reeds de Latijnsche school. Deze school heeft bestaan tot het jaar 1781. In
het begin van de 16e eeuw bestaat er ook een eenmansschooltje. Van volksonderwijs is er echter geen
sprake1).
Tegen het einde van de 18e eeuw ontstaat er in den lande ongerustheid over de toestand van het
onderwijs. Vooral de in 1784 opgerichte Maatschappij tot Nut van't Algemeen richt zich sterk op het
bevorderen van het nationale onderwijs. De Bataafse Republiek maakt dan een nationale wetgeving
mogelijk. Bij de Nationale Vergadering van 1796 worden verschillende voorstellen ingezonden
betreffende het onderwijs. De Nationale Vergadering benoemt een commissie om de stukken te
beoordelen. Deze commissie doet onder meer het voorstel om een nieuw in te stellen commissie
opdracht te geven „tot het beraamen van een ontwerp van Nationaal Onderwijs". De ingestelde
commissie beëindigt haar werkzaamheden voortijdig omdat het niet doelmatig lijkt verder te werken in
verband met de in voorbereiding zijnde Grondwet. De Staatsregeling voor het Bataafse Volk van 1798
zegt in de Burgerlijke- en Staatkundige Grondregels onder meer: „De Maatschappij wil, dat de verlichting en beschaaving onder haare Leden zooveel mooglijk bevorderd worde". In de Acte van
Staatsregeling staat dat het Uitvoerend Bewind acht agenten (ministers) zal aanstellen, waarvan er een
belast wordt met de Nationale Opvoeding, omvattende: „de Geneeskundige Staatsregeling, de vorming der Nationaale Zeden, en de bevordering van het Openbaar Onderwijs, en van Konsten en Wetenschappen".
Bij decreet van 21 december 1798 wordt er voor de „Agent van Nationale Opvoeding" een instructie
vastgesteld. De eerste die in deze functie wordt benoemd is Theodorus van Kooten (1749-1813). In
april 1799 wordt hij opgevolgd door J.H. van der Palm. Het ontwerpvan algemene schoolwetgeving
van Van der Palm wordt op 6 juni 1801 bekrachtigd als eerste Schoolwet2).
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Th. van Koot en, 1749-1813

:

J.H. van der Palm, 1763-1840
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Bij brief van 11 februari 1799, met als briefhoofd „Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap", wendt de
Agent van Nationale Opvoeding der Bataafsche Republiek, Th. van Kooten, zich tot het Intermediair
Administratief Bestuur van het voormalig gewest Holland met het verzoek om aan alle
municipaliteiten (gemeentebesturen) binnen het voormalig gewest een aantal vragen voor te leggen
met betrekking tot het onderwijs in de diverse plaatsen3). In voornoemde brief is een dertiental vragen
opgenomen. De antwoorden op die vragen zullen de Agent van Nationale Opvoeding in staat moeten
stellen om de nodige verbeteringen te kunnen voordragen die er op het gebied van het „Nationaal
Onderwijs" behoren te worden ingevoerd en een begroting te kunnen samenstellen van de financiële
middelen die voor die verbetering nodig zijn. Het Intermediair Administratief Bestuur van het
voormalig gewest Holland besluit eveneens op 11 februari 1799 — in het vijfde jaar der Bataafsche
Vrijheid — aan alle municipaliteiten binnen het voormalig gewest een extract uit het „Register der
Resolutien", waarin voornoemde briefis opgenomen, toe te zenden. Beantwoording van de gestelde
vragen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden, dienen plaats te vinden. De
vragen hebben onder meer betrekking op welke scholen er zijn, het toezicht op die scholen, het
onderwijzend personeel, de salarissen en door wie de salarissen betaald worden, welke reglementen er
gelden, het aantal leerlingen enz.
De municipaliteit van Woerden beantwoordt de vragen aan de „Agent van de Nationale opvoeding der
Bataafsche Republicq" bij schrijven van 4 april 17994). Voornoemd schrijven geeft een goed beeld van
het onderwijs in Woerden in 1799.
Er is in Woerden een „Fransch en Nederduitsch Stadsschool". De stadsschool had twee afdelingen:
„het Fransch School" en het „Nederduitsch School". In de school wordt les gegeven door een meester,
een ondermeester, die ouder dan 20 jaar moet zijn, en een aankomend „jongeling", als tweede
ondermeester. Onderwijs wordt gegeven in de beginselen der „Nederduitsche" (Nederlandse) taal,
lezen, schrijven, rekenen en Franse taal. Frans wordt speciaal gegeven door de meester en tweede
ondermeester, terwijl de eerste ondermeester Nederlands geeft. De meester is genaamd Elias de Jongh,
oud 24 jaar. De tweede ondermeester is Jan van den Bol, oud 16 jaar. Tot eerste ondermeester is
benoemd Jan van der Vaart, oud 23 jaar, die binnen 14 dagen wordt verwacht. De vorige eerste
ondermeester is naar elders vertrokken.
Het salaris van de meester van het „Fransch school" is voorlopig vastgesteld voor vier jaar, waarvan er
bijna twee verstreken zijn, op 100 gulden per jaar, terwijl zijn salaris als „Nederduitsch meester" nog
niet bepaald is kunnen worden, aangezien dit gecombineerd geweest is met die van voorlezer in de
„Gereformeerde" (Ned.-Hervormde) kerk, voor 200 gulden per jaar en vrij wonen. Binnenkort zal
hierover een regeling getroffen worden.
Het bedrag dat door de leerlingen voor het onderwijs in Nederlands en rekenen moet worden betaald
staat in bijlage A5).
Voor het onderwijs in Frans betalen de leerlingen elk kwartaal 3 gulden en 10 stuivers.
Het aantal leerlingen in het „Fransch school", bij de meester, ligt tot dan nog tussen de 20 en 30. Het
aantal leerlingen in het „Nederduitsch school" is zeer verschillend. In de zomer is het aantal leerlingen
zeer gering. Thans (april 1799) ligt het aantal tussen de 120 en 130.
Alle kinderen van burgers die „van den armen trekken", of opgeven dat zij voor het onderwij s van hun
kinderen niet kunnen betalen, krijgen onderwijs in het „Nederduitsch school" inclusief rekenen, gratis.
Aan de meester wordt hiervoor 31 gulden uit de stadskas betaald. De ondermeesters worden door de
meester betaald, vooral de eerste ondermeester. De tweede ondermeester geeft meestal geld toe.
Het schoolgebouw en de woning van de meester zijn eigendom van de stad.
Na Pinksteren (1799) zal er opnieuw een „Fransch kost- en dagschool" van start gaan. Deze school is
alleen bestemd voor jonge burgeressen. Op het lesprogramma staan: Frans, schrijven, rekenen,
geschiedenis, geografie en verder „alle vrouwe handwerken".
Zo lang het aantal leerlingen het toelaat, zal aan deze school een „meesteresse" verbonden zijn, die
zodra het nodig is een „ondermeesteresse" zal aannemen.
De meesteresse is genaamd Maria Magdalena Groeneyk, geboren Agron en 29 jaar oud.
Jaarlijks zal zij een salaris van 75 gulden genieten.
De leerlingen betalen ieder kwartaal 7 gulden voor hun onderwijs.
Het onderwijs wordt gegeven ten huize van de meesteresse. Dit huis is hiervoor zeer geschikt,
aangezien het vele en ook grote vertrekken heeft. Tevens ligt achter het huis een tuin.
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Het bestuur van de scholen is opgedragen aan Cornells Maas, Johannes Okhuijsen, beide leden van de
municipaliteit en J.C. ten Noever. De bestuursleden genieten geen jaarwedde of enige ,,pecunieele" of
andere voordelen.
De instructie voor de bestuursleden wordt als bijlage A, terwijl de instructie voor het onderwijs in het
,,Nederduitsch" school als bijlage B wordt meegezonden5). Laatstgenoemde instructie werd meestal
overgenomen uit twee bij het Genootschap tot Nut van 't Algemeen „bekroonde prijsverhandelingen"
van Johannes Floh en Van den Berg. Voor de „Fransche" school is er geen bijzondere instructie. Het
onderwijs en de opvoeding wordt onder toezicht van het bestuuraan het onderwijzend personeel overgelaten.
De salarissen worden uit de stadskas betaald.
Het aanstellen van het personeel geschiedt, na een voorafgaand examen, door het bestuur. Tevens
regelt het bestuur de examens van de leerlingen.
Aan het einde van de brief wenst de municipaliteit de Agent van Nationale Opvoeding alle mogelijke
succes bij de pogingen om de zo noodzakelijke verbetering van de opvoeding der kinderen in het land te
realiseren en zegt toe zo veel als mogelijk is daaraan mee te werken.

Noten:
1. C.J.A. van Helvoort, Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Stad Woerden, Hilversum 1952, p. 193.
2. J.H. Meijsen, Lager onderwijs in de spiegel der geschiedenis, 1801-1976, 's-Gravenhage 1976. p. 14-17.
3. De brief werd in het gemeentearchief van Woerden niet aangetroffen. Gebruik is gemaakt van het exemplaar uit
het gemeente-archief van Schoonhoven, O.A. Schoonhoven, inv. nr. 161.
4. G.A. Woerden, Missivens 1799, Kast 3 nr. 6 boven.
5. De bijlagen A en B zijn niet bij de antwoordbrief bewaard.

De bevolking van Willeskop rond 1800
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten
Op 23 juli 1802 krijgt het gemeentebestuur van Willeskop van de „Gedeputeerden van het
Departementaal Bestuur 's-Lands van Utrecht" opdracht binnen acht dagen opgave te doen van de
gezinnen in de gemeente. Tevens moet het gemeentebestuur zorgen voor een lijst van alle inwoners.
Eén en ander staat in verband met de werkzaamheden van een aantal gecommitteerden ten behoeve
van de z.g. „Achtjarige heffinge", een op 26 februari 1802 door het staatsbewind der Bataafse
Republiek afgekondigde belasting, „bij wijze van Gifte aan den Lande, op de bezittingen en Inkomsten
van de Ingezetenen dezer Republiek"1). De heffing op de bezittingen zal 4 % zijn, te betalen over acht
jaar, ieder jaar een '/2 %• De heffing op de inkomsten zal 16 % zijn, eveneens te betalen over acht jaar,
dus ieder jaar 2 %.
Op 30 juli laat het gemeentebestuur van Willeskop aan de gedeputeerden weten dat „na behoorlijke
opneminge" er 52 huisgezinnen in hun gemeente zijn, waarbij vier watermolenaars. Ook de lijst met
gezinnen en het aantal personen waaruit ze bestaan is meegestuurd. Uit de lijst blijkt dat de bevolking
toen voor de helft uit boerengezinnen bestond. Ook blijkt van de inwoners 1/3 gedeelte nog niet de
leeftijd van 10 jaar bereikt te hebben2).
Op 24 augustus 17952) had het gemeentebestuur ook reeds zo'n volkstelling gehouden. Dat gebeurde
toen op verzoek van de Representanten 's Lands van Utrecht, die in het eerste jaar van de Bataafse
vrijheid met anderen zo snel mogelijk gestalte willen geven aan een plan „ter oproeping van de Burgers
van Nederland tot het verkiezen eener Nationale Conventie"3).
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Het gemeentebestuur kwam in totaal op 108 mannen, 84 vrouwen en 105 kinderen. In eerste instantie
lijken de gezinnen groter dan ze in werkelijkheid zijn, want in die tijd hadden bijna alle boeren minstens
1 knecht en 1 meid inwonen. Dit blijkt echter ook duidelijk uit een andere lijst gedateerd 1 november
17992) £> eze lijst geeft alle getrouwde mannen van 18 tot 28 jaar en alle ongetrouwde van 18 tot35jaar
uit Willeskop. De namen van deze mannen zijn genoteerd ten behoeve van de commissie tot de
burgerbewapening. Viel men in één van bovengenoemde categorieën, dan was men verplicht de wapenen te dragen. Wenste men dit niet, dan kon men dit afkopen door een bepaald bedrag aan contributie
te betalen4).
Op de lijst van 1799 zult u bij vele namen „vertrekt na(ar).." zien staan. Dit heeft te maken met het feit
dat in deze regio het boerenjaar werd afgesloten op Sinte Catrijn (25 november). Dat was de dag dat de
pachtboeren hun pacht betaalden aan de landheer en dat boerenknechts en -meiden opnieuw ingehuurd werden door hun oude of door een nieuwe baas. Vandaar dat men op 1 november doorgaans
reeds wist, welke knechts op korte termijn gingen verhuizen.

„Lijste der Mannen, Vrouwen en kinderen, in de Heerlijkheyd van willescop, geformeerd ingevolge de
aanschrijving der Representanten s Lands van Utrecht van dato den 5en Augustus 1795.
Mannen Vrouwen Kinderen
4
1
2
2
3
4
2
2
2
5
2
1
2
2
2
2
1
2
1
2
3
3
2
3
1
1
1
3
3
3
2
1

Arij Vlooswijk
Gijsbert van Agthoven
De Wed. van den Berg
Jan de Keijzer
De Wed. Reijnier Rietveld
Jilles van Wolswijk
Willem Straver
Ernst Koter
Gerrit Koster
Jacobus Kemp
Jan van Schaik
Cornells Schinkel
Jan van 't Riet
Anthonij van 't Riet
Cornells van Jaarsveld
Jan Hogendoorn
Klaas Rietveld
Gerrit Benschop
Hendrik van Blokland
Arij de Jong
Pieter Harmilerwaard
Jan van Schaik
Jacobus van Blokland
Jan Rademaker
Jan van Wijk
Leenderd van Rooijen
Hendrik van der Vlist
Cornells van Dijk
Jacob de Keijzer
Willem Brouwer
Gerrit den Houdijker
Cornells Vroegen
Pieter den Oudsten
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2
2
2
2
3
3
1
1
1
3
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1

8
10
1

—
—
—
6
2

—
—
—
—
1
4
5
1
2
2
2
1
2
4
2

—
2
3
5

—
1

—
3
6

Hermanus van Luijnen
Arien Jansz. Snel
Fredrik van der Vlist
Jan Kemp
Steven van Rossum
Dirk Wildschut
Jacobus Mijderswijk
Daam van Kempen
Arij Houdijk
Cornells van 't Riet
Pieter van der Velden
Huijbert Hazelaar
Gerrit van Doorn
Jan Moria
Arien Ruwen
Willem Honkoop
Cornelis de Ruijter
De Wed. Claas Bos
Hendrik van den Broek
Arij Slootjes
Jan Kersbergen
Pieter Slootjes
Pieter Kramer

3
3
2
2
2

3
2
2
2
2

—
—

2
1
1
3
1
1
2
2
1
1
2
2
1
!
1
1
1

1

—

108

3

—
1

—
3
1
1
1
3
1

4
5
3
3
6

3
2
1

1
1

1
1
1

3
1
1

84

105

Aldus deze Lijste geformeerd bij de Municipaliteyt van Williscop en dezelve Over geleverd, op den
24en Aug. 1795".

„Lijste van de perzoonen wonende in den Gerechten van Willescop, de ongetroude van 18 tot 35
Jaaren, en de getrouwde van 18 tot 28 Jaaren, opgeschreven den Ie November 1799.
De Getrouwde Perzonen
van 18 tot 28 Jaaren

Jan van der Well oud 25 Jaaren
woond bij Hendrik Stoiker

Bastiaan Emaus oud omtent 24 Jaren
knegt bij A. Vlooswijk

Willem Boompjes oud 25 Jaaren
woond bij Arie Rietveld en vertrekt na Heeswijk

Gerardus Brant oud 24 Jaaren
woont ut supra (= als boven) en vertrekt
na Montfoort

Antonij Maarschalkerwaard
oud 24 Jaaren woond bij Jan
van Dam

Willem van Agthoven oud 22 Jaaren
zoon van G. van Agthoven, vertoond
een declaratoor (= verklaring) van
den Chirurgijn L. Gantje dat gemelde
onbekwaam is om de gewapende
Burgerwagt te können doen

Cornelis de Rijk oud 27 Jaaren
woont bij ut supra en vertrekt na
Blokland

Pieter van Mourik oud 25 Jaaren
zoon van Beellige de Herderin

De knegt van toon Stoiker is er niet
Cornelis Kemp oud 26 Jaaren
Pieter Kemp oud ontrent 24 Jaaren
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Willem Rijzewijk oud 20 Jaaren
knegt bij Ernst Koter

Jan de Bruijn oud 25 Jaaren
woond bij de weduwe den Burger

Gert Hoogland oud 27 Jaaren
uit Montfoort

Gerrit van der Beek oud 28 Jaaren
woond bij Gerrit den Houdijker
en vertrekt na Blokland

Hendrik Hoogland oud 27 Jaaren
wonende bij Jan van 't Riet

Cornelis van Vlied oud 28 Jaaren

Willem van Rooje oud 23 Jaaren

Teunis Kersbergen oud 22 Jaaren woond bij
van Luynen

Jan de Groot oud 25 Jaaren
knegt bij Cornells van Jaarsveld
en vertrekt bij Teunis van
Jaarsveld onder Lindschoten

Steven Overdam oud 20 Jaaren
woont bij A.J. Snel, en vertrekt na
Blokland

Ongetrouwde van 18 tot 35 jaaren

Hendrik de Bruijn oud 29 Jaaren
woond bij Frederik van der Vlist

Peter van der Linden oud 26 Jaren
woond bij Gerrit Benschop en
vertrekt na den IJssel Dijck

Janis van Nes oud 32 Jaaren
woond bij Jan Kemp
Gelof van Beek oud 28 Jaaren

Cornelis van Doorn oud 23 Jaaren
woond bij Piet Hermelerwaard

Max van Beek oud 27 Jaaren

Jan Davelaar oud 29 Jaaren
woond bij Jan van Schaik, en vertrekt
bij Manis van Luijnen

Frederik Honkop oud 20 Jaaren
woond bij Jan Moria en vertrekt
na Polsbroek

Jacobus van Nes oud 27 Jaaren woont
bij Jacobus van Blokland

Jan Verburg oud 20 Jaaren
woond bij Cornelis de Ruyter
vertrekt na Hekendurp

Janis van Hermeien oud 27 Jaaren
woond bij Willem Brouwer

niet bet.

de knegt van A. Boom niet
geweest

Teunis Tibbe oud 34 Jaaren woond bij H. van
Wijk

Hendrik van Agthoven bet. f4—,,—,,

Toon Steenbergen oud 21 Jaaren woond bij
de weduwe den Burger en vertrekt na Hekendorp

Gijsbert van Agthoven bet. f4—„—,,

te Zamen 33 persoonen
noch twee perzonen is 35 perzonen"
„Lijste van de Ingezeetenen van Willescop, geformeert en in order gebragt op expresse Last van de
Gedeputeerden van het Departementaal bestuur S'Lands van Utrecht van dato 23 July 1802.
Persoonen
boven de 10 Jaren onder de 10 Jaren
No.
1 Arie Vlooswijk, boer
2 Gijs van Agthoven, boer
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Jan Compeer, herder
Hendrik Stoiker, boer
Arie Rietveld, boer
Jan van Dam, boer
Toon Stoiker, boer
Jacobus Kemp, boer
Ernst Koter, timmerman
Gerrit Koster, daggelder
Jan den Houdijker, daggelder
Jan van Schaik, daggelder
Cornells Schinkel, boer
Gerrit van Zoest, tapper
Toon van 't Riet, boer
Cornells van Jaarsveld, boer
Jan Hogendoorn, boer
Gerrit Benschop, boer
Arie de Jong, boer
Pieter Hermelerweerd
Jan van Schaik, boer
Gijsbert Snel, boer
Jan Rademaker, kleermaker
Steven van Doorn, daggelder
Pieter Holleman, daggelder
Leendert van Rooijen, daggelder
Jan Uitman, daggelder
Reinier de Jong, boer
Hannes van Wijk, boer
Willem Brouwer, boer
Gerrit den Houdijker, boer
Cornells Vroege, daggelder
Hermannus van Luijnen
Hendrik Boeree, daggelder
Arie Jansse Snel, boer
Frederik van der Vlist, boer
Jan Kemp, boer
Dirk Wildschut, daggelder
Steven van Rossum, daggelder
Martinus Heeswijk, kleermaker
Jacobus Mijderwijk, daggelder
Cornells van 't Riet, boer
Jan Moria, boer
Willem Honkoop, winkelier
Arie de Ruwe, schipper
Cornells de Ruijter, boer
d' Wed. Klaas Bos
Klaas Rietveld, tapper
Pieter Kramer
Pieter Slootjes
Jan Kersbergen
Pieter Claaren
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2
4
5
7
5
6
4
3
2
3
3
3
6
6
3
4
3
5
7
4
4
2
2
2
2
4
4
5
4
2
6
2
5
5
4
2
2
2
2
6
6
3
6
6
4
3
2
2
4
2

4

205

98

2
I
1

3
4

1
2
4

2
1
2
4
4
5
4
1
2
2
2
1

1

5
5

2
2
1
1

6
4
2

3
3
3

-

t' Huis-leggers die geen huishouden hebben zijn:
Cornelis van Dijk, daggelder
Arie Houdijk, daggelder
de Houtkoper de Jong, woond te Oudewater
Willem de Langen, woond in Honkoop".
Noten:
1. RAU - Archief der Staten van Utrecht 1375-1813 - Archief van Commissarissen tot de administratie der
financiën van het voormalig gewest - inv. nr. 1225-36 Lappen-notulen van commissarissen met bijlagen.
2. Oud-Archief Willeskop - inv. nr. 2 - Lijsten van de ingezetenen van Willeskop 1795, 1799, 1802.
3. RAU - Archief der Staten van Utrecht 1375-1813 - Archief van de Provisioneele Representanten en
Representanten 1795-1796 - inv. nr. 1067 - Minuten van Uitgaande brieven.
4. RAU - Archief der Staten van Utrecht 1375-1813 - Archief van provisioneele commissarissen tot de
burgerbewapening in het voormalig gewest - inv. nr. 1240 - Kopieboek van ingekomen en verzonden brieven der
commissie augustus-december 1798.

Lijst van weerbare mannen van Middelland, Kromwijk,
Bulwijk en Honthorst onder Woerden
door L.C1.M. Peters
In Heemtijdinghen, 16e jaargang, nummer 2 (juni 1980), publiceerde R.J.F, van Drie een lijst van
weerbare mannen uit 1672 van Rietveld en de Bree.
In het archief van het Groot-Waterschap van Woerden bevindt zich onder meer een lijst van weerbare
mannen van Middelland, Kromwijk. Bulwijk en Honthorst, gelegen onder Woerden1).
Deze lijst is samengesteld op 6 mei 1672 door Schout, Burgemeesters en Schepenen van Woerden, naar
aanleiding van een aanschrijving van de Gecommitteerde Raden uit de Staten van Holland van 16 februari 1672.
Het aantal weerbare mannen, tussen de achttien en de zestig jaar, bedraagt in Middelland 4; in Kromwijk en Bulwijk samen 22 waarvan er één absent is; in Honthorst 51 waarvan er9 absent zijn. Uit de
weerbare mannen van Kromwijk en Bulwijk werd één persoon aangewezen als sergeant. Honthorst
leverde een kapitein, een luitenant, een sergeant en een vaandrager.
In totaal droegen 32 inwoners een roer en 35 inwoners een piek2).
De lijst van weerbare mannen luidt als volgt:
Middelant. Cromwijck en Bulwijck
mitsgaders Honthorst.
Lijste ofte rolle van alle weerbare mannen van achtien tot sestigh jaaren oudt, wonende in de
Ambachten van 't Middelant. Cromwijck en Bulwijck. mitsgaders Honthorst, resonerende onderden
Bailliuwschappe van Woerden, geformeert bij Schout. Burgemeesteren ende Schepenen der Stadt
Woerden, uyt ordre ende bevel van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raaden van de Ed. Groot
Mog. Heeren Staaten van Hollandt.
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MIDDELANT
Hagen Janssen van Odijck
Cors Gerritsen, achter 't Slot
Willem Bastiaensen
Willem Cornelissen

absent
sergeant

capiteyn

absent

luytenant
absent

roer
roer
roer
pieck

CROMWIJCK en BULWIJCK
Hendrick Cornelissen den Haen
pieck
Willem Janssen Ruijsch
roer
Hendrick Aryensen, kneght van Gerrit Korssen roer
Michiel Cornelissen Hogervorst
roer
Jeroen Cornelissen
pieck
Jan Tonisz. Hoogenboom
roer
Cornelis Cornelissen Hogervorst
pieck
Aert Slickgusen
roer
Willem Leendertsz.
pieck
Pieter Leendertsen
Cornelis Joosten
roer
Isaack Blanckesteijn
roer
Jan Daniëlsen van der Horst
pieck
Hendrick Elbertsen
roer
Pieter Janssen Boon
roer
Willem Korssen van der Kreest
roer
Dirck Eiberden van der Kodde
pieck
Kors Stevensen van der Cats
pieck
Jan Cornelisz. Hogervorst
roer
Jan Ciaessen Kamerick
pieck
Otto Cornelissen Rietvelt
pieck
Jan Beut
pieck
HONTHORST
Jan Dircxsen Verbaen
Pieter Janssen Verbaen
Jan Willemsz. van Breukelen
Pieter Jacobsz.
Willem Hendricxsen Nop
Joost Pietersen
Claas Gijsbertsz. van der Endt
Jan Robbertsz.
Evert Willemsz.
Jan Jacobsz. Bos
Claas den Userman
Symon Stevensz. van der Landen
Joost Joostsen Floorijn
Tonis St. van der Kats
Kors Huybertsen
Stoffel 1 omssen van der Cats
Aelbert Karreman
Elyas Barentsen
Aelbert Hendricxsen
Huygh Middelant
Bouwen Dircxsen
Jan Pietersen van Leuwen

pieck
roer
pieck
pieck
roer
roer
pieck
roer
pieck
pieck
roer
roer
roer
pieck
roer
pieck
pieck
roer
roer
pieck

absent
absent

sergeant

absent
absent
absent
absent

vaandrager
absent

Rut Evertsen van Dijck
Gijsbert Jacobsz. van Hoorn
Hendrick Cornelissen Beut
Jan Willemsz. van der Pier
Jan Dircxsen Joncker
Leendert Pietersen Smalingh
Jan Pietersen Pels
Thomas Ghielen
Gijsbert Gerritsz. van Leuwen
Gijsbert Eldertsen
Abram Gijsbertsz.
Cornelis Janssen Plompen
Claas Cornelissen Plompert
Gerrit Gerritsen
Jan Claessen
Jan Janssen Schipper
Jan Cornelissen Plompert
Luyt de Koen
Jan Louwrensz. Uyterwegh
Jacob Aertsz. van der Cijs
Jan Joosten
Cornelis Willemsz. Atthem
Jacob Janssen van der Tol
Jan Jacobsz. van der Tol
Warnaer Janssen Vermij
Jacobus van Kralingen
Jan Joosten Damman
Aelbert Gijsbertsz. van der Endt
Pieter Aertsz. Knijff

pieck
roer
pieck
pieck
pieck
roer
pieck
roer
roer
pieck
roer
pieck
pieck

pieck
pieck
pieck
roer
pieck
roer
pieck
pieck

Aldus de voorenstaende lijste geformeert ende geslooten bij de Heeren in capite van desen genoemt,
omme aan den Hooft-Officier overgebraght te werden, den 6e meye 1672.
ter ordonnantie van deselve,
(get.) B. Costerus.

Noten:
1. Archief Groot-Waterschap van Woerden - Loket 44, no. 12.
2. Voor de verklaring van roer en piek. zie Heemtijdinghen, jg. 16, no. 2 (J un i 1980) p. 26.
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Familiefoto uit Papekop
door L.C1.M. Peters

In het begin van deze eeuw was fotograferen nog niet zo algemeen als nu en stond de fotografie nog
betrekkelijk in de kinderschoenen.
Meestal werd een speciale gebeurtenis op de gevoelige plaat vastgelegd door een daarvoor ontboden
fotograaf of werd er een opname in een fotostudio gemaakt.
Ook trok de fotograaf wel door een stad of dorp om zo zijn opnamen te maken en daarmee zijn
dagelijkse kost te verdienen. Zo zal het ook gegaan zijn bij de familie Nederend in Papekop. De
boerderij aan de Papekopperstraatweg nummer 20 is nog aanwezig. Een rigoreuze verandering van
ramen en dak heeft echter wel plaats gevonden.
Naast de nog thuis wonende gezinsleden en de dienstbode mochten het beste paard van stal en de stier
als trots bezit op de foto niet ontbreken. De foto moet omstreeks 1915/1916 gemaakt zijn.
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v./.n.r.: Jan Nederend met paard, Dirk Nederend met stier, dienstbode Pietje Poelwijk, Hannes
Nederend, vader Jan Nederend en Mie Nederend.
Coll.: C. van Jaarsveld, Benschop.
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Gegevens familie Nederend:
Johannes (Jan) Nederend, geb. Papekop 23 december 1850, veehouder, wethouder van Papekop,
overl. aid. 18 november 1937, zoon van Gerrit Nederend en Adriaantje Blommesteijn, tr. Snelrewaard 9 januari 1880 Aaltje van Vliet, geb. Lopik 30 september 1852, overl. Papekop 18 februari 1915,
dochter van Gerrit van Vliet en Geertruida Koster.

Uit dit huwelijk zijn geboren:
Cornells Gerardus,

geb. Benschop 7 december 1881.

Adriana Geertruida,

geb. Papekop 10 december 1882.

Gerardus Theodorus, geb. Papekop 12 november 1883.
Johannes Wilhelmus
(Jan),

geb. Papekop 28 juli 1886, overl. aid. 2 januari 1957, tr. aid. 8 april 1920
Agatha Wiltenburg, geb. Haastrecht 26 september 1890, overl. Oudewater 27
oktober 1966, dochter van Hendrikus Wiltenburg en Adriana Sluis.

Geertruida Maria,

geb. Papekop 14 augustus 1887.

Aaltje,

geb. Papekop 14 september 1888, overl. aid. 6 augustus II

Maria Liduina (Mie), geb. Papekop 14 april 1890, overl. Utrecht 29 november 1919, tr. Papekop 25
oktober 1917 Theodorus de Wit, geb. Hoenkoop 23 augustus 1889,
landbouwer, overl. Willeskop 17 februari 1959, zoon van Florus de Wit en
Dirkje Stolwijk. Th. de Wit tr. 2e Bodegraven 4 september 1924 Wilhelmina
Johanna Zwanenburg, geb. aid. 18 november 1889, overl. Oudewater 18 juli
1967, dochter van Leendert Zwanenburg en Cornelia Voordouw.
Johannes (Hannes),

Theodorus Johannes
(Dirk),

Petronella (Pietje)
Poelwijk,

geb. Papekop 12 december 18 H, tr. Woerden 8 april 1920 Maria Christina van
Wijk, geboren aid. 11 maart 892, dochter van Reinier van Wijk en Annemie
Verhoef.
geb. Papekop 11 augustus 1896, overl. Lopik 7 juli 1980, tr. Ie Willige
Langerak 18 januari 1923 Margaretha Maria Brey, geb. Polsbroek 9 november
1899, overl. IJsselstein 29 december 1930, dochtervan Johannes Brey en Anna
Mulder, tr. 2e Westbroek 4 januari 1934 Maria Gijsberta van den Broek, geb.
Zuilen 6 april 1904, dochter van Johannes Egbertus van den Broek en Wilhelmina van den Hoven.
geb. Vleuten 30 april 1896, dienstbode, gekomen van Vleuten 8 januari 1915,
vertrokken naar Snelrewaard 22 november 1916.
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