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19e jaargang no. 1

maart 1983

Woerden, 31 december 1828 . . . „dit is de laaste die in de kerk
begraven is"
door C.L.J. de Kaper
Op oudejaarsdag 1828 deed Jan van Loon, wijnkoper en ontvanger der directe belastingen in de
gemeente Kamerik, 's morgens om 9.00 uur op het stadhuis van Woerden aangifte van het overlijden
op 29 december van zijn zoontje Jan Frederik. Jan Frederik was geboren op 25 oktober van dat jaar.
Zijn vader, Jan van Loon, geboren te Woerden op 17 december 1782, was een broer van de in 18 13 bij
de slachting der Fransen omgekomen griffier van het vredegerecht Hermanus van Loon en zoon van de
op 8 februari 1825 overleden Arnoldus van Loon, ,,Oud-Raad, Kameraaren President van het GrootWaterschap te Woerden". Zijn moeder was Frederika Wagevier, geboren te Grave op 25 februari 1789.
Jan Frederik was het pasgeboren broertje van Aletta van Loon, geboren te Kamerik op 23 januari
1816, zij had het ouderlijk huis reeds verlaten; van Arnoldus van Loon, geboren te Woerden op 12
oktober 1819, de latere burgemeester van Kameriken van Carel Jan van Loon, geboren te Woerden op
18 maart 1827.
Het was voor vader Jan van Loon niet de eerste keer dat hij aangifte van het overlijden van een
pasgeboren kind moest doen. Füssen 1821 en 1825 overleden drie kinderen in dit gezin: Carel Jacob
Wagevier van Loon. geboren 22 maart 1821 en gestorven 7 juni, Wilhelmina Johanna van Loon.
geboren 7 september 1822 en gestorven op de 19e en weer een kind met de naam Carel Jacob Wagevier
van Loon, geboren 6 juli 1824 en gestorven op de 20e van die maand1)Het gezin Van Loon'bewoonde een huis aan de Rietvelderstraat (thans Voorstraat). Op de plattegrond
..Woerden na 1828" staat het huis aangegeven met het kadasternummer 772). In dit huis werd op 10
december Jan Frederik van Loon gedoopt door ds. L.G.H. Reudier. predikant bij de EvangelischLutherse gemeente van Woerden.
Frederika Wagevier staat bij de Evangelisch-Lutherse gemeente ingeschreven als lidmaat, terwijl de
andere gezinsleden dooplid zijn3).
Op 31 december werd Jan Frederik van Loon begraven in de Petruskerk van Woerden. Over de
begrafenis is niets bekend, al zal deze wel plaatsgevonden hebben volgens de bepalingen gesteld in het
Reglement van Wijkmeesters van 18264).
Een door de nabestaanden aangewezen persoon zal het lijkje naar het graf in de kerk gedragen hebben.
Alles diende sober te gebeuren. Aan grafrecht is aan de kerk betaald f 2.505).

Detail van ,,De bijzonder nationale lijkstatién der Hollanderen'
door Simon Fokke, 1776, voorstellende de begravenis van een
jong kind.
Coll.: Prentenkabinet Rijksmuseum - Amsterdam.

De koster van de kerk maakte in het door hem bijgehouden register van begravenen de volgende
aantekening:
,,31 desembe
Een kint van de heer Jan van Loon
genaamt Jan Frederik lijd in den buyk no. 14.
Dit is de laaste die in de kerk begraven is"6).
Met deze begrafenis kwam er in Woerden een einde aan een eeuwenlange Christelijke traditie. Het
begraven in de kerk was voorgoed beëindigd.
In het begin van de achttiende eeuw klonken er overal in de Republiek bezwaren tegen het begraven in
de kerk. Ze waren van medische en ethische aard. De overvolle graven en de vaak ondraaglijke stank,
die er in de kerken gehangen moet hebben, zorgden voor veel ongerief. Het steeds weer openbreken van
de kerkvloer voor het maken en ruimen van graven, veroorzaakte regelmatig verzakkingen. Ook het
idee om een kerkdienst te moeten bijwonen, zittend boven de in staat van ontbinding verkerende
lichamen van familie en bekenden, wekte steeds meer weerstanden.
Halverwege de achttiende eeuw maakten diverse geleerden het begraven in de kerk tot onderwerp van
een dissertatie, verhandeling of redevoering.
Op de stadsbestuurders maakte dit alles nog weinig indruk. Zij, het regentenpatriciaat, waren
conservatief en wensten met alle pracht en praal naar traditie bij hun voorvaderen begraven te worden.
Bovendien vormde het begraven in de kerk een goede bron van inkomsten ten behoeve van het
onderhoud van de kerk.
Toch rijpten er langzaam ideeën om tot andere mogelijkheden van begraven te komen. In
Scheveningen ontstond in 1777 een ommuurde particuliere begraafplaats met dertig grafkelders voor
elk drie lijken, afgedekt met een aaneengesloten zerkenvloer, in de vorm van een kerkgebouw.
Vanwege de idealistische motieven werd aan deze begraafplaats de naam ,,Ter Navolging" gegeven.
Inderdaad kwamen er meer van dergelijke begraafplaatsen.
Van de zijde van de overheid moest men op initiatieven wachten tot de Bataafse Omwenteling. Op 8
juni 1795 vaardigden de Representanten van het Volk van Holland een verbod uit op het begraven
binnen de steden van Holland. Van de invoering van het verbod verwachtte men veel moeilijkheden.
De bekrachtiging werd dan ook op de lange baan geschoven.
Bij de inlijving van het Koninkrijk Holland bij het Franse Keizerrijk werd de Franse wetgeving van
kracht. Napoleon had bij decreet van 23 Prairial XII (12 juni 1804) het begraven inde kerk verboden.
Een definitieve datum waarop deze wet voor ons land van kracht zou worden, werd pas eind 1812
bekend gemaakt. Met ingang van 1 januari 1813 mocht er niet meer in de kerk worden begraven.
In de buitengewone vergadering van de Municipalen Raad van Woerden van 23 december 1812 werd
een reglement op het begraven, alsmede een tarievenlijst vastgesteld7). Maar nauwelijks was ons land
weer vrij van de Franse overheersing of bij Souverein Besluit van 22 december 1813 werd het weer
toegestaan om in de kerk te begraven. Alle gebruiken werden in ere hersteld.
In het register van begravenen. bijgehouden door de koster van de Petruskerk is bij de begravingen in
1813 iets opmerkelijks te zien. Achtereen aantal namen is het nummer en de ligging van het kerkgraf
later toegevoegd. Dit kan betekenen dat zij na 1813 herbegraven zijn inde kerk, of dat zij daar al lagen
zonder als zodanig geregistreerd te zijn. Enige zekerheid hieromtrent is er niet.
Van slechts één persoon is de herbegraving vast te stellen. Deze vond echter pas plaats in 1828; enkele
dagen voor de begrafenis van Jan Frederik van Loon.
In het register van begravenen staat hierover de volgende aantekening:
,.27 desember heb ik het lijk van mejuffrouw Jacomiena Verbaan, wed. Henderik Knijff. welke
begraven was buyte de kerk in een daartoe expresselijke kelder gemaakt aan de zuydzijde naast
het stookhuys onderde Fransche overheersing toen men niet meer inde kerk mogte begraven, op
den 7 july in den jaren 1813, overgebragt in het voorouderlijk graffin den buyk van den kerk no.
45.
Dit dient voor memorie voor de famieje om redene dat het ophouden van begraven in en om de
kerk weder met 1829 ophout. A. van Wijk Kz. koster"8).
De plaats van de kelder staat op de plattegrond ..Woerden na 1828" aangegeven met het
kadasternummer 4829).
De achttiende eeuwse ideeën tegen het begraven in de kerk werden bij de katholieken in ons land goed
ontvangen. Zij vonden het nu eenmaal een moeilijk te verteren zaak om zich door de koster der
gereformeerden in ,.hun ontheiligde kerk" te laten begraven. Bovendien moesten zij de gereformeerden
daar nog voor betalen.
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Gezien het vrijheid, gelijkheid en broederschapsideaal van het begin der negentiende eeuw, richtten in
december 1809 de kerkmeesters van de Rooms-Katholieke parochie van Woerden een verzoekschrift
tot Koning Lodewijk Napoleon, waarin zij te kennen gaven aanspraak te willen maken op een
evenredig gedeelte van de bezittingen van de Gereformeerde gemeente. Doch om de eendracht en
verdraagzaamheid te bewaren, deden zij afstand van deze aanspraak, op voorwaarde dat de
gereformeerden hen in volle eigendom ,,het vierkantebleekveldje, groot 22 roeden Rijnlandsche maat,
liggende van de eene zijde aan het algemeen kerkhof en van den anderen kant aan de straat tegenover
het R.C pastorijhuis", zouden geven. Dit bleekveldje staat op de plattegrond „Woerden na 1828"
aangegeven met kadasternummer 470. Het algemeen kerkhof komt op deze plattegrond voor met de
nummers 478 en 47910).
Het kerkbestuur wilde dit bleekveldje bestemmen om er een begraafplaats van te maken. Op die
manier konden zij een einde maken aan het betalen aan de gereformeerden en konden de katholieken
met alle gewenste liturgische plechtigheden in gewijde aarde worden begraven.
Dit verzoek werd op 10 februari 1810 aan de Municipalen Raad en door deze weer aan de Landdrost
van het Departement Utrecht gezonden, die de gereformeerden van de inhoud in kennis stelde. Ds. van
Waenen zette voor de gereformeerden alle bezwaren keurig op een rijtje. De katholieken verweerden
zich daar duchtig tegen. De kwestie is echter nooit afgedaan. Vermoedelijk is de inlijving van ons land
bij het Franse keizerrijk daar de oorzaak van geweest").
De gedachten aan een eigen begraafplaats bleven de katholieken bezighouden. Op 31 januari 1816
diende pastoor Richel met zijn kerkbestuur een verzoekschrift in bij de Raad van de stad Woerden.
De Raad ging op dit verzoek in en vaardigde de leden J.P.L. Sprenger, J. Brediusen J.E. Pruimboom
af, om na te gaan, of dit volgens de bestaande wetgeving geoorloofd was. Op 20 februari werd ter
plaatse een onderzoek ingesteld en kwam de afvaardiging tot de volgende bevinding: ,,Het kerkhof ligt
aan de noordzijde, lang 84, breed 54, op 66 voeten van het R.C. weeshuis, strekkende van een het
kerkhof omringende muur aan den wal, langs den tuin van de Remonstrantsche pastorie aan den
eenen, langs die der Roomsche pastorie aan den anderen kant en zoodanig buiten den kring der huizen
gelegen is, dat hetgeen den minsten nadeeligen invloed kan hebben".
In de raadsvergadering van 5 maart werd het verzoek toegestaan onder voorwaarde dat het kerkhof
met drie voet aarde werd opgehoogd12).
Pastoor Richel liet dadelijk het kerkhof in orde brengen. Het werd inderdaad drie voet opgehoogd en
midden voorde walmuur werd eengroot kruisbeeld opgericht. Het kerkhof werd waarschijnlijk medio
maart in gebruik genomen13).

Rooms-Katholieke kerk,
gezien vanaf de Wal
(Meulmansweg), 1873.
Coll.: Gemeentearchief
Woerden.

Dit kerkhof, liggende met de noordzijde langs de huidige Meulmansweg, vinden we op de plattegrond
„Woerden na 1828", aangegeven met kadasternummer 45114).
In het register van begravenen, bijgehouden door de koster van de Gereformeerde kerk, zien we de
volgende aantekening welke verband houdt met het aparte Rooms-Katholieke kerkhof:
„1816 De maand jannuary
30 dito Cornelia den Blanken, van de Roomse armen.
Dit is het laast Roomse lijk op ons kerkh."15).
Het Rooms-Katholieke kerkhof heeft niet alleen voor de parochie van Woerden in een behoefte
voorzien. Omdat dit het enige in de wijde omgeving was zij n er een flink aantal geestelij ken uit naburige
plaatsen en zelfs uit Amsterdam begraven. Zo ook de Montfoortse pastoor J.J. Reaal16).
Op 28 augustus 1827 ontving het bestuur van de gemeente Woerden van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland een beschikking, waarin gesteld werd dat Zijne Majesteit na het rapport van de raad van
genees- en scheikundigen en het advies van de minister van Binnenlandse Zaken en de Raad van State,
heeft laten weten dat het Hoogstdezelve behaagd heeft, om met ingang van 1 januari 1829 het begraven
van lijken in kerken, kapellen, bedeplaatsen, hetzij publieke, hetzij aan gestichten of particulieren
toebehorende, te verbieden zowel ten plattelande als in de steden.
Dit kwam neer opeen herleving van de bepalingen van 23 Prairial XII (12juni 1804). Bovendien werd
bepaald dat in steden, dorpen en vlekken met een bevolking van meer dan duizend zielen, het begraven
op kerkhoven of begraafplaatsen in de bebouwde kom, moest ophouden en dat daar vóór 1 januari
1829 door de plaatselijke besturen één of meer begraafplaatsen moesten worden aangelegd en wel
tenminste 35 à 40 ellen afgelegen van de bebouwde kom, en van een uitgestrektheid vijf maal groter dan
de oppervlakte, welke berekend werd voor het begraven van afgestorvenen in de tijd van een jaar. De
plaatselijke besturen in Zuid-Holland dienden voor 1 januari 1828 aan Gedeputeerde Staten op te
geven welke middelen zij van plan waren te gebruiken om aan het verlangen van de Koning te voldoen
en om de daartoe benodigde uitgaven te bestrijden. Vervolgens werd aan de gemeentebesturen te
kennen gegeven dat het billijk was bij het aanleggen der begraafplaatsen de eigenaren van graven in de
kerken een nieuwe grafplaats aan te bieden, of hen op een andere wijze tegemoet te komen. Tevens
dienden de gemeentebesturen bekend te maken met welke middelen men wilde voorzien in het verlies
dat de kerken zouden lijden door het ophouden van het begraven en een voordracht te doen van de
begraaftarieven17).
Naar aanleiding van deze beschikking ontving de kerkelijke administratie der Gereformeerde kerk op
8 oktober van het gemeentebestuur van Woerden een brief waarin gevraagd werd opgave te doen van
de eigenaars der graven in de Petruskerk welke aanspraak zouden kunnen maken op vervangende
begraafruimten. Tevens werd zij verzocht het verlies van inkomsten voorde kerk op te gevenals ookde
toen bestaande tarieven18).
Ook de pastoor van de Rooms-Katholieke parochie ontving een dergelijke brief.
Op 15 november antwoordden de kerkvoogden der Gereformeerde kerk:
„ Opgave van hetgeen de kerke zoude verliezen, door het instellen van nieuwe
begraafplaatsen volgens eene tienjarige doorsnijding, 's jaarlijks
f 116,50
Nog wegens het verkoopen of verhuuren van kerkegraven, als boven,
's jaarlijks de som van
" 53,—
Te samen
En wanneer de kleeden, baaren etc. ook niet aan de kerke verblijven, moet
hiervoor gerekend worden als boven,

" 130,—

Totaal

f 299,50

Tarief:
Kerkeregt
Voor het beste kleed
middelkleed
armekleed
maken van een graf
ruimen van een graf
toeleggen van een graf

f 169,50

f 5,—
" 7,—
" 4,—
" 1,50
" 1,50
" 1,50
" 1,20

Voor de cedel, zwarte strikken etc.
f -,60
mantels, per stuk
" -,30
dienaars per billet
" -,40
Voor het ligt, bij het vroeg of laat begraven
" 1,—
Voor de koster zijn dienst wordt nimmer gerekend, maar aan de
belanghebbende overgelaten"19).
Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat het recht vooreen kind onderde 10jaar f 2,50 bedroegen
dat na 1823 alleen begraafrechten aan de kerk werden betaald. De andere kosten werden aan de koster
vergoed20).
Pastoor Richel reageerde op 23 november. Hij schreef ondermeer dat op het kerkhof niemand enig
eigendom had en dat er slechts één afzonderlijk graf was en wel voor de priesters van de parochie.
De kosten van het begraven waren bij het tarief inzake de kerkelijke plechtigheden die bij een
begrafenis gebruikelijk waren, inbegrepen. Dit tarief werd vastgesteld naar de welstand van de
personen en naar onderlinge schikking. Voor onvermogenden werd niets berekend. Pastoor Richel
vond het moeilijk te bepalen wat de juiste schade zou zijn die door het ophouden van het begraven op
het eigen kerkhof aan de kerk zou worden toegebracht. Een bedrag van f 120,— vond hij reëel21).
Burgemeester en Wethouders stemden op 1 1 december in met een voorstel van pastoor Richel om tot
een gezamenlijke begraafplaats met de gereformeerden te komen 22 ).
De beide kerkbesturen gingen accoord, op voorwaarde dat de stad een stuk grond beschikbaar zou
stellen. De aanlegkosten alsmede het onderhoud zou dan ten koste van de kerkbesturen komen.
De kerkbesturen werd gevraagd een plan in te dienen alsmede op te geven welke tarieven er berekend
zouden kunnen worden23).
Op 24 december werd het plan en de lijst van tarieven ingediend24).
Het plan omvatte onder meer een beschrijving van de nieuwe begraafplaats.
,, Het gedeelte grond dat aan de ondergetekenden is aangewezen, ligt aan de noordzijde der stad op de
buitenwal tusschen twee breede grachten, ieder ter wijdte van ongeveer 40 Ned. ellen, strekkende
aan de oostzijde ca. 200 ellen en aan de westzijde 480 ellen van de publieke weg, waardoor wegens de
groote van verwijdering van de bebouwde kom der gemeente als ook die der publieke wegen, de
omringing der grachten en blootgesteldheid aan alle winden, volstrekt geene nadeelige gevolgen te
vreezen zijn. De grond zal in twee deelen door eene gracht van elkander, en ter wederzijde met eene
gracht van de vaste grond gescheiden worden, waarvan het westelij k gedeelte voor de Hervormde en
het oostelijk gedeelte voor de Roomsch Catholieke zal bestemd zijn, vervolgens zal hetzelve
volkomen in orde gemaakt worden, met een pad voor de toegang ter breedte van 2'/2 à 3 Ned.
ellen"25).
In dit plan werden de gereformeerden aangeduid met de nieuwe benaming hervormden. Deze
benaming zal in de rest van het artikel worden gebruikt.
In april 1828 kwam een commissie, benoemd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, naar
Woerden om de plaats te bekijken waar de nieuwe begraafplaats zou worden aangelegd. Op 22 april
keurden Gedeputeerde Staten het plan van de gezamenlijke kerkbesturen goed26).
Op 5 november 1828 kwam een commissie uit de beide kerkbesturen, waarin o.a. zitting hadden
pastoor Richel en Theodoris Blom, bij Burgemeester en Wethouders met het voorstel om het perceel
op de buitenwal te mogen omruilen tegen twee bolwerken op de binnenwallen, gelegen aan de oostzijde
van de stad. Deze stukken voldeden aan alle gestelde eisen, waren gemak keiijker te bereiken en zouden
minder kosten vergen bij het inrichten als begraafplaats. Bovendien konden nu drie lijken boven elkaar
worden begraven. Op 6 november stuurden Burgemeester en Wethouders een verzoek hiertoe aan
Gedeputeerde Staten27). 14 November antwoordden zij met een gunstige beslissing en drongen zij er
tevens op aan dat de kerkbesturen de meeste spoed moesten betrachten 28 ).
De beide kerkbesturen gingen direct aan het werk; het was nog slechts zes weken en dan moest alles
gereed zijn.
Begin december stopten de katholieken met hun werkzaamheden aan de nieuwe begraafplaats. Op 12
december reageerden Burgemeester en Wethouders hierop met een brief, waarin zij de katholieken
herinnerden dat zij wel op 1 januari 1829 klaar moesten zijn29). Diezelfde dag stuurden drie leden van
het kerkbestuur een verzoekschrift aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met het verzoek om
van het kerkhof naast hun kerk gebruik te mogen blijven maken.
Op 9 januari 1829 werd dit verzoekschrift afgewezen.
Gedeputeerde Staten attendeerden erop dat het volgens art. 161 der Grondwet verboden was

verzoeken aan de ,,bevoegden" uit naam van meerderen te ondertekenen. Zij vonden verder dat er
afspraken waren gemaakt die nagekomen moesten worden en dat ook niet voldoende was aangetoond
dat het kerkhof niet te dicht bij de bebouwing lag30).
Eind 1828 verschenen er in diverse landelijke, regionale en plaatselijke couranten alsmede in de
Staatscourant van 6 december oproepen waarin stond dat eigenaren van graven in een kerkgebouw
zich moesten melden in verband met toekenning van vervangende grafruimten.
Hierop reageerde Jan van Loon op 17 december met een brief met de volgende inhoud:
" Ik, ondergeschrevene in kwaliteyt als executeur in den boedel van wijle mijne ouders Arnoldus van
Loon en Aletta Oostrum, binnen deze stad overleden, verzoekt voor derzelver erven als eigenaars
van drie graven in de kerk der Hervormde gemeente binne Woerden, zijnde no. 93 en 94 aan de
noordzijde en no. 14 inde buik der voorschreven kerk ingevolge de oproeping door het stad bes tuur
gedaan gelijk geschikte en evenredige grafruimte op het nieuw aan te leggen kerkhof. Het bewijs van
eygendom is niet dadelijk voorhanden, doch staat bekend in het register der grafsteden bij de kerk
berustende, en zal des gerequireerd van kopy gelegt en geleverd worden"31).
Precies 14 dagen later zou het graf no. 14 inde buik nog eenmaal geopend en gesloten worden voor de
begrafenis van Jan Frederik van Loon.
Op 19 december 1828 werd in de vergadering van Burgemeester en Wethouders een brief van 17
december van Gedeputeerde Staten besproken, waarinde Staten te kennen gaven nog onkundig te zijn
van de aanleg van een burgerlijke begraafplaats in Woerden. Niettegenstaande de toegelaten aanleg
van een Hervormde en een Rooms-Katholieke begraafplaats, behoorde ook een burgerlijke
begraafplaats te worden aangelegd. Deze ter begraving van vreemdelingen en andersdenkenden, welke
de voorkeur gaven om niet op een kerkelijke begraafplaats te worden begraven. Gevraagd werd zo
spoedig mogelijk de stand van zaken omtrent de aan te leggen burgerlijke begraafplaats mede te delen.
In de vergadering van 23 december werd een brief van 19 december van Gedeputeerde Staten
behandeld, betreffende het ontbreken van één of meer bedragen van inkomsten en uitgaven aangaande
een burgerlijke begraafplaats op de begroting van 1829.
De vermoedelijke inkomsten en uitgaven voor het jaar 1829 dienden zo spoedig mogelijk opgegeven te
worden. Tijdens deze vergadering verscheen tevens een commissie van de Hervormde gemeente, die
verklaarde te willen stoppen met de aanieg van de eigen begraafplaats en het daartoe afgestane boiwerk
te willen teruggeven. Aanleiding daartoe was onder meer het terugtrekken van de rooms-katholieken
bij de aanleg van hun eigen begraafplaats en een beschikking van Gedeputeerde Staten van 18 april
1828. Hierin werd bepaald dat aan elke gezindheid die een afzonderlijke begraafplaats wilde aanleggen
dit vrij werd gelaten, doch dat voor elke begrafenis mede de kosten van begraving aan de burgerlijke
begraafplaats voldaan diende te worden32).
Door Burgemeester en Wethouders werd diezelfde vergadering nog besloten over te gaan tot de aanleg
van een burgerlijke begraafplaats op het aan de hervormden afgestane bolwerk.
Op de begroting 1829 werden de volgende bedragen opgevoerd:
,, In ontvang:
f 250,—
In uitgaaf:
a) Voor het daarstellen en aanleggen van het nieuwe kerkhof,
de somma van
f 1000,—
b) Voor het gewoon jaarlijksche onderhoud
100,—
c) Wegens te verleene jaarlij ksche uitkering tot schadevergoeding
der kerken
200,—"33).
Omdat de tijd begon te dringen wensten Burgemeesteren Wethouders uitstel te krijgen. Op 2 januari
1829 antwoordden Gedeputeerde Staten dat zij onbevoegd waren om tot 1 mei uitstel te verlenen met
het begraven op de nieuwe burgerlijke begraafplaats. Besloten werd naar aanleiding van deze
beslissing en het rapport van de heren leden van de fabrikagie als belast zijnde met het slechten van de
borstweringen van de binnenwal, de weg tot het kerkhof in de tijd van een week in gereedheid te doen
brengen, tenminste zoverre dat men gemakkelijk met de lijken naar de begraafplaats kan komen ener
als dan ook onmiddellijk een aanvang met het begraven kan worden gemaakt34).
11 Januari 1829 was de burgerlijke begraafplaats klaar.
Burgemeester en Wethouders schreven het kerkbestuur van de Rooms-Katholieke parochie een brief,
waarin stond dat vanaf 11 januari alle lijken op de algemene burgerlijke begraafplaats begraven

moesten worden en dat op diezelfde datum de grond op het bolwerk werd ingetrokken35).
In de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 13 januari werd A. van Wijk, koster der
Hervormde kerk, aangesteld als lijkbezorger ten behoeve van de burgerlijke begraafplaats36).
Deze begraafplaats zal voortaan worden aangeduid met de huidige naam: Algemene Begraafplaats.

Algemene Begraafplaats, 1873.
Coll.: Gemeentearchief Woerden.
In het register van begravenen, hetzelfde als vóór 1829 al in gebruik was, tekende A. van Wijk het
volgende aan:
,, januari 1829
10 dito Een kint van Frederik Pennewaard genaamt Pieter.
Desen is voor de laatste begraven op de oude begraafplaats op 't kerkhof bij de kerk.
11 Januari Een kint van Aart Blonk Wz. welke is de eerste welke op het burregelijke kerkhoff is
begraven. En lijd op de eerste rang"37).
Op 16 januari 1829 vroeg het Rooms-Katholieke kerkbestuur aan Burgemeester en Wethouders
opnieuw te mogen beschikken over de grond op het bolwerk om er een eigen begraafplaats te kunnen
aanleggen. Dit werd in de vergadering van 20 januari gunstig beslist onder het beding dat voldaan
moest worden aan alle voorschriften en dat de grond, indien deze niet tot begraafplaats werd ingericht,
weer aan de stad zou vervallen38).
De rooms-katholieken richtten hun begraafplaats in en namen deze spoedig in gebruik. De kwestie
rond het betalen van grafrechten ten gunste van de algemene begraafplaats werd op advies van de
Directeur-Generaal voor de zaken van de Rooms-Katholieke Eredienst in der minne geschikt, evenals
de eis van Burgemeester en Wethouders tot schadeloosstelling voor de gratis afgestane grond 39 ).
Op 6 december 1831 schrijven de kerkvoogden van de Hervormde gemeente aan Burgemeester en
Wethouders of er vanwege de hoge lasten eindelijk eens een betaling van het gemis aan
begraafinkomsten kan geschieden. Ook over de jaren 1829 en 183040).
In de kerkrekening van 1831 komt inderdaad een inkomstenpost voor van de stad Woerden groot
f 100,— als gedeeltelijke schadevergoeding voor het verlies van begraafrechten41)-

Noten:
1) Voor de genealogische gegevens is gebruik gemaakt van de registers van geboorten nrs. 1665 en 1666 en die van
overlijden nrs. 1694 en 1695. alsmede van de bevolkingsregisters nrs. 899 en 906, zich bevindend in het archief
der gemeente Woerden, inventaris L.C1.M. Peters. 1969. (GAW) en van het register van dopelingen 18241895 en een naamlijst der lidmaten 1830-1850 uit de archieven van de Evangelise h-Lutherse gemeente Woerden,
niet geïnventariseerd.
2) Kaartverzameling gemeentearchief Woerden.
3) Naamlijst der lidmaten 1830-1850, archieven der Evangelisch-Lutherse gemeente Woerden.
4) GAW nr. 163. Reglementen en ordonnantiën.
5) Archief van de kerkvoogdij der Nederlands-Hervormde gemeente te Woerden, inventaris J.W. Verbürgt, 1940.
(KV) nr. 206. Rekening met bijlagen 1828.
6) KV nr. 348. Register van begravenen 1783-1841.
7) GAW nr. 9. Notulen Vergaderingen Municipalen Raad, 1812-1813.
8) KV nr. 348. Register van begravenen 1783-1841.
9 Kaartverzameling gemeentearchief Woerden.
10) Kaartverzameling gemeentearchief Woerden.
11) R. van Scheijndel en A. Hesse. De parochie Woerden van 1566-1928, Woerden (1930), p. 86 e.v.
12) GAW nr. 10. Notulen vergaderingen van de gemeenteraad 1816-1821.
13) R. van Scheijndel en A. Hesse, De parochie Woerden van 1566-1928, Woerden (1930), p. 96.
14) Kaartverzameling gemeentearchief Woerden.
15) KV nr. 348. Register van begravenen 1783-1841.
16) R. van Scheijndel en A. Hesse. De parochie Woerden van 1566-1928, Woerden (1930), p. 96 e.v.
Tevens is hierover gepubliceerd in Heemtijdinghen, 15ejaargang no. 4, december 1979, p. 106-108, J.W.C, van
Schaik. Bij de rouwbrief voor pastoor Reaal.
17) Provinciaal Blad van Zuidholland, nr. 32 — 1827.
18) KV nr. 349. Stukken betreffende het verbod van begraven in de kerk.
19) GAW nr. 1030. Stukken betreffende het kosteloos toekennen van grafruimten aan de eigenaren van een
grafruimte in de Nederlands-Hervormde kerk 1827-1831.
20) KV nr. 349. Stukken betreffende het verbod van begraven in de kerk.
21) GAW nr. 204. Ingekomen stukken 1827.
22) GAW nr. 50. Notulen vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1827-1828.
23) GAW nr. 50. Notulen vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1827-1828.
24) GAW nr. 204. Ingekomen stukken 1827.
25) KV nr. 349. Stukken betreffende het verbod van begraven in de kerk.
26) GAW nr. 50. Notulen vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1827-1828.
27) GAW nr. 237. Brievenboek 27 april 1827-23 mei 1829.
28) GAW nr. 205. Ingekomen stukken 1828.
29) GAW nr. 237. Brievenboek 27 april 1827-23 mei 1829.
30) GAW nr. 206. Ingekomen stukken 1829.
31) GAW nr. 1030. Stukken betreffende het kosteloos toekennen van grafruimten aan de eigenaren van een
grafruimte in de Nederlands-Hervormde kerk 1827-1831.
32) GAW nr. 50. Notulen vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1827-1828.
33) GAW nr. 1030. Stukken betreffende het kosteloos toekennen van grafruimten aan de eigenaren van een
grafruimte in de Nederlands-Hervormde kerk 1827-1831.
34) GAW nr. 51. Notulen vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1829-4 maart 1831.
35) GAW nr. 237. Brievenboek 27 april 1827-23 mei 1829.
36) GAW nr. 51. Notulen vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1829-4 maart 1831.
37) KV nr. 348. Register van begravenen 1783-1841.
38) GAW nr. 51. Notulen vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1829-4 maart 1831.
39) R. van Scheijndel en A. Hesse. De parochie Woerden van 1566-1928, Woerden (1930). p. 106. e.v.
40) GAW nr. 208. Ingekomen stukken 1831.
41) KV nr. 209. Rekening met bijlagen 1831.
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Een straatfoto uit Montfoort
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten
De hierbij afgebeelde foto, gemaakt omstreeks 1925 in Montfoort, laat een groep buurtbewoners zien,
welke allen woonden in de Mannenhuisstraat (waar de foto werd gemaakt) of in de directe omgeving
daarvan, te wetende Koude Hoek, Achterstraat en Achterbaan. Eén persoon (B) woonde toentertijd in
Oudewater. doch hij had verkering met een Montfoorts meisje. Grappig om te zien is dat hij tevens de
enige is die schoenen draagt, de anderen dragen allen klompen.
Om de personen te identificeren heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het goede geheugen van
mevrouw A. Groenewoud-Goes. Zij staat zelf niet op de foto — enkele zusters van haar wel — doch is
geboren en getogen in de Mannenhuisstraat.
In de crisisjaren zijn een aantal van de gefotografeerden (families de Wissel, Rovertsen Beerthuizen)
naar Utrecht vertrokken.
Bij de personen, welke nog in leven zijn, staat de huidige woonplaats tussen haakjes direct achter de
naam.

A)
B)

C)

D)
E)
F)
G)

H)

1)

J)
K)

Antoon de Wissel, geb. Montfoort 6 maart 1905, zoon van Johannes de Wissel en Pieternella
Blom, overl. Utrecht 23 november 1942.
Johannes Jansen, geb. Utrecht 8 mei 1907, zoon van Johannes Jansen en Petronella Wilhelmina
Godée, overl. aid. 2 november 1980. tr. Montfoort 26 augustus 1927 Antonia de Wissel, geb. aid.
27 april 1907, dochter van Johannes de Wissel en Pieternella Blom, overl. Utrecht 7 november
1976.
Wilhelmina Goes (Montfoort), geb. Montfoort 9 november 1922, dochter van Johannes
Adrianus Goes en Anthonia van Wijk, tr. Linschoten 21 mei 1968 Bernardus Hermanus
Lenssinck, geb. Harmelen 21 juni 1915, zoon van Bernardus Theodorus Lenssinck en Wilhelmina
Clasina van Leeuwen, weduwnaar van Maria Elisia Arents, overl. Montfoort 12 maart 1978.
Cornelia Vlaanderen (Oudewater). geb. Montfoort 9 februari 1907, dochter van Jan Vlaanderen
en Antje Oskamp, tr. aid. 23 februari 1933 Hermanus Bastiaan Wiegeraad, geb. Linschoten 1 1
maart 1906, zoon van Bastiaan Wiegeraad en Annigje Elizabeth Hilgeman, overl. aid. 7 juli 1973.
Jacoba Goes (Zegveld), geb. Montfoort 26 maart 1911, dochter van Johannes Adrianus Goes en
Anthonia van Wijk, tr. Barwoutswaarder 1 mei 1945 Johannes Anthonius Balvert, geb. Vreeland 4 november 1910, zoon van Kornelis Balvert en Elizabeth Koolenberg.
Pieternella Blom, geb. Montfoort 8 februari 1880, dochter van Teunis Blom en Antonia Blom,
overl. Utrecht 6 september 1940, tr. Montfoort 30 oktober 1901 Johannes de Wissel, geb. aid. 15
april 1874, zoon van Jan de Wissel en Harrejana Mariein, overl. aid. 3 september 1923.
Cornelia van Kooten, geb. Montfoort 26 april 1897, dochter van Johannes van Kooten en
Quirina van der Mispel, overl. Utrecht 17 oktober 1976, tr. Montfoort 19 april 1918 Wilhelmus
Roverts, geb. Vianen 22 juni 1895, zoon van Theodorus Rovertsen Johanna Jonkers, overl. SintOedenrode 11 april 1981.
Maria Goes (Harmelen), geb. Montfoort 16 december 1909, dochter van Johannes Adrianus
Goes en Anthonia van Wijk, tr. Utrecht 16juli 1947 Johannes Nicolaas Valkestijn, geb. aid. 4 mei
1902, zoon van Johannes Theodorus Jacobus Valkestijn en Catharina Elisabeth Johanna
Hasenbos, overl. aid. 14 februari 1974.
Johanna Thomas, geb. Montfoort 25 september 1896, dochter van Lambertus Thomas en
Johanna Maria van Kouwen, overl. aid. 1 januari 1975. tr. aid. 26 april 1918 Cornells Vergeer.
geb. Linschoten 20 oktober 1884. zoon van Gijsbertus Vergeer en Johanna Lemmers, overl.
Montfoort 24 januari 1970.
Cornelia Beerthuizen ('s-Gravenhage). geb. Montfoort 22 januari 1910, dochter van Jacobus
Beerthuizen en Johanna Blom. tr. 's-Gravenhage 21 april 1943 Gerardus Boogaards, geb. aid.
26 juni 1909, zoon van Gerardus Boogaards en Taetske Huitema. overl. aid. 4 december 1964.
Johanna Goes (Utrecht), geb. Montfoort 1 december 1916, dochter van Johannes Adrianus Goes
en Anthonia van Wijk, tr. Utrecht 27 januari 1943 Albertus Biek, geb. Rotterdam 10 november
1911. zoon van Hendrik Biek en Wilhelmina Jacoba Zegers. overl. Utrecht 21 mei 1971.
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Coll.: mevrouw W. Lennsinck-Goes.

L)

Bertha de Wissel (Utrecht), geb. Montfoort 19 maart 1915, dochter van Johannes de Wissel en
Pieternella Blom, tr. aid. 16 juni 1933 Bartholomeus Benschop, geb. aid. 19 februari 1909, zoon
van Gerrit Benschop en Maria Camu.
M) Wilhelmina van Wijk, geb. Montfoort 10 mei 1915, dochter van Cornelis van Wijk en Anna
Maria Wouters, overl. Utrecht 20 december 1972, tr. Montfoort 16 april 1943 Herman Reinhard
Beetstra, geb. Sneek 6 december 1913, zoon van Tjalling Beetstra en Johanna van der Veen.
N) Maria Jacoba de Korte (Montfoort), geb. Utrecht 9 februari 1917, dochter van Marinus de
Korte en Catharina van der Poel, tr. aid. 27 september 1945 Walterus de Mooij, geb. Bergen op
Zoom 3 maart 1916, zoon van Petrus de Mooij en Petronella Nuijten.
O) Jansje Beerthuizen (Utrecht), geb. Montfoort 25 augustus 1920, dochter van Jacobus
Beerthuizen en Gerrigje van den Hoven, tr. Utrecht 8 juni 1949 Arnoldus Wisman, geb. aid. 2
september 1920, zoon van Arnoldus Wisman en Johanna Koch.
P) Wilhelmina Beerthuizen (Utrecht), geb. Montfoort 11 september 1921, dochter van Jacobus
Beerthuizen en Gerrigje van den Hoven, tr. Utrecht 7 oktober 1942Pieter Wilhelmus van Doorn,
geb. aid. 1 januari 1917, zoon van Gerrit van Doorn en Maria Hussen.
Q) Johannes de Wissel (Utrecht), geb. Montfoort 14 mei 1920, zoon van Johannes de Wissel en
Pieternella Blom, tr. Utrecht 29 december 1943 Elisabeth Cornelia van den Ham, geb. aid. 12
augustus 1921, dochter van Willem van den Ham en Gerritje Rebergen.
R) Quirina Roverts, geb. Montfoort 14 mei 1921, dochter van Wilhelmus Roverts en Cornelia van
Kooten, overl. Utrecht 9 september 1940.
S) Johannes Quirinus Roverts, geb. Montfoort 12 maart 1920, zoon van Wilhelmus Roverts en
Cornelia van Kooten, overl. Kerkrade 19 februari 1976, tr. Eygelshoven 15 februari 1946
Petronella Theodora Elisabeth Vervoort, geb. Melick-Herkenbosch 29 juli 1919, dochter van
Gerard Mathijs Vervoort en Petronella Kleuskens.
T) Johanna Roverts (Sint-Oedenrode), geb. Vianen 24 januari 1919, dochter van Wilhelmus
Roverts en Cornelia van Kooten, tr. Utrecht 4 oktober 1939 Aloysius Antonius Maria Heere, geb.
Amsterdam 17 juni 1917, zoon van Franciscus Laurentius Maria Heere en Carolina Maria
Clara Harris.
U) Johanna Maria Vergeer fs-Hertogenbosch), geb. Montfoort 28 juni 1920, dochter van Cornelis
Vergeer en Johanna Thomas.
V) Lambertus Christiaan Vergeer (Montfoort), geb. Montfoort 9 september 1922, zoon van
Cornelis Vergeer en Johanna Thomas.
W) Johanna Wijnanda Vergeer (Noordwijkerhout), geb. Montfoort 9 augustus 1921, dochter van
Cornelis Vergeer en Johanna Thomas, tr. Noordwijkerhout 28 oktober 1971 Petrus Martinus
Maria Nieuwint, geb. Amsterdam 24 augustus 1913, zoon van Petrus Martinus Maria Nieuwint
en Johanna Maria Catharina Fokken, weduwnaar van Maria Christina Oostdam, overl. Leiden
16 september 1976.

Honderd jaar Kaasmarkt in Bodegraven
door Cock Karssen
Bodegraven heeft in 1982 op grootse wijze herdacht, dat haar markt voor boerenkaas honderd jaar
werd. Met optochten, een gondelvaart, een historische kaasmarkt en een tentoonstelling heeft men vele
facetten van het honderdjarige marktgebeuren in beeld weten te brengen.
Boeren, burgers en buitenlui vierden vier dagen uitbundig feest en onthulden zelfs een standbeeld voor
de boerenkaas.
Hoewel de zo bejubelde kaasmarkt geen grote rol meer speelt in de huidige kaashandel is haar positie,
binnen de kaaswereld en bij de ontwikkeling van Bodegraven zelf, erg groot geweest.
In dit artikel wil ik u graag wat over deze honderdjarige uit de doeken doen.
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De situatie vóór 1882
Na de inklinking van het veengebied in deze streek werd de akkerbouw langzamerhand verdrongen
door de veeteelt. In de achttiende eeuw werd er in de directe omgeving van Bodegraven nog wel wat
hennep en vlas verbouwd; Bodegraven heeft dan ook diverse lijnbanen, maar de veeteelt neemt al de
belangrijkste plaats in. Op het plein voorde kerk (waar later ook de kaasmarkt zou starten) werd al een
varkensmarkt voor vette en magere varkens gehouden. Ook in de Franse tijd vonden deze markten al
op dinsdagmorgen plaats. Van een kaasmarkt is echter nog geen sprake. Wel werd er op de boerderijen
kaas gemaakt en waren er ook enkele handelaars die deze kaas opkochten. De kaasproduktie was inde
achttiende eeuw echter nog niet groot. Bovendien was er wel een kaasmarkt in Gouda, die per brik of
schuit redelijk goed te bereiken was.
Maar ook in de negentiende eeuw werd de kaas gewoonlijk rechtstreeks door de handelaar bij de boer
opgekocht. Vaak moest de boer lang op zijn geld wachten, aangezien hij pas uitbetaald kreeg als zijn
handelaar de kaas doorverkocht had aan de groothandel in de steden.
Uit een aantekening van boer G. Beijen Gz. uit 1861 blijkt, dat de hooikaasjes toen voor f 12.00 tot
f 18.00 verkocht werden, terwijl de hooiboter 55 cent per pond opbracht.
Rond 1850 waren er slechts drie kaashandelaren in Bodegraven; later neemt dat iets toe, terwijl de
grote handelaren uit de steden hier ook een vaste commissiekoper vestigden. De heer Thomas
Breekland die zich in 1825 op Rhijnlustin Bodegraven vestigde was bijvoorbeeld commissiekoper voor
de firma Heineken in Amsterdam.
Een grote kaashandelsfirma in de negentiende eeuw was de firma Van Dam en Okkerse, gesticht door
oud-burgemeester Van Dam. Zij bezaten al grote pakhuizen, een eigen stoomboot en een flinke staf
personeel.
Uit een verslagje van een reis door de Rijnstreek in 1874 van de al eerder genoemde G. Beijen blijkt
bovendien dat er al verschillende soorten kazen lagen opgeslagen in de pakhuizen.
Hij beschrijft namelijk een bezoek aan het pakhuis van J. van der Giesen in Bodegraven. Het
reisgezelschap is vol lof over het pakhuis met de vele kazen, waarbij gesproken wordt van: Engelse Derbi - Stolwijkse en Noord- en Zuid-Hollandse soorten. Ook laat de heer Van der Giesen zijn
bezoekers nog trots een „kaasmachien" zien. Helaas wordt hier in het verslagje verder niet over
uitgeweid.
Rond 1880 waren er al met al vijf kaashandelaren in Bodegraven gevestigd. Ieder had een eigen aantal
vaste ,,lever"boeren; verder bezochten zij de weekmarkten in de omgeving en wachtten rustig af tot de
grote firma's uit de steden de, in hun stellingen opgeslagen, kaas kwamen opkopen (stellinghandel).
Zo was de situatie vóór de jaren tachtig in het kleine dorp Bodegraven. Behalve de al genoemde
kaashandelaren waren er nog enkele touw- en olieslagerijen, de zaadhandel (annex kaashandel) van
Turkenburg, een stoomkuiperij en een azijnmakerij. De dorpskern zelf beslaat niet veel meer dan wat
bebouwing aan de noord- en zuidkant van de Oude Rijn, de oude dorpskerk met het marktplein en in
het zuiden de nieuwe weg en vaart naar Gouda.
Deze kleine kern was omgeven met weilanden en boerderijen.
Veel activiteit was er niet, alles ging met de rust van de trekschuit en de diligence die de enige
vervoersmogelijkheden waren.
Nieuwe mogelijkheden
Er komt echter een keer inde situatie door de grote brand, die in mei 1870 het grootste gedeelte van het
dorp in de as legt. Het dorp moet herbouwd worden. Nieuwe energie doet de bevolking ontwaken; men
gaat zeer voortvarend aan de slag en binnen korte tijd komt Bodegraven als een Phoenix uit zijn as te
voorschijn. De zakenlieden richten hun verstoorde bedrijven weer op en men gaat nieuwe
mogelijkheden zoeken om de handel te stimuleren. Ook nieuwe technieken gaan een rol meespelen.
In 1871 komt de telegraafverbinding tot stand, de postdienst wordt goed georganiseerd en in 1878 de
spoorlijn Woerden — Leiden aangelegd. Deze wordt in 1882 nog weer gevolgd door de
stoomtramverbinding met Gouda.
De geïsoleerde positie van Bodegraven is dan doorbroken en invloeden van buitenaf kunnen beter
doordringen.
Die invloeden waren trouwens volop aanwezig. Op sociaal-economisch gebied waren de opvattingen
aan het veranderen; er kwam meer drang naar onafhankelijkheid, naar economische vrijheid.
Door stoombemaling en betere bemesting van de weilanden werd de zuivelopbrengst hoger, terwijl
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Van Tolstraat, eind negentiende eeuw. Hei rijtuig staat voor de paardenstallen van Hotel Blom. Rechts een
handkar met kaas op weg naar één van de pakhuizen.
bovendien door de groei van de grote steden in West-Nederland de behoefte aan consumptiemelk ter
plaatse toenam en daardoor de kaasproduktie rondom die steden afnam. Door al deze factoren bij
elkaar werd Bodegraven bij uitstek geschikt om de eerste kaasmarkt in de Rijnstreek te worden.
Initiatief om tot oprichting van de kaasmarkt te komen
De zes kaashandelaren die aan het begin van de jaren tachtig in Bodegraven gevestigd waren, voelden
veel voor de oprichting van een markt. Door de grote kooplieden werden zij vaak benadeeld en zij
voelden daarom veel voor de vrije handel, vooral de jonge handelaar Hendrik Goebel was een groot
voorstander. Vele vooraanstaande personen werden gepolst, maar men was niet algemeen overtuigd
dat er kans van slagen zou zijn. Het was uiteindelijk de Hollandsche Maatschappij van Landbouw,
waarin zowel boeren als kaashandelaren vertegenwoordigd waren, die de zaak aanhangig maakte op
haar vergadering van 29 november 1881.
De vergadering werd gehouden ten huize van de heer H. Tibboel en begon 's avonds om zeven uur.
Voorzitter was de toenmalige burgemeester Mr. H.A. van der Velde en aanwezig waren 33 leden.
De voorzitter brengt het plan van de oprichting van een Bodegraafse kaasmarkt ter sprake en zegt. dat
naar zijn mening dit plan grote kans van slagen heeft, daar Bodegraven daarvoor bijzonder gunstig
gelegen is tussen zoveel andere plaatsen, aan spoor- en tramwegen. De leden menen, dat dit plan
inderdaad kans van slagen heeft, temeer daar er ook vroeger eens een markt geweest is. Na enige
discussie stellen de heren C. Veelenturf Pzn. en W. Domburg voor aan B. en W. en Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland het plan tot oprichting van een vrije markt te Bodegraven voor te stellen en
wel voor acht voorjaarsmarkten en zes najaarsmarkten. te beginnen op 15 april 1882. Dit wordt met
algemene stemmen aangenomen.
De heer Goebel verzoekt dan aan de voorzitter tevens aan te vragen een weekmarkt voor boter en kaas
te mogen oprichten, te beginnen na 15 maart 1882. De voorzitter hoort dit met vreugde en zegt zijn best
te zullen doen om zulke grote plannen voor Bodegraven tot stand te brengen.
13 december 1881: De gemeenteraad besluit tot oprichting
Op de dertiende december komt de gemeenteraad in openbare zitting bijeen en ook uit de notulen van
deze zo historische vergadering ontlenen we hier weer het één en ander.
Aanwezig waren: burgemeester van der Velde, secretaris Eikelenboom. de wethouders H. Rollman en
J.T. Beyen Gzn. en de heren A. Moons. W.P. Brunt. P. van de Maat, F. Boer, L. van Dam, A.
Breekland, C. Veelenturf Pzn. Twee leden waren absent.

Na enige niet ter zake doende punten, brengt de voorzitter het voorstel tot oprichting van een
kaasmarkt ter tafel. Hij vertelt eerst, wat er op de vergadering van de Hollandsche Maatschappij van
Landbouw was besproken. Hij wijst er nog op dat in een gemeente als Bodegraven, waar de bevolking
hoofdzakelijk uit landbouwers en veehouders bestaat, een markt van groot belang is. Met algemene
stemmen wordt dan het historische besluit tot oprichting genomen, waarna het volgende besluit
ontworpen wordt:
..Gelezen een gezegeld verzoekschrift van het Bestuur der afdeling Bodegraven en omstreken der
Maatschappij van Landbouw d.d. 3 Dec. 1881. verzoekende dat het den Raad moge behagen over te
gaan tot het instellen van een wekelij ksche Boter- en Kaasmarkt en van 8 vrije voorjaarsbeestenmarkten en van 6 vrije najaarsbeestenmarkten;
Overwegende, dat de instelling der gevraagde markten met het oog op de verbeterde communicatiën
van spoorweg en tramweg in het belang der gemeente Bodegraven is te achten;
Overwegende, dat de gemeente Bodegraven een geschikte gelegenheid heeft om markten te houden op
zijn ruim marktplein en omliggende terreinen;
Besluit:
1. Er wordt te Bodegraven opgericht een wekelijksche Dinsdagsche boter- en kaasmarkt, voorde
eerste maal te houden den eersten dinsdag na den 15den Maart 1882 en vervolgens eiken Dinsdag van
iedere week van het jaar.
2. Er worden ingesteld 8 vrije voorjaarsbeestenmarkten" enz. Dit artikel doet nu minder meer ter zake.
Men vervolgt dan:
,,En wordt deze volgens artikel 195 der gemeentewet ten fine van goedkeuring in duplo gezonden aan
Heeren Gedeputeerde Staten van deze Provincie. Gedaan te Bodegraven in openbare raadsvergadering van 13 Dec. 1881. De secr. w.g. Eikelenboom en H.A. van der Velde get. Burgemeester".
Een veemarkt gevraagd, een kaasmarkt kwam en bleef er.
Opvallend is in al deze besprekingen, dat er eigenlijk een veemarkt werd gevraagd, maar dat er door het
initiatief van de heer H. Goebel een verzoek om een kaasmarkt werd ingelast. En het leuke is nu juist,
dat die veemarkt reeds zeer lang van het toneel is verdwenen.
De beginjaren van de kaasmarkt
De eerste Bodegraafse kaasmarkt, gehouden op 21 maart 1882. is door velen met spanning gevolgd. Op
het plein voor de Hervormde kerk worden die eerste markt zeven partijen aangevoerd. Alle
Bodegraafse kaashandelaren zijn aanwezig: Batelaan, Van der Giesen. de firma's Van Dam en
Okkerse, Heineken en Zoon en de initiatiefnemer de heer H. Goebel. Alle partijen, samen 1465 kg
worden door de Bodegraafse firma's gekocht; er wordt 28 cent per pond voorde eerste soort betaalden
23 cent voor de tweede soort. Op 25 april was de aanvoer op de markt al tot 43 partijen gestegen. Ook
de volgende maanden blijkt dat de markt in een behoefte voorziet.
Zelfs uit de verre omtrek komen de boeren naar de Bodegraafse markt, terwijl vele handelaren gebruik
maken van de stoomtram en de trein om aan de handel deel te nemen. De grote firma's uit de steden
beginnen duidelijk terrein te verliezen, terwijl de kleine handelaren steeds meer de kop opsteken.
Ook voor de boer was de oprichting van de markt een grote verbetering. De band met één speciale
handelaar, die af en toe zijn kaas kwam kopen en pas betaalde wanneer deze kaas weer doorverkocht
was, stimuleerde niet tot grote produktie. De oprichting van de markt maakte het voor de boer echter
veel meer lonend om intensiever kaas te gaan maken, zodat de kaasproduktie veel groter werd.
De goede resultaten van de Bodegraafse markt brachten ook Woerden en Alphen aan de Rijn op het
idee om een markt te starten.
Aphen aan de Rijn probeert het in 1893, in 1910 en in 1925 nog eens. maar moet telkens weer afhaken
door het terugzakken van de handel (en niet in 't minst door de tegenwerking van de Bodegravers).
Woerden heeft wel succes; zij starten op 15 april 1885 met de eerste markt en weten zich wel te
handhaven.
Gouda dat al lang twee tot vier maal per jaar kaasmarkten had. gaat nu ook wekelijks markt houden.
De Bodegraafse markt blijkt deze concurrentie goed te kunnen verdragen; hoewel het totaal aan
aangevoerde kilo's over 1885 is gedaald tot 2.076.892 kg. in vergelijk met 1884 toen de totale aanvoer
2.281.950 kg was. stijgt het aantal in 1886 weer.
Belangrijk voor Bodegraven is de komst van Duitse handelaren op initiatief van de al eerder genoemde
H. Goebel. Dit was erg belangrijk omdat de plaatselijke kaashandel zich nog niet met export bezig
hield. Tot aan de eerste wereldoorlog kenmerkte de Bodegraafse handel zich nog door ,.de
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Kaasmarkt, ca. 1890. Op de achtergrond het kaaspakhuis van Van der Giesen.
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Brugstraat, ca. 1900. In het witte gebouw rechts naast de brug was de waag gevestigd.
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Stellinghandel". Men kocht kaas, sloeg die op in zijn stellingen, verzorgde ze goed en wachtte op de
handelaren die zich wel met export bezig hielden.
De komst van de Duitse handelaren schakelde deze exporterende handel uit de steden voor een groot
deel uit. Om toch nog aan de handel mee te kunnen doen werden deze export-kaashandelaren
gedwongen om zich in Bodegraven zelf te vestigen of er een vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Een ander belangrijk punt was het feit dat de aanvangstijd voor de markt vrij was. Zodra de dag begon,
ging de handel van start; er zijn gevallen bekend waarop men om drie uur 's morgens al begon.
Dit in tegenstelling tot Woerden, waar de markt een vast aanvangsuur had. Er is veel over het vrij zijn
van het aanvangsuur gediscussieerd in die eerste jaren. Vooral in de gemeenteraad, waarin een groot
aantal handelaren zitting had, zijn er heel wat woorden aan gewijd. Er was namelijk evenveel vóór als
tégen een vast aanvangsuur. Boeren en handelaren van buiten Bodegraven moesten om op tijd te zijn,
soms de avond voor de markt begon al van huis.
Maar de stellinghandelaren hadden er voordeel van. omdat de handelaren van buiten door het vroege
aanvangsuur tijd over hadden om na de markt ook nog inkopen in hun pakhuizen te doen. Hoewel het
voor de boeren ook lastig geweest moet zijn, hun koeien niet te kunnen melken voor ze naar de markt
gingen, hebben ze er kennelijk toch ook voordeel van gehad. Als er namelijk in 1913 in de
gemeenteraad weer eens over het aanvangsuur gepraat zal worden, ligt er een stuk op tafel van onder
andere 314 veehouders, waarvan 27 uit Bodegraven, die er voor pleiten om het aanvangsuur vrij te
laten!
Er wordt ook in 1913 weer niets beslist; pas op 7 juli 1925 wordt het aanvangsuur opeen vast tijdstip,
namelijk op half negen gesteld.
De ontwikkeling van de markt in de twintigste eeuw
De goede ontwikkeling van de markt had zijn weerslag op de ontwikkeling van het dorp Bodegraven.
Het slapende dorp van vóór 1870, dat door de grote brand tot activiteit was gekomen, werd
door de komst van de kaasmarkt nog meer gestimuleerd. Het groeiende aantal kaashandelaren
brengt mogelijkheden voor andere takken van handel en vervoer met zich mee. Ook het dorp zelf,
dat tot dan toe uit niet meer dan een paar straten aan weerszijden van de Oude Rijn bestond, gaat zich
uitbreiden. Het is wel kenmerkend voor die eerste uitbreidingen dat het allemaal particulier initiatief
was. De Nieuwstraat, die één van deze eerste straten werd, herbergde al snei een groot aantal
kaaspakhuizen. Maar ook de middenstanders zochten nieuwe vestigingsmogelijkheden en particuliere
zakenmensen startten nieuwe uitbreidingsplannen. De Emmakade, Spoorstraat, Prins Hendrikstraat,
Prinsenstraat om maar enkele straten te noemen, ze worden allen in een kort bestek tussen ca. 1890 en
1920 aangelegd. Dit zelfde particuliere initiatief roert zich als inde jaren twintig door de enorme groei
van de kaasmarkt het marktterrein te klein is geworden. De aanvoer op de markt is, behalve een forse
inzinking tijdens de eerste wereldoorlog (voornamelijk in 1918), vooral in het begin van de jaren
twintig enorm toegenomen tot 2.000 partijen per jaar. Dit betekent in het hoogseizoen een aanvoer van
500-700 wagens per markt. Het gevolg hiervan was dat op het marktplein brik tegen brik moest worden
aangeschoven en handelaren over de wagens heen moesten klimmen om hun doel te bereiken.
Bovendien waren de twee straten waarlangs het plein te bereiken was volkomen verstopt door aan en af
rijdende wagens. Soms was het zo erg dat de handel tot deze straten en zelfs tot Brugstraat en
Noordstraat werd uitgebreid. Op zulke dinsdagen was er geen doorkomen aan; het dorp was volledig
verstopt. De toestand begint dan ook onhoudbaar te worden. Het Bodegraafs Nieuws- en
Advertentieblad begon er in 1923 over te schrijven en drong aan opeen oplossing van de problemen. In
deze krant ontstond een wekelijkse discussie van mensen die plannen aandroegen en van anderen die er
op reageerden. De middenstandsvereniging ging zich ook met de toestand bemoeien, maar uit de
gemeenteraad kwam nog geen plan te voorschijn. Gestimuleerd door allerlei particuliere
plannenmakers worden er uiteindelijk in 1924 twee plannen ter tafel gelegd door de Commissie van
Publieke Werken, waar echter grote onenigheid over ontstaat. De discussie, ook via de al eerder
genoemde krant loopt zo hoog op dat één van de wethouders zelfs zijn ontslag neemt. Al met al
verandert er niets aan de onhoudbare toestand. Het is uiteindelijk de nieuw benoemde burgemeester
Van Dobben de Bruijn die, kort na zijn komst in Bodegraven, de knoop weet door te hakken. Op 4
augustus 1925 wordt het nieuwe, ruime en modern opgezette marktterrein — de Nieuwe Markt — door
de burgemeester geopend en breekt weer een nieuwe periode aan in de geschiedenis van de kaasmarkt.
Hetzelfde jaar wordt een record bereikt wat de aanvoer en de prijzen betreft. Behalve de Duitse
handelaren bezoeken ook veel Belgische kooplieden de Bodegraafse markt, wat een bijzonderheid is
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Kaasbrikken, wachtend om toegelaten te worden op het marktterrein, ca. 1920.

De onhoudbare toestand op het overvolle oude marktterrein, ca. 1923-24.

Hel nieuwe marktterrein, 1925.

Gecombineerde kaas- en veemarkt, ca. 1926.
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vergeleken met de naburige marktplaatsen. De Bodegraafse markt trekt veel belangstelling omdat er
onder andere veel meer zware kazen aan de markt komen dan elders. Het succes is zo groot dat het
nieuwe marktterrein in 1926 nog weer met '/3 moet worden vergroot.
Het topjaar van de aanvoer wordt bereikt in 1927. Er worden niet minder dan 16.165 partijen op de
markt gebracht met een totaal van 5.419.016 kg. De prijs per pond was toen gemiddeld 55 cent. Deze
top is in latere jaren nooit meer bereikt, vooral niet omdat in de jaren dertig de crisis ook de kaashandel
niet ongemoeid laat.
Als in 1932 de kaasmarkt vijftig jaar bestaat, durft men door de crisisomstandigheden geen groot feest
te vieren; de aanvoer over dat jaar is dan gedaald tot 14.031 partijen.
De laatste vijftig jaar
In het kader van dit artikel is het niet mogelijk om uitgebreid te verhalen over gebeurtenissen en
activiteiten die rondom een eeuw kaasmarkt plaatsgevonden hebben. Ik wil dit artikel dan ook
besluiten met een vogelvlucht over de laatste decennia.
Ondanks de stimulans van een beursgebouw naast de kaasmarkt waar gelegenheid was allerlei voorde
landbouw bestemde artikelen te verhandelen, zakt de aanvoer op de kaasmarkt tijdens de crisisjaren
steeds verder in. Dan volgt in 1940 de tweede wereldoorlog, waarin de handel bijna helemaal wegzakt.
Het eerste oorlogsjaar worden nog ruim 7.400 partijen aangevoerd, maar uiteindelijk zakt de aanvoer
bijna tot het nulpunt. Hoewel na 1945 de handel wel weer aantrekt, zijn nooit meerde topaanvoeren
van vroeger bereikt. Terwijl rond 1927 in de tijd van de meikaas bijna 700 wagens per keer de markt
bezoeken, komt men in 1948 niet verder dan 180 à 200 partijen. In dat jaar gaan inde gemeenteraad
stemmen op om de zaak van de kaas te gaan propageren. Voor de tweede wereldoorlog was het de
Hollandsche Maatschappij van Landbouw die steeds de ontwikkeling van de markt en de verbetering
van de kwaliteit van de kaas propageerde, nu gaat het initiatief van gemeenteraadsleden uit.
Als op 31 augustus 1948 op grootse wijze de Kroningsfeesten gevierd worden, betrekt het
organiserende comité ook de kaasmarkt in de feestelijkheden. De feestelijke markt, met boeren en,
boerinnen in historisch kostuum en soms zelfs met historisch gerij, blijkt niet alleen een groot succes,
maar is ook een prima propaganda voor de kaasmarkt.

Hel wegen van een partij kaas in de waag.
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Het vervoer van kaas geschiedde ook per trein.

De heren B. van Elk en C G . Karssen krijgen hun zin; er wordt een speciale marktcommissie samengesteld, waarin behalve leden van de gemeenteraad, ook afgevaardigden uit de landbouw, de
kaashandel, de handel en de middenstand worden benoemd. De commissie gaat aan de slag en
organiseert in 1949 een feestelijke voorjaarsmarkt die. door de grote publiciteit die er aan gegeven
wordt, duizenden mensen weet te trekken. Ook in 1950 en 1951 worden feestelijke marktengehouden;
één in het najaar en het jaar erna weer in het voorjaar. Na veel discussie binnen de commissie
wordt uiteindelijk besloten om met ingang van 1952 voortaan zelfs een hele Bodegraafse dag te gaan
organiseren. Een najaarsmarkt op iedere tweede dinsdag in september, waarop, temidden van de
feestelijkheden, de kaas centraal zal staan. Vast verbonden aan deze najaarsmarkt zal ieder jaar een
boerenkaastentoonstelling plaatshebben met de daaraan verbonden kaaskeuring. De kroon op die
eerste officiële najaarsmarkt vormt het optreden van de eerste kaaskoningin. Na haar succesvolle
optreden zijn er tot nu toe al vijftien koninginnen met veel gratie als ambassadrices van de kaas
opgetreden.
De vele bruisende najaarsmarkten met zeer uiteenlopende festiviteiten weten in deze laatste dertig jaar
de Bodegraafse kaasmarkt steeds weer in de publiciteit te brengen. Zowel landelijke als internationale
kranten schreven vele kolommen vol met het marktnieuws. Dat ondanks deze promotie de
marktaanvoer in de laatste decennia steeds verder gezakt is, komt vooreen groot deel door de opkomst
van de fabriekskaas. Veel boeren leveren hun melk rechtstreeks aan de kaasfabriek, omdat ze het
tijdrovende ambacht van kaasmaken in deze tijd niet meer kunnen opbrengen. In 1980 verhandelden
de Bodegraafse kaashandelaren (± 40 firma's) met elkaar ruim 44 miljoen kg kaas. De aanvoer van
boerenkaas op de Bodegraafse markt was dat jaar 437.000 kg! Dat is vergeleken met de topjaren (ruim
5 miljoen kg per jaar) natuurlijk erg weinig, maar vergeleken met de kaasmarkten in Woerden en
Gouda is Bodegraven nog steeds de grootste markt, waar in de zomer ruim 40 partijen per markt
aangevoerd worden. Bovendien is de Bodegraafse markt de enige waar ook in de winter nog aanvoer
plaatsvindt, al zijn het soms maar twee partijen per markt.
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Het kaasmonument, onthuld op 14 september 1982
ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van
de kaasmarkt.

Hoewel de functie van de markt binnen de totale kaashandel geen grote rol meer speelt, is haar invloed
in deze honderd jaar van grote betekenis geweest. Het honderdjarige bestaan is dan ook op grootse
wijze gevierd; als herinnering aan dit eeuwfeest is op de oude kaasmarkt een monument opgericht. Een
marmeren „ b o e r e n k a a s " zorgt er voor dat honderd jaar Bodegraafse kaasmarkt niet vergeten zal
worden.
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Poorterboek van Oudewater (2)"
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten
en L.'Cl.M. Peters

1615
7 april
13 juni
3 juli
9 september
11 december
1616
16 januari
1 1 juni
20 juni

Cornelis Leenartsz. de Jonghe
J a n Jansz. van de Linschooten
Jan Dircxz. van Bodegraven, cleermaecker
Jan Jansz. Keegels van der Goude
Henrick Francis Engelsman

- Isbrant Jansz. Vosch van der Goude
- Mr. Thomas Gerritsz. Hopcoper, chirurgijn van der Goude
— Bouwen Aertsz. uut Heeckendorp

Het eerste deel van dit poorterboek (archief Oudewater inv. nr. 96). vanaf 16 februari 1607. werd gepubliceerd in
Heemtijdinghen. 18e jaargang no. 4. november 1982).
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22 oktober

1617
9 maart

Alert Meelisz. van Noortcamp
Jan Willemsz. Buyser
Gerloff Pietersz. van Ruygeweide
Jan Geurtsz. van Utrecht
Pieter Claesz.. speelman
Marten Hubertsz. uut Benschop
Jan Kempen
Cornelis Cornelisz. uut Diemrbroeck
Gerrit Jacobsz. 't Hoen
Thomas Jansz. Engelsman
Edtsart Arents
Jacquis Weyns, gouthsmit

21 mei

Henrick Martensz. van Meulenbelt
Gerrit Cornelisz., messemaecker
Rutger Jansz. van Bemmel. hoeffsmith
Jan Nannen van de Ruygeweyde
Henrick van Rosendael
Mr. Cornelis Willemsz., chirurgijn
Richard Rouwelandt Engelsman, leertouwer, heeft naer verthooninge van
behoorlycke certificatie der Stadt Delft
Willem Jansz. van Venlo. passementwercker
Leenart Gerritsz. Hopcooper
Jan Willemsz. uut Lant van Woerden
Arien Joosten van de Nieuw poort
Dirck Jansz. Verweij, coorncooper van Culemburch
Rutgert Martensz. van Haerlem, brouwer
Jan Jansz. van de Vlist
Evard Cornelisz. uut Williscoop
Jacob Anthonisz. uut Benschop

1618
21 april
4 mei
10 mei
25 mei
15 juli

Pieter Dircxz.
Gijsbert Thonisz. uut Benschop
Henrick Ariensz. uut Williscoop
Claes Cornelisz. uut Benschop
Harman Antonisz. Spies

I mei

18 mei

1619
1 februari
8 februari
2
26
29
5
8
22
30

maart
maart
maart
anril
april
april
april

4
11
17
23
9
19

mei
mei
mei
mei
juli
oktober

Cosijn Wartsz., cleermaecker
Jan Hendricxz.. cleermaecker. gebooren ter Dooien, getrouwt met Lysbeth
Jacobsdr., een geboren (dochter) burgersdr. alhier
Jan Claesz. van Dort, cleermaecker
Loijs Bosschen
David Vellijn Schotsman, cleermaecker
Mathijs Pietersz., linnewercker van Westerhooven in Brabandt
Jan Cornelissen uut Benschop, linnewercker
Lambert Janssen, jonghgesel van Woerden
Mr. Huybert Salignac, rector inde schole ter Amsterdam
Jacob Jacobsz., linnewercker van der Goude
Jan Cornelisz. van Benschop, schoenmaecker
Cors Cornelissen uut Benschop, lij ndraijer
Pieter Jansz. uut Williscoop
Thijs Jansz. Meulenaer
Cornelis Franssen Witcoop
Cornelis Claes Martenssen uut Honcoop

>3

1621
29 juni

30 juni

16 september
22 oktober
25 oktober
1622
18 april
15 juni

24 oktober

1623
11 juli

22 augustus

26 oktober
1624
14 augustus
16 oktober

1625
28 oktober
1626
24 oktober

Jan Verwey
Gijsbert Jacobsz., timmerman
Marten Eymbertsz., lijndraijer
Cornelis Eymbertsz., lijndraijer
Jacob Jacobsz. van Wendell
Jan Pietersz. Schipper, de neeff van Pieterge P(iete)rsdr., wed. wijlen
Jochum Jansz. Bierstecker zaliger
Thonis Dircxz. uut Heeckendorp
Gerrit Willemsz., cleermaecker, swager van Jan van Doesburch
Gerrit Ruttertsz. van Seghvelt
Pieter Jansz. uut Snelreweerde
Jan Jansz. Spruyt
Arnoudt van Wagensvedt
Mr. Abraham Obijn
Arien Henricxz. van Swammerdam
Corn. Ariensz. Jonge Stolcxman
Jan Pietersz. Onckelaer
Pieter Willemsz. van Ravesteijn
Dirck Jansz. van Haestrecht
Paulus Ariensz., brouwersknecht
Dirck Willemsz. van Dam uutten Oudewatersenbroeck
Pieter Martensz. van Goverwellensluys
Isbrant Cornelisz. van Harmeien
Bartholomeus de Groot, apoteckaris
Gerardt Hamer
Neeltge Ariensdr., wed. wijlen Beijen Dircxz. zaliger
Aert Jansz., cleermaecker van Wijck te Duerstee
Aert Joosten van Walhooren van Schoonhooven
Mr. Jacob Schirurgijn
Gerrit Heyndricxz., cleermaecker uut Benschop
Wouter Jansz. Onclaer, meulenaer
Claes Florisz. van Naerden, smith
Gerloff Willemsz. uut Benschop
Jan Cornelisz. uut Polsbroeck
Jan Pietersz. Leertouwer
Evert Abrahamsz. Schipper van Goejanverwellen Sluys
Daniell Gillisz. Vlaspoell, meulaer van Schiedam
Fredrick Meesz. uut Dijckvelt
Willem Claes uut Papencoop
Jan Braensz.
Cornelis Cornelisz. Spruyt van de Langen Linschooten
Jan Jacobsz., glaesmaecker van Haserswoude
Jan Jansz. Smith van Wijck te Duersteede
Cornelis Aertsz. van de Lange Ruygeweyde
Dirck Ghysbertsz. van de Ruygeweyde
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(wordt vervolgd)

