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19e jaargang no. 2 juni 1983 

Het spoorwegplan Dordrecht-Woerden van 1911 
door R.A.J. Hamoen 

Een reis per trein van Woerden naar steden als Dordrecht. Breda en Tilburg moet altijd via een 
behoorlijk grote omweg geschieden. De uitvoering van een spoorwegplan uit 1911 had aan die situatie 
een einde kunnen maken. Dit behelsde de aanleg van een hoofdlijn van Woerden naar Dordrecht via 
Oudewater, Schoonhoven, Ottoland, Molenaarsgraaf en Sliedrecht. 
Het plan wordt door een in Dordrecht gevestigd comité naar voren gebracht. Voorzitter is de secretaris 
van de Kamer van Koophandel in Dordrecht, A. van Raalte. In het comité zijn verder de 
burgemeesters van de gemeenten tussen Dordrecht en Woerden en enkele „groot-industriëlen" 
vertegenwoordigd. 
Het belangrijkste doel is de ontsluiting van de Alblasser- en Lopikerwaard door een spoorlijn, die 
zowel aan de lokale als de nationale belangen beantwoordt. Vóór 1911 zijn de vele plannen om deze 
landbouwgebieden uit hun isolement te verlossen steeds zonder succes gebleven. 
De meeste kans maakte de lijn Gouda-Dordrecht, die de Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij 
(NRS) in 1870 voorstelde aan de regering om de toentertijd gewenste aansluiting van de NRS-lijn 
Utrecht-Gouda-Rotterdam met de lijn Rotterdam-Amsterdam van de Hollandsche IJzeren Spoorweg 
Maatschappij (HSM) tot stand te brengen. Door allerlei, vooral politieke meningsverschillen kwam 
die aansluiting er niet, noch de tamelijk eenvoudige aansluiting in Rotterdam zelf. 

Een nieuwe kans kreeg het plan Gouda-Dordrecht in 1882. In dat jaar was een enquête-commissie over 
de opzet van de spoorwegexploitatie actief. NRS-directeur H. Ameshoff brak een lans voorde kortere 
verbinding van Amsterdam met België, want die zou immers gunstig uitvallen voor ,,zijn" lijn 
Amsterdam-Breukelen-Gouda. De Haagsche Bankvereeniging diende in 1884 een concessieaanvraag 
in die zonder resultaat bleef. 

De nieuwe poging die het Dordrechtse comité in 1911 doet, krijgt de steun van niemand minder dan 
mr.dr. J.H. Jonckers Nieboer; op dat moment werkzaam op de rechtskundige afdeling van de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) en schrijver van het standaardwerk 
,,Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen 1832-1938". 
Hun hoop dat de plannen voor een kortere verbinding van Amsterdam met België ditmaal 
werkelijkheid zullen worden, wordt versterkt door de aanleg van de lijn Eindhoven-Weert, die in 1913 
geopend zou worden. Deze lijn zou de omweg via Venlo voor het noord-zuid verkeer overbodig 
maken. 
De aanlegwerkzaamheden grijpt Jonckers Nieboer aan om in een artikel in de Telegraaf van 6 april 
1911 te pleiten voor de lijn Woerden-Dordrecht. In het volgende citaat* noemt hij de belangrijkste 
voordelen: 
„Voor de internationale verbinding Amsterdam-Roosendaal (Essen-Antwerpen-Brussel-Parijs, 
Vlissingen-Londen) zijn thans drie wegen aangewezen: 1. De HSM-route via Haarlem-Den Haag-
Rotterdam, lang 142 km; 2. De SS-route via Breukelen-Gouda-Rotterdam (Ceintuurbaan), lang 139 
km; 3. De SS-route via Utrecht-Den Bosch-Breda, lang 151 km. 
De rijtijd der sneltreinen is op de twee eerste trajecten ongeveer gelijk. Met de snelste trein duurt de reis 
Amsterdam-Roosendaal via Haarlem 2 uur 26 minuten en via Gouda 2 uur 25 minuten. Voor het 
traject via Utrecht heeft men iets meer tijd nodig, namelijk 2 uur 33 minuten. 
Door de aanleg van een lijn Woerden-Sliedrecht zou de afstand worden: Amsterdam WP 
(Weesperpoort)-Woerden 35 km, Woerden-Sliedrecht 30 km, Sliedrecht-Dordrecht 10 km en 
Dordrecht-Roosendaal 38 km, in totaal 113 km. 
Een verkorting dus van de thans bestaande kortste verbinding via Gouda met niet minder dan 
zesentwintig kilometer] 
Langs deze weg zou bovendien met een grotere gemiddelde snelheid kunnen worden gereden dan op 
het traject via Rotterdam, waar het passeren van het viaduct door de stad en van de daarop volgende 

* De spelling van het citaat is aangepast. 
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grote spoorbruggen een onvermijdelijke vertraging medebrengt, ook al wordt op de stations Delftse 
Poort en Beurs niet gestopt. 
Een rijtijd van 40 minuten aannemende voor het traject Woerden-Schoonhoven-Dordrecht, waarin 
twee grote bruggen voorkomen, één over de Lek bij Schoonhoven en één over de Merwede bij 
Baanhoek, en in aanmerking nemende dat te Dordrecht gerebrousseerd (kopgemaakt-R.H.) zou 
moeten worden, kan men rekenen dat de afstand Amsterdam-Roosendaal via Schoonhoven in één uur 
en vijftig minuten zou kunnen worden afgelegd, een besparing van een half uur. 
Die besparing kan nog groter worden, wanneer een tweede coupure wordt aangelegd langs 
Dubbeldam. Het oponthoud te Dordrecht vervalt dan en de route wordt nog ongeveer 4 km korter 
(...)• 
Zestig km spoorreis minder is voor de zakenman, die van Amsterdam op één dag naar Antwerpen of 
Brussel op en neer gaat, een besparing in tijd waarvan de waarde niet gering is. 
En niet alleen de Amsterdammers zouden van de nieuwe route profiteren, ook Utrecht en de ten 
noorden daarvan gelegen plaatsen zouden er in hun verbinding met Dordrecht en België zeer door 
worden gebaat". 

De lokale betekenis van de lijn toont Junckers Nieboer aan met een lijstje met inwonersaantallen van 
de twaalf gemeenten tussen Woerden en Sliedrecht. in totaal 31.530 mensen. Een getal dat nu en 
wellicht ook in 1911 niet zoveel indruk maakt. Ineen voetnoot noemt hij het voordeel van de ontlasting 
van de drukke lijn Rotterdam-Dordrecht. 
Doel van het artikel is. behalve het „warm maken" van de politici voor het plan, de centen uit 's Rijks 
schatkist. Volgens de berekeningen van Junckers Nieboer zou daar een bedrag van 5,9 miljoen gulden 
uitgehaald moeten worden; bij de aanleg van de afsnijding bij Dubbeldam nog ruim een half miljoen 
gulden extra. 
Het grootste deel van dit bedrag zou opgaan aan bruggen. Over de Lek bij Schoonhoven zou een brug 
met zes kilometer lange opritten voor 2,4 miljoen gulden aangelegd kunnen worden. Aanleg van een 
tweede spoor over de Baanhoek en de daarmee samenhangende emplacementswijzigingen zouden 1 
miljoen gulden gaan kosten. Daarbij vergeleken is de brug over de IJssel bij Oudewater goedkoop: 
100.000 gulden. De rest van het geld zou nodig zijn voor 24 kilometer dubbelspoor. 
De minister van Waterstaat vraagt hierover advies aan de Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten 
(RvT), die op haar beurt de mening vraagt van de SS, die voor de exploitatie van de lijn het eerst in 
aanmerking komt. 
De directeur van die maatschappij, J.A. van Kretschmar van Veen, laat in zijn brief aan de RvT 
duidelijk blijken weinig heil te zien in de voorgestelde verkorting met België. 
Als we op de kaart plaatsen willen zoeken die door een kortere spoorwegverbinding verbonden kunnen 
worden, dan biedt ons land volgens de SS-directeur ..nog een vruchtbaar veld voor zulke denkbeel
den". 
Hij vermoedt dat de plannen niet erg serieus zijn overwogen, hetgeen blijkt uit de doorgehaalde 
passage in het afschrift, dat de denkbeelden in het Telegraafartikel ,.zijn opgemaakt uit het brein van 
een onverantwoord persoon", met wie Junckers Nieboer bedoeld wordt! 
Een andere reden voor de SS om het plan af te wijzen is het uit balans raken van het wankele evenwicht 
in het stelsel van de spoorwegovereenkomsten tussen de HSM en de SS uit 1890. 
Als de SS een nieuwe hoofdlijn naar België zou gaan exploiteren, zou de HSM in ruil daarvoor 
ongetwijfeld een compensatie eisen. 
Verder heeft de SS sterke twijfels over de berekening van de aanlegkosten. Deze zouden volgens de 
maatschappij wel tweemaal zo hoog kunnen uitvallen. 
Ook de HSM geeft een reactie. Deze maatschappij zegt dat het transietvervoer tussen Amsterdam en 
België te gering zou zijn voor een winstgevend bedrijf, terwijl de verbinding het toch van dit vervoer 
zou moeten hebben. Een reden die volgens de HSM eventueel voor aanleg zou pleiten is de ontlasting 
van de „in de toekomst" overbelaste lijnen Amsterdam-Rotterdam-Dordrecht via Delft en Gouda. 
Maar ook dit zou ..slechts in zeer geringe mate" het geval zijn. 
Het is duidelijk: de SS en de HSM hebben geen behoefte aan de nieuwe lijn. Dit negatieve advies 
verwerkt de RvT in het antwoord aan de minister, waarin de Raad zelf het plan nog verder afkraakt. 
Het bevreemdt de RvT dat de Amsterdamse handel als grote belanghebbende bij een kortere 
verbinding met België, niet in het spoorwegcomité is vertegenwoordigd. Daarop baseert de Raad haar 
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Trein uil Gouda naar Woerden, gezien vanaf het viaduct over Rijksweg 12; februari 1983. 
Foto: R.A.J. Hamoen. 

oordeel dat er niet zoveel behoefte aan de verbinding is als het comité doet voorkomen. Volgens de 
RvT gaat het slechts om de lokale belangen en daarin kunnen tramlijnen beter voorzien. 
Om de oude lijn te ontlasten brengt de RvT het plan van de eigen deskundigen vooreen lijn Rotterdam-
Baanhoek, vooral voor het goederenverkeer van Rotterdam naar het zuiden. Deze 21-kilometer lange 
lijn zou ruim tien miljoen gulden gaan kosten. De kosten voor de lijn Woerden-Dordrecht, die 9 
kilometer langer is en hetzelfde aantal bruggen telt. zouden daarom zeker boven de geraamde 5.9 
miljoen gulden uitkomen. 
De conclusie van de RvT luidt dat het algemeen belang te gering is. 

Tot nu toe is nog niet gerept over de behoefte aan de lijn van Belgische zijde. Een positief geluid komt 
voor in de Nieuwe Courant d.d. 24 augustus 1912. In een artikel uiten de Antwerpse 
diamanthandelaren de vrees dat hun rechtstreekse „en veel gebruikte" verbinding met Amsterdam 
verloren zal gaan als de rechtstreekse treinen via Tilburg-Turnhout geleid zullen worden zonder 
Antwerpen aan te doen. Als alternatief noemden de handelaren de verbinding Dordrecht-Woerden, 
die een grotere verkorting in kilometers inhoudt dan de route via Turnhout. Zo wordt het ene plan 
voor een verkorting gebruikt tegen het andere, echter met uitblijven van resultaten. 

Het spoorwegplan lokt verder reacties uit van de gemeenten Willeskop en Montfoort die in een brief 
aan de RvT verzoeken de lijn - ten koste van Oudewater - meer in de nabijheid van hun gemeenten te 
traceren. 
De brief van het Montfoortse gemeentebestuur is gedateerd 29 augustus 1911. In het volgende citaat 
daaruit worden de argumenten aangedragen: „Reeds tal van jaren zijn van gemeentewege allerlei 
pogingen aangewend om enige verbinding met grote plaatsen te verkrijgen waaraan hier grote behoefte 
bestaat, daar het dichtst bijzij nde station Woerden op 8 kilometer van deze gemeente is gelegen en inde 
winter, door slechte gesteldheid der wegen, bijna niet is te bereiken. (...) 
Mocht het voorgenomen plan enige wijziging ondergaan, zodat te Montfoort of in de onmiddellijke 
nabijheid een station der lijn Amsterdam-Dordrecht tot stand komt, dan zullen niet alleen de 
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Trein uit Gouda naar Woerden op de plaats waar een grote splitsing had kunnen liggen; 26 maart 1983. 
Foto: R.A.J. Hamoen. 

ingezetenen dezer gemeente ervan kunnen profiteren, doch ook een groot gedeelte der bewoners van 
Linschoten (Mastwijk en Heeswijk) er gebruik van kunnen maken. De gemeente Willeskop, waar de 
meeste ingezetenen ver wonen van de geprojecteerde lijn, zal alleen groot belang hebben bij de 
totstandkoming der lijn Amsterdam-Dordrecht als te Montfoort of in de onmiddellijke nabijheid een 
station tot stand komt, dat vanzelf in het centrum van Willeskop komt te liggen. 
Wij menen nog onder Uw aandacht te moeten brengen: 
1. dat naar ons oordeel Oudewater, dat reeds aan de lijn is gelegen, geen grote behoefte heeft aan een 
treinverbinding. 
2. door de vaste kleigrond te Montfoort en omgeving bij de legging der lijn heien overbodig zal zijn. 
3. de lijn Dordrecht-Schoonhoven-Montfoort-Woerden-Amsterdam wat kilometerafstand betreft 
maar zeer weinig verschilt met een lijn Dordrecht-Schoonhoven-Oudewater-Woerden". 

In de korte op 31 augustus 1911 gedateerde brief van Willeskop wordt gewezen op het landbouwende 
karakter van de streek en gezegd dat ook de buurtschap Blokland van de spoorlijn zou kunnen 
profiteren. 
Alle gemeenten langs de geprojecteerde lijn stellen geld beschikbaar voor het spoorcomité. De 
gemeente Dordrecht geeft 300 gulden. 
De minister van Waterstaat raakt niet onder de indruk van alle pleitbezorgers en volgt het advies van 
de RvT op de lijn Dordrecht-Woerden niet financieel te steunen. Het plan verdwijnt daarna voorgoed 
in de doofpot. 

Naast alle genoemde nadelen, is het ..missen" van de grote steden in het westen van Nederland een 
uiterst zwak element in het plan. Zelfs voor een TEE is een non-stop rit van Roosendaal naar 
Amsterdam commercieel niet te verantwoorden. Voor het goederenverkeer geldt hetzelfde: het 
rechtstreekse vervoer van Amsterdam naar België rechtvaardigt geen nieuwe spoorlijn die enkele 
kilometers afsnijdt en waarvan de tijdwinst is te verwaarlozen. Voor de verkorting Eindhoven-Weert 
gingen deze nadelen zeker niet op. 
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Blijft over het voordeel van de ontsluiting van de Alblasser- en Lopikerwaard. De Raad van Toezicht 
heeft het waarschijnlijk bij het rechte eind om in dat geval een voorkeur voor tramlijnen uit te spreken. 
Maar of dan een enigszins rendabele exploitatie mogelijk was geweest valt te betwijfelen. In dezelfde 
tijd vindt het debacle van de lijn Gouda-Schoonhoven plaats; een lijn die merkwaardig genoeg niet bij 
het spoorwegplan is betrokken. 
Opvallend is de rol van Junckers Nieboer. Vermoedelijk heeft hij in het Telegraaf-artikel de kans 
dankbaar aangegrepen om van zijn persoonlijke voorkeur voor een dergelijke hoofdlijn te getuigen. 
Daarmee heeft hij echter de geloofwaardigheid van het plan meer kwaad dan goed gedaan. 
Als de minister van Waterstaat wel „ja" gezegd had, zou Dordrecht-Woerden de laatste hoofdlijn in 
Nederland geweest zijn tot de opening van de Schiphollijn. 

Geraadpleegde bronnen: 
Algemeen Rijksarchief. 's-Gravenhage. Archief Ministerie van Waterstaat 1906-1946, afdeling Spoorwegen. 
dossier 313. 
Archief Ned. Spoorwegen, Utrecht, dossier 23 B4. 
Gemeente Archief Woerden, inv. no. 27. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad nov. 1908 — sept. 
1913. 

Geraadpleegde literatuur: 
De Telegraaf, 6 april 1911. 
Nieuwe Courant, 24 augustus 1912. 
Mr. Dr. J.H. Jonckers Nieboer, Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen, 1832 - 1938. Rotterdam, 1938 
(tweede druk). 

Aantekeningen uit de notulen van de gemeenteraads
vergaderingen van Rietveld en de Bree 

door W. van Wijngaarden 

Voor een onderzoek naar de familie Vroege in de vorige eeuw in Rietveld heb ik de notulen van de 
raadsvergaderingen doorgelezen. Klaas Vroege was van 1825 tot aan zijn dood in 1862 lid van de 
gemeenteraad, eerst als lid zonder meer, later als wethouder. In 1863 werd zijn zoon Jan Sterk Vroege 
als lid beëdigd en hij is dat met een onderbreking van 1869 tot 1877 tot zijn dood in 1909 gebleven, de 
laatste jaren als wethouder en waarnemend burgemeester. Beiden zijn ook ambtenaar van de 
burgerlijke stand geweest. De burgemeesters in die tijd waren C.J. Bredius (1825-1855), zijn zoon mr. 
J. Bredius (1855-1877), A. Knijff (1877-1907) en daarna F. Mahlstede (1907-1919). Het was mij inde 
eerste plaats te doen om wat over activiteiten en meningen van de genoemde Vroeges te weten te 
komen, vandaar dat hun namen enkele malen speciaal genoemd zullen worden. Al lezende echter bleek 
me dat verslagen van gemeenteraadsvergaderingen, ook die van een klein dorp als Rietveld, iets 
hebben van een spiegel van gebeurtenissen en culturele ontwikkelingen in de vorige eeuw en daarvan 
wil ik iets laten zien. 

Na de Franse tijd werd de naam schout nog enkele jaren gehandhaafd. Zo bestuurde schout S.G. 
Schuak met drie gemeenteraadsleden de gemeente Rietveld en de Bree. Toen hij in 1825 overleed, werd 
als opvolger benoemd C.J. Bredius. Evenals zijn voorganger was hij tegelijkertijd secretaris. Hij werd 
bijgestaan door de toenmalige leden P. Hofland, Th. Blom en Jac. de Koning. 
Nog hetzelfde jaar werd het bestuur volgens het reglement van 23 juli 1825 gewijzigd. Voortaan stond 
aan het hoofd een burgemeester, die tegelijkertijd secretaris kon zijn. De raad vaneen kleine gemeente 
zou uit zeven leden bestaan, inclusief de burgemeester. Voor het dagelijks bestuur werd deze bijgestaan 
door twee assessoren, die later, na de grondwetswijziging in 1848. wethouders werden genoemd. De 
raad moest dus met drie leden worden uitgebreid en daartoe werden door de Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland benoemd: Jacobus van Slagmaat. Anthonie Costerus en Klaas Vroege. In de vergade
ring van 26 augustus 1825 legden ze in handen van de burgemeester de eed af. 
De vergaderingen kostten de leden niet veel tijd. Drie- of viermaal per jaar kwam men bijeen in een 
kamer van de herberg ..De Roskam" aan het begin van de Uitweg bij de Blokhuisbrug. want een 
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Herberg ..De Roskam"nabij de Blokhuishrug, 
ca. 1950. 

gemeentehuis was er niet. Later, na de genoemde wetswijziging in 1848, kwam er een reglement van 
orde voor de gemeenteraden, waarin een minimum van zes vergaderingen per jaar werd 
voorgeschreven. 
Over het persoonlijk leven of over eigen meningen van de raadsleden komt men uit de notulen weinig 
of niets te weten. Er komen louter bestuurlijke zaken aan de orde, zoals de omslag voor de 
gemeente-inkomsten, de benoeming van een bode of veldwachter e.d. In sommige gevallen wordt 
vermeld dat er over een onderwerp werd gediscussieerd zonder de bijdragen van de leden afzonderlijk 
te noemen. Dat laatste verandert in de tweede helft van de vorige eeuw. 
Voor 1848 werden de ledendoor de Gedeputeerde Staten benoemd. Daarbij werd gelet opde welstand 
van de ingezetenen. In de vergadering van 27 april 1825 wordt de omslag voor de ingezetenen van 
Rietveld vastgesteld en men begint bij de hoogstaangeslagene. Tot de eerste acht behoren alle zes 
raadsleden. De lijst begint als volgt: 
Aart Knijf f 18 
Klaas Vroege f 18 
Philippus Hofland f 18 
Wed. Bruynis f 15 
Thomas Blom f 15 
Jacobus de Koning f 14 
Anthonie Costerus f 14 
Jacobus van Slagmaat f 14 
enz. 
Na 1848 werden de leden gekozen door de ingezetenen die een bepaalde som aan belasting betaalden. 
het zg. census-kiesrecht. Maar er veranderde voorlopig niets. De gekozenen kwamen uit dezelfde 
bevolkingslaag. 
Uit de onderwerpen die in de raadsvergaderingen in Rietveld aan de orde kwamen, kies ik de volgende 
uit. 



Aardappelziekte in 1845 
In West-Europa mislukte in 1845 de aardappeloogst. Voor hen die voor hun levensonderhoud op de 
aardappel waren aangewezen, betekende dit hongersnood. Velen hebben zelfs daardoor de dood 
gevonden. Het is bekend dat in Ierland sommige streken haast ontvolkt raakten, mede omdat velen 
naar Amerika emigreerden. Men schat dat er de daarop volgende jaren l1/, miljoen leren naar de 
overkant van de Oceaan trokken in de hoop daar een bestaan te vinden. 
De weerslag van deze mislukte oogst is ook te vinden in één van de raadsverslagen van dat jaar. Men 
besloot 22'/2 mud gort en 22'/2 mud paardebonen te kopen om „de behoeftigen voor de hongerdood te 
redden". De kosten zouden worden omgeslagen over alle ingezetenen en wel naar de classificatie die 
gebruikt werd bij de hoofdelijke omslag der gemeentelasten. Ook toen al werden de laagste inkomens 
ontzien, want die werden vrijgesteld van de extra belasting. 
Opvallend is dat voor deze bespreking ook acht hoogst belaste ingezetenen, die geen raadslid waren, 
werden uitgenodigd. 

Vereniging met Bodegraven 
De acht hoogst belaste ingezetenen werden ook uitgenodigd voor de vergadering van 24 april 1846om 
het voorstel te bespreken Rietveld en Bodegraven samen te voegen. Het voorstel werd eenstemmig 
afgewezen. Daarvoor had men verscheidene gronden. 
Voor 1817 had men enige jaren één mairie gevormd met Zegveld, waarvan - en nu citeer ik de notulen -
„de meesten der vergadering nog zeer goede heugenis hebben, als wanneer de ingezetenen dier beide 
gemeenten steeds in ongenoegen en twist met elkander waren". Zij gaven toe geen geschikte woning 
voor de burgemeester te hebben. Hun toenmalige burgemeester, C.J. Bredius, woonde in Woerden. 
Maar dat was geen bezwaar. Vele Rietvelders gingen elke week naar de markt in Woerden, dat was een 
half uur gaans, maar Bodegraven was anderhalf uur verwijderd en men ging er slechts enkele keren per 
jaar heen. Bovendien waren de meeste inwoners van Rietveld ook kerkelijk op Woerden gericht. De 
meesten waren Ned.Hervormd en van de Hervormde gezinnen gingen er 30 naar Woerden, 6 naar 
Waarder, 3 naar Zegveld en slechts 4 naar Bodegraven. In de notulen wordt na al deze overwegingen de 
conclusie als volgt verwoord „het voorstel is in strijd met de rust en tevredenheid der ingezetenen". 
Op 18 mei 1847 werd eveneens de samenvoeging met Waarder. Barwoutswaarder en Bekenes 
afgewezen. 
Woerden was - zo bleek - een gewaardeerde buur en de band zou later nog enger worden, want met 
ingang van 1 februari 1964 werd Rietveld een deel van Woerden. 

Nachtwakers 
Een heel uitvoerig reglement voor nachtwakers werd in 1846 op een vergadering vastgesteld. Het 
uitgestrekte dorp werd verdeeld in twee routes. De nachtwakers moesten die afstanden tussen 's avonds 
tien en 's morgens vier uur afleggen. Onderweg mochten ze niet spreken; alleen bij erge noodzaak, 
bijvoorbeeld bittere kou of stortregen, een woning binnengaan enz. Dat stond allemaal in 
afzonderlijke artikelen. Er was ook controle. Op hun rondgang moesten ze bij daartoe met name 
genoemde personen op de deur kloppen of op het venster tikken. Dat was het bewijs dat ze de hele weg 
aflegden. Bij die met name genoemde personen hoorde ook Klaas Vroege. 

Cholera 
In de vorige eeuw zijn er enkele epidemieën geweest van de bijzonder besmettelijke darmziekte cholera. 
In Nederland is er een hoge sterfte aan cholera geweest in de jaren 1848, 1855, 1866 en ook 1892, nadat 
in 1831 deze ziekte uit Indië Europa had bereikt. En nu in Rietveld. In 1854 kregen burgemeester en 
wethouders toestemming om maatregelen te nemen om een apart lokaal voor een lijder in te richten 
ingeval de gevreesde ziekte ook tot Rietveld door zou dringen. Tijdens de epidemie van 1866 werd weer 
over dit lokaal gesproken, maar men achtte het te duur. Wel kwam er een waterpomp bij de 
steenfabriek, waar men dus niet-besmet welwater kon halen. In 1892, het jaar van de laatste epidemie, 
kwam het onderwerp nogmaals ter sprake, omdat er toen ook in Rietveld al een slachtoffer aan de 
cholera was bezweken. 
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Brand in de hooiberg van J.S. Vroege en de gevolgen 
In de nacht van 1 op 2 augustus 1867 ontstond er brand in de hooiberg van Jan Sterk Vroege. Twee 
brandspuiten uit Woerden en één uit Zegveld verleenden assistentie. Zeven militairen uit Woerden 
hielpen bij het blussingswerk, waarbij hun kleding ernstig te lijden had. Verder namen 22 werklieden 
een hele of een halve dag deel aan het blussen en later aan het opruimingswerk. 
In de vergadering van 16 augustus, dus twee weken na de brand, kwam de rekening op tafel. Daarin is 
te lezen: 

,,de rekening van het brandcollege 
te Woerden f 188,92 
premie brandspuitgasten van de beide brandspuiten 
van Woerden, ieder f 30 f60 
idem van Zegveld f40 
acht wakers f 10 
belooning aan de navolgende politie 
beambten als aan 
J. Smit f4 — 
J. Hu ijzer f 1,50 
A. Jannes f2 — 
C. Zonneveld f2 — f 9,50 
belooning aan de navolgende 
verdienstelijke militairen als aan 
van de Velde f 5 — 
de Pouw f 3 — 
de 5 andere ieder f 1,25 f6,25 f 14,25 
bedorven militaire kleeding f 28 
daggeld aan 22 werklieden waarvan 
4 een halve dag ieder ad f 1,25 f 25 
verteering f 104.59 

f 480,26" 

Het verbaast niet dat men in diezelfde vergadering besloot, op voorstel van de wethouder A. Knijff 
Hzn., zelf een brandspuit met toebehoren aan te schaffen. 
Op de vergadering van 25 september 1867 kon men al met concrete voorstellen komen. De brandspuit 
kostte f 640,—. Men kocht ook grond vooreen ,,brandspuithuis", terwijl bovendien een luidklok werd 
aangeschaft om bij brand te waarschuwen, met een „ijzeren stoel" om hem daarin op te hangen. Alles 
bij elkaar kostte het de gemeente f2000,—. Dat vond men blijkbaar meer dan genoeg, want toen 8 49 
personen een aanvrage indienden voor een beloning van door hen bij de brand bewezen diensten, was 
men algemeen van oordeel, dat ,,die werkzaamheden zich summa summarum tot niets bepaald" 
hadden. Zij kregen dus niets. 

Zorg voor een openbare school 
Rietveld en Barwoutswaarder hadden samen één openbare school, die op het grondgebied van 
laatstgenoemde gemeente stond. Uit zorg voor goed onderwijs stelden Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland in 1877 voor twee scholen te bouwen voor gemeenschappelijke rekening ter vervanging van de 
ene school die grote gebreken vertoonde. 
In de discussie hierover stelde J.S. Vroege voor één school met onderwijzerswoning te bouwen in de 
tuin achter de bestaande school. Het was zijns inziens niet nodig voor een dertigtal kinderen een nieuwe 
school te bouwen. Men kon een kwakel over de Rijn aanbrengen voor de kinderen uit Rietveld. Hij 
bleek de enige te zijn die er zo over dacht. De andere leden wilden wel één school, maar dan in Rietveld. 
De kwestie werd dringend toen de inspecteur de hoofdonderwijzer A.J. van Wijngaarden verbood in 
de bouwvallige school voortaan nog les te geven. Na ampele overwegingen werd op 28 oktober 1880 
besloten te Barwoutswaarder een nieuwe school voor 120 leerlingen te bouwen. Voor de leerlingen uit 
Rietveld werd bij de armenwoningen een overzetpont in gebruik genomen. Om de maand zouden de 
bewoners van die woningen. Vos en Van Greuningen. de kinderen overzetten. Daarvoor zou een 
toelage verstrekt worden en voor kinderen van onvermogende ouders zou de overzet gratis zijn. 
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In diezelfde vergadering werd het salaris van de hoofdonderwijzer vastgesteld op f 800,— en dat van de 
hulponderwijzer op f 600,— per jaar. 

Nog andere zaken betreffende het onderwijs 
In de vergadering van 6 september 1881 kwam het handwerkonderwijs ter sprake. De leden J.S. 
Vroege en W. van der Wind waren wel voor onderwijs in dit nuttige vak, maar dan buiten schooltijd, 
bijvoorbeeld op woensdagmiddag. Ze vreesden dat het gewone onderwijs eronder zou lijden. Ze 
kregen hun zin niet, want de voorzitter merkte op dat „volgens de geest van de wet het onder 
schooltijd" moest plaats vinden. 
Het herhalingsonderwijs werd onderwerp van bespreking op 28 november 1882. Het zou gegeven 
worden in de gewone vakken en wel 's avonds drie â vier uur lang op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. J.S. Vroege meende dat er niet veel gebruik van zou worden gemaakt „als zullende niet zo inde 
geest der ingezetenen vallen". Het gi-:0 -.vel door en de belangstelling viel mee, want er wordt later wel 
een aantal van dertig leerlingen genoemd. 

Stoomtram van Woerden naar Leiden 
De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vroegen in 1880 de betrokken gemeenten naar hun mening 
over een eventuele stoomtram over de straatweg langs de Rijn van Woerden naar Leiden. Op de 
vergadering van 13 oktober 1880 wordt er geïnteresseerd over gesproken. J.S. Vroege geeft als zijn 
mening, dat de stoomtram niet nodig is, want er is al een verbinding per stoomboot en één per trein. 
Bovendien is er een ander bezwaar. De mogelijkheid is namelijk groot dat op de straatweg paarden 
zullen schrikken als een stoomtram passeert en er zo ongelukken zullen ontstaan. Deze gedachte vindt 
instemming bij de andere leden. De voorzitter merkt evenwel op dat de Gedeputeerde Staten niet naar 
het gemeentebelang maar naar het algemeen belang vragen. 
De stoomtram is er, zoals bekend, niet gekomen. Of de mening van de Rietveldse raad de doorslag bij 
de beslissing heeft gegeven, zal men elders na moeten gaan. 

Motorvaartuigen in de Grecht 
Op 4 maart 1901 vroeg Zegveld instemming met het verbod van motorvaartuigen in de Grecht. „Door 
het geraas van de bedoelde vaartuigen ontstaat gevaar bij passage met rijtuigen op de Zegveldse weg", 
zo luidde de argumentatie. 
In de discussie merkt G. van der Wind op, dat zeilen in de Grecht en het rijden met motorrijtuigen op de 
Zegveldse weg al verboden zijn om dezelfde reden en dat motorvaartuigen nog gevaarlijker zijn. De 
voorzitter maakt erop attent, dat de lagere besturen hierover niet te beslissen hebben, maar dat deze 
zaken door provinciale verordeningen geregeld worden. Dat geeft J.S. Vroege aanleiding voor te 
stellen samen met Woerden een verbodsbepaling bij de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te 
bepleiten. Dat kon niet met Zegveld samen, want dit dorp lag en ligt nog in de provincie Utrecht. 
Dat zeilverbod is nog enkele jaren gebleven, zeker tot 1909. Voor de vergadering van 28 januari 1909 
staat een verzoek van de schippersvereniging „Schuttevaer", afdeling Rijnstreek te Bodegraven, op de 
agenda om dit verbod op te heffen, „desnoods met de verplichting de zeilen bij waarschuwing te 
strijken". 
Het verzoek werd afgewezen. 

Opening van de vergadering 
Voorde bijeenkomst van 17 februari 1905 was een verzoek binnen gekomen van J. van Winkel en nog 4 
andere ingezetenen om de vergaderingen voortaan met gebed te beginnen. Men wilde daar blijkbaar 
eerst rustig over nadenken, want de notulen vermelden dat de bespreking ervan uitgesteld wordt tot de 
volgende vergadering, omdat niemand erop was voorbereid. 
Dat heeft men gedaan en op de volgende samenkomst stelt de voorzitter voor, bij het begin van de 
vergadering een ogenblik stilte in acht te nemen, zodat elk lid de gelegenheid geboden wordt voor zich 
met gebed te beginnen, zo hij daar behoefte toe gevoelt. 
G. van der Wind wijst erop dat een formuliergebed gauw sleur wordt, waar J.H. van Dieën tegenover 
stelt dat ook een formuliergebed gezegend kan worden. 
Bij stemming blijkt dat J. de Leeuw, M. Visser, P. van den Bosch en J.H. van Dieën voor zijn en W. de 
Koning. J.S. Vroege en G. van der Wind tegen. 
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Men besluit verder tot een formuliergebed en wel hetzelfde dat ook in Waarder wordt gebruikt. Dat 
kan op voorstel van de voorzitter gebeurd zijn, want die was ook burgemeester van Waarder. 

De volgende jaren moest de bejaarde J.S. Vroege verscheidene keren als waarnemend voorzitter de 
raadsvergaderingen leiden wegens ziekte van de burgemeester. In de notulen van 7 mei 1909 staat 
Vroege zelf als absent vermeld. Hij stierf kort daarna, op 11 mei 1909, ruim 78 jaar oud. Dat is de reden 
waarom de volgende raadsvergaderingen buiten beschouwing zijn gelaten en dit overzicht eindigt met 
de ,.opening van de vergadering". 
Inmiddels was de twintigste eeuw met nieuwe ontwikkelingen begonnen. 

Orgelbegeleiding bij de gemeentezang in de Petruskerk te 
W o e r d e n door A.M. ten Hoeve 

Is dat nu wel nodig om daar een artikel aan te wijden? Het is toch iets wat zo gewoon is. Ja, het is 
inderdaad iets gewoons heden ten dage, maar dat is niet altijd zo geweest. En om dat te weten moeten 
we wel even in de historie duiken om die ontwikkeling te zien. Er is over dat orgelgebruik in de 
geschiedenis heel wat te doen geweest en ook aan Woerden is dat niet geruisloos voorbijgegaan. 
We gaan even terug in de tijd tot na het begin van de Reformatie. Ook in Woerden was de Reformatie 
doorgedrongen. We wijzen slechts op de naam van Jan de Bakker. Eerst hing men hier de Lutherse leer 
aan, maar na verloop van tijd moest die plaats maken voor de Calvinistische leer, de Gereformeerde 
religie. Dat had zijn beslag gekregen in 1594'). Bij de godsdienstoefeningen deed het orgel evenwel niet 
mee. Men zong wel de psalmen, maar zonder orgelbegeleiding. Het orgel vond men eigenlijk een 
„onding". Toen de altaren en de beelden verwijderd werden uit de Rooms-Katholieke kerken had men 
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werden bij het priestergezang, bij de koorzang e.d.2). Maar omdat de orgels eigendom van de stad 
waren konden de vroedschappen verwijdering daarvan voorkomen. Bovendien meende men geen 
orgels nodig te hebben in de godsdienstoefeningen. Immers de omvang van de orgels was toentertijd 
beperkt en de organisten waren in 't geheel niet „getraind" in het begeleiden van psalmgezang. 
Daardoor bleef orgelspel achterwege. Toch ging men er hier en daar langzamerhand toe over om het 
orgel in te schakelen bij de oefeningen in het psalmzingen vóór de predikatie. Ook in Woerden ging dat 
gebeuren. Want in de vroedschapsvergadering van 3 juni 16263) werd aan de organist Gerrit Dircks 
Verhey een „order" of reglement gegeven, waarin stond dat hij: 
„...Op alle dagen dat er gepreekt werd vóór en nâ de preek (hiermee wordt bedoeld; de gehele 
godsdienstoefening)4) de psalmen die gezongen werden op het orgel moest spelen, en dit zo vóór als nâ 
de middag zonder iets te spelen wat tot oneer van de kerk kon strekken..." 
Dit laatste gebeurde nog al eens, zodat in Utrecht in 1630 werd bevolen: 

Sal oock gehouden weesen de sallmen die men singhe off gesongen heeft op den orgel te spelen 
sonder eenighe lichtveerdige liedekens..."2). 
Maar tijdens de dienst moest het orgel dan weer zwijgen en dan had de voorzanger een gewichtige taak. 
Hij moest met zijn „pikstok" duidelijk de „Cantu" - melodie aangeven. Ging de stok omhoog dan rees 
de melodie, ging de stok omlaag dan daalde de melodie. Bij onbekendheid van de psalmmelodie zal dit 
wel geen melodieus gezang tot gevolg hebben gehad. Constantijn Huygens, en vele anderen met hem, 
ergerde zich aan dat onmelodieuze gezang4). Vooral toen hij bij een bezoek aan het noorden des lands 
hoorde hoe orgels zeer bruikbaar waren bij het psalmgezang. Daar werd dit dan ook omstreeks 1630 al 
aangewend voornamelijk in Lutherse kerken. Maar op de Synoden had men zich steeds verzet tegen 
het gebruik van het orgel. 
De Synode van Dordrecht in 1574 bepaalde inzake het orgel5): 

Aengaende het speelen der Orghelen in den Kercken houdt men dat het gantsch behoort afgheset te 
worden, volghende de leere Pauli 1 Cor. 14,19..." 
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Orgel Ned. Hervormde Petruskerk Ie Woerden, 
gebouwd in 1768 door J.H.H. Bülz. 
Foto: Vooren, Woerden. 

Op de Synode van Dordrecht in 1578 werd eveneens gezegd: 
Het ghebruyck der Orghelen in den Kercken houden wij niet voor goet... datsealsoo metten eersten 

ende op het aldervoeghelickste wegh ghenomen werden ..." 
De synode van Middelburg, anno 1581, bepaalde: 

Dat de orgelen affgeschafft worden..." 
Een soepeler houding vinden we bij de Synode van Delft in 1638. Daar werd geoordeeld: 

noopende het orgelspeelen onder het psalmzingen.dat hetzelve is een middelmatige saecke; en wert 
daeromme gelaeten in de vrijheyt van ydere kercke, omme te doen tot stichtinge..." 
In 1636 was men te Leiden4) al begonnen de orgels te gebruiken tijdens het psalmzingen. 
Nu komen we tot Woerden. Hoe lag die zaak hier? We schreven al: de orgels waren bezit van de stad. 
Reparaties en/of uitbreiding van de orgels werd uit de stadskas bekostigd. De organist werd door het 
stadsbestuur benoemd en zijn salaris uit de stadskas betaald. Maar ook in Woerden zweeg het orgel 
tijdens de dienst. 
En daar krijgt de organist, Gijsbert van Dam, kort voor de Kerstdagen van 't jaar 1668 bericht van de 
vroedschap, dat in de vergadering, gehouden op den 21e december 16686): 

Is bij pluraliteyt van stemmen verstaen dat den orgel sal speelen onder het singen, soo des 
Sondaeghs als in de weeck..." 
Hij moet dus op bevel het psalmgezang met orgelspel begeleiden. Hoe hij dit opgevat heeft en hoe hij 
zich van zijn taak heeft gekweten is onbekend gebleven. Maar er zal in Woerden wel veel over 
gesproken zijn in die dagen. De kerkeraad heeft ook zo z'n eigen gedachten hierover gehad, maar wil 
zich deze verandering niet zomaar voetstoots laten aanleunen. En bovendien: moet de kerkeraad in dit 
stuk van zaken niet beslissen of minstens om advies worden gevraagd? De kerkeraad vraagt dan ook 
uiteindelijk na enkele maanden om een onderhoud met de vroedschap. We lezen:6) 
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,,...Vergaderinge gehouden op den 22e July 1669. 
Ende is door den bode de Geijt de Eerw. Predicanten gedaen verwittigen dat Burgemeesteren ende 
Vroetschappen vergadert waren ende soo haer Eerwaerde aen de vergaderinge iets hadden voor te 
stellen dat sij gelieven souden daervoor te verschijnen. 
De Broederen Predicanten binnen gestaen sijnde hebben (nae eenige gehoudene discoursen tusschen 
de heer Burgemeester Wijck ende Dominee Eijnthoven) een vrage voorgestelt, namentlijck of haer 
Achtbaren (bij resolutie verstaen hebbende dat den orgel onder het singen te laten spelen) oordelen 
ende verstaen sulcx alleen in hunne polityc que maght te s ij n ende dien volgende of haer Aghtbare pleno 
jure politico (= met vol recht) haer vervoeght oordeelen sulcx te mogen doen, dan of 't selve met 
communicatie ende toestant van de Kerckenraet moet geschieden..." 
De leden van de vroedschap, die wel weten wat er in kerkelijk Woerden gaande is, laten zich niet 
onbetuigd, want we lezen verder: 
„Waerop uyt den naem van de presente vergaderinge de Broederen Predicanten door den secretaris is 
geantwoort dat van haer Achtbare collegie vier leden absent waren ende dat dienvolgende haer 
geproponeerde (= vooropgestelde) in de eerstvolgende vergaderinge soude werden overwogen..." 
De leden willen in de volgende vergadering wel nader met elkaar over de zaak spreken dus, maar willen 
van de predikanten graag weten welke precies de besluiten zijn omtrent de orgelbegeleiding bij het 
zingen, waarop een discussie volgt tussen de vroedschap en de beide predikanten. Want we lezen verder 
dat ze tenslotte de diverse Synodebesluiten noemen, die we hierboven al aanhaalden: 
„...met vorder versoeck dat haer Eerwaerdigheden nu stante hoc collegio (= terstond dit college) soude 
believen beright te doen wat kerckelijcke vergaderinge ofte synode over 't spelen der orgelen onder het 
singen hebben gebesoingeert (= ambtelijk behandeld) ende geconcludeert waerop na diversche 
critiseringen de versoghte openinge eerst bij Dominee van Rijp ende eyndelijck oock bij Dominee 
Eijnthoven is ingewillight ten welcken eynde sij hebben geallegeert (= aangehaald, aangevoerd) de 
resolutie van 't Synodus van Hollandt ende Zeelandt gehouden tot Dordreght indenjaere 1574articul 
50 Nogh anno 1578 nationalis tot Dordreght articulis 25 ende 77 Middelburg nationaelis a° 158 1 art. 
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1638 tot Delft provinciale, art. 50..." 
De vroedschap laat over dit gesprek met de predikanten geen gras groeien, want reeds drie dagen later 
wordt er weer vergaderd. Twee leden van de vroedschap houden zich afzijdig. Durven ze zich soms niet 
uit te spreken over hun standpunt in deze zaak? In de vorige vergadering waren er ook al vier leden 
absent geweest! In elk geval lezen we in het vroedschapsbesluit dan: 
„Vergaderinge gehouden op den 25e July 1669 
...Na gehoudene deliberatien op het geresolveerde van 't singen onder den orgel ende 't gene 
dienaengaende 't sedert het nemen van deselve resolutie is voorgevallen hebben Burgemeesteren 
nevens de presente leden exceptis duobus (= met uitzondering van twee) die de zaeck hielden in advys, 
verstaen dat de gemelte resolutie op eerstcomende dynsdagh sal werden geinstalleert (= bevestigd) 
ende geêxecuteert sullende daervan preallabile notificatie (= voorafgaande kennisgeving) werden 
gegeven aen de Eerwaerdige Kerckenraed van de Gereformeerde Kercke alhier..." 
De Woerdense vroedschap was doortastender dan die van vele andere plaatsen. In Amsterdam 
bijvoorbeeld werd er pas toe besloten in 16804). Maar toch omstreeks 1700 was orgelbegeleiding bij het 
psalmgezang nagenoeg overal gebruikelijk. 
En ook in Woerden is dat zo gebleven tot op de huidige dag. 

Bronnen: 
1) Dr. J. Haitsma, Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) kerk van Woerden van 

1593 t/m 1963, Woerden, 1978. 
2) Jan Zwart, Van een deftig orgel. Maassluis 1732 — 1932, Maassluis. 1933. 
3) Gemeente Archief Woerden (GAW). K 1 no. 10. Notulen van de vroedschap, 1595 — 1666. 
4) Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 Gezangen uit het Liedboek voor de Kerken, samengesteld 

door de Prof. Dr. G. van der Leeuw-stichting, Amsterdam. 1978. 
5) Centraal archief der Ned. Hervormde kerk, 's-Gravenhage. 
6) GAW. K I no. 11. Notulen van de vroedschap. 1667 — 1690. 
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Poorterboek van Oudewater (3)* 
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten 

en L.C1.M. Peters 

1627 
3 juli 

21 oktober 

22 oktober 

1628 
12 oktober 

John Erringhton 
Helmech Claesz. van Nieuwpoort 
Pieter Hendrickxz. van Meerlo 
Marten Jansz. van Sijpesteyn 
Ghijsbert Willemsz. van Nichtevecht 
Sijmon Ghijsbertsz. van Hermeien 
Claes Jaspersz. van Thurnhout uut Williscoop 
Aert Cornelisz. van der Goude 
Jan Jacobsz. Cap uut Benschop 
Cornelis Francken van Weerder 
Hendrick Jacobsz., hoedemaecker van Bodegraven 
Pieter Willemsz. van der Goude 
Huych Dammasz. de Hoy van Woerden 

Dieleman Gummersbach van Ceulen, lest geweert t'Utrecht 
Joris Jansz. van Aelburch, getrout met een dochter van Dirck Bouwensz. 
Pieter Claesz. Meulenaer, lest gewoont hebbende in den Aftersloot in den 
Lande van Iselsteijn 
Cornelis Jansz. Spruyt 
Gerrit Aertsz. uut Williscop 
Leenart Cornelisz. uut het Landt van Steyn 
Bouwe Jansz. Rampersis, getrouwt mette dochter van Henrick Cornelisz. 
van Bersingen 
Jan Anthonisz. uut Polsbroeck 

1629 
2 augustus 

6 augustus 

1630 
16 oktober 

Dirck Gerrits Vergeer van Woerden, getrouwt met de dochter van Rutger 
Martensz. Brouwer 
Cornelis Spieringen 
Jan Huygen Eeger van Harmeien 
Henrick van Suren, getrouwt met een dochter van Gerrit van Galen za(liger) 
Isac Edelingen, doctor medicine 
Mathijs Jansz. Onclaer 
Pieter Cornelisz. van Maeslandt, getrout mette dochter van Dirck 
Adriaensz. van der Hout 
Cornelis Claesz. Muyt. verwer 
Jacob Gijsbertsz. van Waerder 
Wouter P(iete)rsz. uut Heeckendorp 

Jacob Jacobsz. van Buren, lest gewoont hebbende in Polschbroeck 
Arien Dircxz. van Berckouw, schipper 
Pieter van Aecken uutten Hage. getrouwt aen Marrichge Jansdr., wed. 
wijlen Aert Lubbertsz. van der Elburch zal(iger) 

f Het eerste en tweede deel van dit poorterboek (archief Oudewater inv. nr. 96), vanaf 16 februari 1607, werd 
gepubliceerd in Heemtijdinghen. 18e jaargang no. 4- november 1982 en in 19e jaargang no. 1 - maart 1983. 
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Hendrick Gerritsz. van Brinckheem, leggende boven Westfalen, cleermaecker 
Gerrit Isbrantsz. Rosenboom uut Heeckendorp 
Meynert Ghijsbertsz. van Weerder, lest gewoont hebbende aen de drie 
bruggen, getrouwt met Cornelia Muinendr. 
Jacob Jacobsz. van Montfoort, getrouwt met Anne Lievensdr. 

1631 
25 oktober 

27 oktober 

6 december 

1632 
27 oktober 
29 december 

1633 
26 mei 

28 mei 

Willem Ariensz. uut Benschop, lest gewoont hebbende in Snelreweerde 
Jan Ariens Dircxz. uut Willischop 
Arien Dircxz. uut Heeckendorp 
Jan Dircxz.. gewoont hebbende in Cappell 
Pieter Bastiaensz. uut Papecoop 
Jacob Dircxz. Peerboom uut Benschop 
Mr. Johan Griems, chirurgijn, lest gewoont hebbende te Boscoop 

Dirck Gijsbertsz. van Gorchum 
Hans Willemsz. Palmboom, lest gewoont hebbende tot Amsterdam 

Claes Jansz. Wieren, lest gewoont hebbende op Dijckvelt 
Gerrit van Suren 
Adriaen de Ghijselaer, geboortich van Amsterdam 
Claes Cornelisz. van de Ruych Weyde 

1634 
5 september 

8 september 

Cornelis Francken Glaesmaker van Woerden 
Jan Jansz. de Rijck, cuyper uut Vlaenderen 
Claes Thonisz. Bont uut Benschop 
Steven Dircxen Raidemaker van Montfoort 
Cornelis Gerritsz. de Douwer uut Polschbroeck 
Geerloff Gerritsz. Bruyser uut 't Lant van Vliet 
Cornelis Hendricxz. Spruijt van de Goude 

1635 
24 oktober 

27 oktober 

Thomas Damen, backer, getrouwt mette dochter van Ghijsbert Ghijsbertsz. 
van Kersbergen 
Jan Harmensz. Wijnstock, apotekaris, getrouwt aen de dochter van Mr. 
Hubert Pekell 
Hendrick Jansz., hoeffsmith 
Johannes Rints Slootmaker van Minster in de Nederphalts 
Floris Geerloffsz. uut Heeckendorp 
Robert Lucas Engelsman, getrouwt aen een burgersdochter 
Jan Gerritsz. Valckeneth van Montfoort 
Jacob Hendricxz, Vos, getrouwt aen de wed. van Barthelmeesz. van Diemen 
Symon Cornelisz. uut Diemerbroeck 

1636 
27 oktober 

11 november 

Dirck Pancken, cleermaker van Otterlandt 
Jasper Paulusz. van Schoonhoven 
Joachim Swager van Bergen in Meckelenburch, lest gewoont hebbende tot 
Amsterdam 
Jan Coenen uut Benschop 
Willem Harmensz., geboortich uut het Landt van Steyn 
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1637 
5 juni 

9 juni 

25 oktober 

1638 
16 oktober 

22 oktober 
23 oktober 

1639 
15 december 

16 december 

Thonis Cornelisz. Spruijt van Kattenbroeck. cuyper 
Dirck Cornelisz. van de Poll, coeckebacker van Montfoort 
Cornelis Ariensz. uut Benschop, Uuttrechtse schipper 
Pieter Hendricxz. van Bueren. glaesmaker 
Jacob Thonisz. van Montfoort, meulenaer 
Pieter Hendricxz. van Dordrecht, hoeffsmith 
Michiell Jansz. van Delft, lest gewoont hebbende tot Oostcappellen 
Symen Ghijsbertsz. van Bodegraven 
Pieter Danens uut Honcoop 
Pieter Ariensz. van Swammerdam 
Andries Jacobusz. uut Benschop 
Jan Gerrit Ghijsen van Montfoort 
Mr. Arent Jansz. (V?)looswijck, geboortich uut 't Landt van Holsteijn, 
lest gewoont hebbende binnen 's Hartogenbossche 

Jan Fransz., Amsterdamsche schipper uut Benschop 
Balten Dircxz. uut Diemerbroeck 
Jan Woels, saeywerckers van Leyden 
Ellert Jansz. Wienen vande Langelinschoten, lest gewoont hebbende in 
Willischop 
Jacob Carsz. uut Camerick 
Hendrick Andriesz. van de Goude, leghwercker 
Leenert Leenertsz. van Ouwcoop 
Cors Leenertsz. van Ouwcoop 
Arien Geerloffsz. Bruijser 
Jan Woutersen Wiltvanck van Berckouw 
Willem Jacobsz., grutter van de Corte Linschoten 
Dirck Willeboortsz. Coopalk, geboortich van Petten 
Cornelis Ariensz. de Jonge uut Benschop 

Jan Foppen van Schoonhoven, getrouwt aen Swaentge Cornelis, burgersse 
alhier 
Jan Matheusz. van Weerder 
Willem Harmensz. van Vyanen. schrijnwercker, getrouwt aen Neeltge Dircx 
van Pruet, wed. van Dirck Jansz. van de Vlist 
Dirck Fredericx van Hermeien 
Cornelis Hermen van Haerlem, meulenaer 
Jan Jansz. van Dyckvelt, de zoon van Jan Roeien 
Arien Thijsz... lest gewoont hebbende te Montfoort, getrouwt aen Annichen 
Willems, wed. van Jacob Gerritsz. Lyndrayer 
Jacob Jansz.. bombasijnwercker uut Willischop 
Lamb. Jansz. van Eyndhoven, geboortich van Sevender 
Goossen Leenerts uutten Achterbroeck 
Jan Hendricxz. van den Borre uut Benschop, linnewever, getrouwt aen een 
burgersdr. 
Jacob Volckertsz., cleermaker uut Oostvrieslant 
Leenert Lambertsz., Utrechtse schipper uut Heeckendorp 

(wordt vervolgd) 
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