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22e jaargang no. 2 juni 1986 

Rectificatie 
In het „Ten geleide" in het vorige nummer van Heemtijdinghen (22e jaargang no. 1, pagina 1 ) is een 
storende fout geslopen. 
Bij de verklaring van de nieuwe omslag is voor de tekening van Montfoort vermeld: „de 
Commanderij van Montfoort". Dit is niet juist. De tekening geeft het stadhuis van Montfoort weer. 
Onze excuses! 

De redactie. 

Eerste keramiekscherf uit Karolingisch Woerden 

door P.C. Beunder 

Een vondstbericht 

Inleiding 
Het gebeurt niet vaak, dat het aantreffen van één enkele scherf voor mij aanleiding is tot het schrijven 
van een klein verhaal. Merovingisch (ongeveer 6e en 7e eeuws) en Karolingisch (ongeveer 8e en 9e 
eeuws) vondstmateriaal pleegt op sommige respectievelijke bewoningsplaatsen nogal schaars te 
worden aangetroffen. Door het veelvuldig teloorgaan van de verspreide en daardoor weinig 
opvallende losse vondstjes en stratigrafische gegevens (gegevens afleesbaar uit het pakket boven 
elkaar liggende lagen grond) komt zo'n bewoningsplaats, archeologisch gezien, niet goed uit de verf. 
Hierdoor kunnen eventueel aanwezige schriftelijke getuigenissen niet goed worden aangevuld of 
verbeterd, waardoor ze aan zeggingskracht inboeten. Daarom leek me in deze situatie een kleine 
publicatie nuttig en zinvol. 
Voor zover na te gaan betreft het hier de eerste Woerdense keramiekscherf van Karolingische origine, 
tenminste voor zover ze als zodanig herkend is. In het recente verleden getuige van en betrokken bij 
verschillende graafwerkzaamheden en opgravingen in het oude centrum van Woerden was het ook 
mij tot voor kort niet gelukt, archeologisch bewijsmateriaal voor een bewoning in de vroege 
middeleeuwen in Woerden aan te dragen. Het aantreffen van een bekistingsfundering (d.w.z. grove 
kiezel of veldkeien, gevlijd tussen twee tufstenen muren) onder de westgevel van het museum bracht 
hierin opeens een grote verandering1. 
Naar het zich laat aanzien hebben we hier immers met bouwactiviteiten uit de vroege middeleeuwen 
te doen. Het ontbreken van een vroeg-middeleeuwse bewoningslaag aldaar en het achterwege blijven 
van zelfs maar een enkele potscherf uit die tijd, hoewel naar aard en situatie van de genoemde 
waarneming te billijken, vervulde mij toch met onbehagen. Ook blijft daardoor de mogelijkheid 
bestaan, dat we de aangetroffen bouwrestanten als Romeins of als middeleeuws, d.w.z. van na het jaar 
1000, moeten kwalificeren. 
Ik was dan oo!' erg verheugd toen ik bij een inventariseringswaarneming van Romeins 
vondstmateraal uit Woerden plotseling een reliëfbandaardewerkscherf ontwaarde. 
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Fragment kadasterkaart met aangegeven vindplaats. 

Het vondstbericht 
Het betreft hier dus een fragment zogenaamd reliëfbandaardewerk, aangetroffen bij grondverzet 
tussen (het kerkhof van) de Petruskerk en de Groenendaal. Na de afbraak van (een gedeelte van) een 
ouder schoolgebouw werd hier rond een speelplaats een omheining opgetrokken2. 
Reliëfbandkeramiek is aardewerk, dat op de draaischijf vervaardigd is. Het is o.a. herkenbaar aan de, 
vóór het bakken, op het product gelegde kleibanden, waarin rolstempelafdrukken zichtbaar zijn. Het 
betreft meestal middelgrote, tamelijk nauwmondige (voorraad)potten met vlakke of iets holle bodem. 
Het materiaal is nauw verwant aan het zogenaamde Badorf-aardewerk. Vaak komt het in combinatie 
in productiecentra, waar Badorf in het Westduitse Noordrijnland-Westfalen er één van is, voor. 
Het materiaal is globaal te dateren tussen 750 en 950. In ons land komt het op bewoningsplaatsen uit 
de Karolingische tijd (750-900) regelmatig voor. Bij de recente opgravingen bij Wijk bij Duurstede 
naar de Karolingische (handels)plaats Dorestad is betrekkelijk veel van dit aardewerk aangetroffen. 
Naar aanleiding hiervan is een typologie, o.a. van reliëfbandkeramiek, samengesteld3. 
Onze Woerdense scherf nu is goed met het aardewerk uit Dorestad te vergelijken. Het stuk kan 
aangeduid worden met „Dorestad type W I" en is ongetwijfeld te dateren als tweede helft 8e tot 9e 
eeuws (750-900). Over de vondstomstandigheden is nog bekend, dat de scherf werd aangetroffen in 
zwarte grond met riet of rijshout, mogelijk behorend tot een oeverversterking (beschoeiing). 
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Fragment reliefbandkeramiek, type Dorestad WI; datering 8e-9e eeuw. Tekening: P. C. Beunder, Bodegraven. 

Reliëflandpot, type Dorestad WI A; zie Van Es, 1980. 
Om een indruk te krijgen van de inpassing van de onderhavige keramiekscherf hier een tekening van een volledig 
exemplaar van een relièfbandpot van overeenkomstig type. 
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Slotopmerkingen 
Hoewel er geen direct verband te constateren is met de waarneming rond de genoemde 
baksteenconstructie kan er worden opgemerkt, dat onze scherf toch wel op zeer korte afstand van de 
zo pas aangetroffen, mogelijk vroeg-middeleeuwse gebouwrestanten gevonden is. Beide zaken 
betreffen dezelfde centrale plek (de „kerkterp"), omgeven door een oeversituatie. Door een overvloed 
van Romeins vondstmateriaal dienen we hier toch het Romeinse castellum te zoeken; het is ook deze 
plek, waarop de mededelingen uit de aloude bisschoppelijke goederenlijst betrekking hebben4. 
Gezien het feit, dat op plaatsen met enkele schriftelijke gegevens over bewoning in de Karolingische 
tijd toch zo weinig keramiek aan het daglicht is gekomen5, is het goed om aandacht aan onze scherf te 
besteden. Het kan zijn, dat we het er voorlopig mee moeten doen. Mogelijk helpt deze kleine bijdrage 
de alertheid op materiaal uit deze bewoningsperiode te vergroten. Want het blijft, ook voor mij, maar 
moeilijk te aanvaarden om een interessante periode rond de vorming van de oorsprong van onze 
huidige stad op, naast weliswaar goed daartoe bruikbare kiezel, één enkele scherf archeologisch te 
moeten funderen. 

Noten: 
1) Beunder, 1985, 81-89. 
2) De scherf werd geborgen dankzij (de oplettendheid van) Pepijn van den Nieuwendijk. Deze vormt tesamen 

met Maarten Vermaat en Coen Zuijdervliet een hecht driemanschap, dat zich inspant om bij graaf-
werkzaamheden oudheidkundig materiaal te bergen, dit zo goed mogelijk te registreren en hiervan 
mededeling te doen. 

3) Van Es, 1980, 60-68. 
4) Men zie hiervoor b.v. hetgeen bij Beunder, 1985, p. 88, is meegedeeld. 
5) Dit gaat op voor veel plaatsen in het kustgebied en langs de Oude Rijn. Te Alphen a/d Rijn b.v., eveneens 

vermeld in de aangehaalde goederenlijst, zijn ook maar enkele fragmenten vroeg-middeleeuws aardewerk 
aan het daglicht gekomen. Men zie hiervoor Beunder, 1977,275; Sarfatij, 1978,303 en Van der Most, 1979, 
28. 

Literatuur 
P.C. Beunder, Waarnemingen langs de Romeinse Rijnoever te Aphen a/d Rijn (Z.H.), Westerheem 26 (1977), 
275-278. 
P.C. Beunder, Kiezels onder de Kaak. Een waarneming in het oude centrum van Woerden omtrent een 
pré-Romaans bouwfenomeen, Heemtijdinghen 21 (1985), 81-89. 
W.A. van Es/W.J.H. Verwers, Excavations at Dorestad 1, the Harbour: Hoogstraat I ('s-Gravenhage, 1980, 
R.O.B. Nederlandse Oudheden 9). 
E. van der Most, Een Romeinse oeverbeschoeiing te Alphen a/d Rijn (Z-H), Westerheem 28 (1979), 25-28. 
H. Sarfatij, Archeologische kroniek van Zuid-Holland over 1977, Holland 10 (1978), 297-312. 

32 



Gevraagd te Woerden: een onderwijzer 
door W.R.C. Alkemade 

Pieter Mazirel: een Woerdens schoolmeester in conflict met het stadsbestuur in het tweede kwart van 
de 19e eeuw. 

Inleiding 
Een tweetal jaren geleden verscheen in dit tijdschrift een zeer lezenswaardig artikel van F.J.C. 
Rombach over het lager onderwijs in Montfoort in de eerste helft van de vorige eeuw1. Hierin worden 
de moeilijkheden beschreven, die ontstonden bij de benoeming van de onderwijzer Matthijs van 
Berkel en wordt ingegaan op de gespannen verhouding tussen deze Van Berkel en het stads- alsmede 
het kerkbestuur van Montfoort. 
Het artikel werd voor mij nog interessanter toen bleek dat ook in Woerden in ongeveer dezelfde 
periode een soortgelijk conflict plaatsvond. Ook hier keert het stadsbestuur zich tegen een 
nieuwbenoemde onderwijzer, wat het begin wordt van een langdurige vete tussen de schoolmeester 
en met name de burgemeester. Omdat op sommige punten duidelijke overeenkomsten met de situatie 
in Montfoort te constateren zijn, leek het me aardig eens wat dieper in te gaan op dit aspect van de 
geschiedenis van het Woerdens onderwijs. 

Op zoek naar een onderwijzer 
Op 28 augustus 1826 overlijdt in zijn woning te Woerden op 49-jarige leeftijd Elias de Jong, 
schoolmeester aan de Stadsburgerschoo!2. De Jong, een in Woerdens geschiedenis tamelijk befaamd 
man3, brengt door zijn dood de stormachtige ontwikkeling op gang, die de komende jaren het 
onderwiis in Woerden zou bepalen. 
Twee dagen na zijn dood ontvangen burgemeester en wethouders van Woerden een brief van mr. Jan 
Meulman, districtsschoolopziener in de 2e afdeling van het 3e schooldistrict van Zuid-Holland. 
Hierin deelt Meulman mee dat voorlopig in de ontstane vacature van onderwijzer zal worden 
voorzien door de zoon van de overledene. Het college stemt hiermede in: de jongeman bezit de 
vereiste bekwaamheden4. Meulman wordt echter wel uitgenodigd voor de eerstvolgende college
vergadering om gezamenlijk te „delibereren" over de vacature. Op 2 november stelt Meulman voor 
om eerst eens bij de kerkeraad van de Nederlands Hervormde Gemeente te gaan informeren of de 
bestaande combinatie van het schoolmeestersambt met de functie van voorzanger en voorlezer in de 
kerk ook bij een nieuwe onderwijzer voortgezet kan worden en zo ja, wat de tractementen voor de 
betreffende functies zullen zijn5. 
Op een brief van deze strekking wordt op 13 november gereageerd. Dominee Detmar schrijft, dat de 
kerkeraad besloten heeft voorlopig nog geen definitieve beslissing te nemen over de combinatie van 
functies; men wacht liever nog even af wat voor persoon de nieuwe onderwijzer zal zijn6. 
De Procedure om de vacature te vervullen ^aat intussen door. ïn de verCTaderin° van het colle°e van 
burgemeester en wethouders van 13 augustus 1827 stelt mr. Meulman voor een advertentie te 
plaatsen in de „Bijdragen"7 en kandidaten op te roepen zich te melden voor een vergelijkend examen. 
Aldus wordt besloten, bijna een jaar na het overlijden van Elias de Jong!8 

In het augustus-nummer van de „Bijdragen" verschijnt dan de volgende advertentie: „Door het 
overlijden van den verdienstelijken onderwijzer Elias de Jong staat de Openbare Nederduitsche 
School alhier open, welke sedert door des overledenes zoon wordt waargenomen. Men verlangdt een 
onderwijzer, ten minsten van den tweede rang, voorzien van eene acte van toelating tot het geven van 
doelmatig onderrigt in de Fransche taal. Die welke naar deze plaats willen dingen worden 
uitgenodigd om zich vóór den laatsten September dezes jaars in persoon of met vrachtvrije brieven 
aan te dienen bij den heer Burgemeester der stad Woerden met overlegging van al de bij de Wet 
vereischte getuigschriften. De voordeelen aan deze post verbonden bestaan, buiten kostelooze woning 
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met een tuin en een jaarwedde van f 300,— en de schoolgelden van een vermoedelijk getal van ruim 
tweehondert leerlingen, in welke betaling door een in te voeren schoolfonds zal worden voorzien. De 
dag van het vergelijkend examen zal nader in deze Bijdragen en in de Staatscourant worden 
medegedeeld".9 

Er wordt enthousiast gereageerd op de advertentie. In de vergadering van burgemeester en 
wethouders van 9 oktober 1827 maakt de burgemeester bekend dat er 15 sollicitanten zijn.10 In de 
vergadering van de gemeenteraad van 1 november wordt besloten om op 27 november 1827 een 
vergeiijKenu examen te ïaten plaatsvinden." 
Dit gebeurt inderdaad in aanwezigheid van schoolopziener Meulman, burgemeester De Brauw, de 
wethouders Knijff en Okhuijzen, secretaris Blom van Assendelft en de raadsleden De Wolff, Van 
Assum, Pruymboom, Van Seims, Wezstein en Paling. Ook aanwezig zijn de predikanten van de 
Nederlands Hervormde kerk en, als deskundigen, een aantal onderwijzers uit buurgemeenten. De 
kandidaten worden onder meer getest op hun kennis van Franse en Nederlandse letterkunde, 
praktische en theoretische taal- en rekenkunde, opstellen, geschiedenis, aardrijkskunde en schrijf
kunst. De kandidaten zijn jong (ze variëren in leeftijd van 24 tot 36 jaar) en komen vooral uit 
Noord-en Zuid-Holland. Na het examen blijken de beste kandidaten te zijn Pieter Mazirel, een 
32-jarige hoofdonderwijzer uit Noordwijk aan Zee, en Jan Waltman, 27 jaar, hoofdonderwijzer te 
Delft.12 

Op 3 december komt de gemeenteraad opnieuw bijeen; ook schoolopziener Meulman is uitgenodigd. 
Deze draagt in de vergadering de bekwaamste kandidaat, Pieter Mazirel, voor voor de functie van 
onderwijzer aan de Stadsschool. Het raadslid Pruymboom vraagt of de raad verplicht is de eerst 
voorgedragen kandidaat te benoemen. Het antwoord van Meulman luidt, dat men de bekwaamste 
kandidaat niet kan passeren. De raad denkt hier toch anders over: bij stemming blijken zes leden, 
waaronder de burgemeester, tegen de benoeming van Mazirel te zijn, terwijl vijf leden hem wél willen 
aanstellen. Dit verbaast de schoolopziener in hoge mate; hij wijst op de uitstekende getuigschriften 
van Mazirel en probeert zo de raadsleden te overtuigen om deze toch te verkiezen. De raad blijft in 
meerderheid bij haar besluit en kiest Jan Waltman, de tweede persoon op de voordracht.13 De 
schoolopziener, die boos vertrokken is, wordt schriftelijk verzocht om het besluit aan de minister van 
Binnenlandse Zaken mede te delen om goedkeuring te verkrijgen voor de benoeming van Waltman.14 

Onsuccesvolle pogingen om Mazirels benoeming te voorkomen 
Maar helaas . . . de gewenste goedkeuring blijft uit. De Gouverneur van Zuid-Holland deelt op 15 
februari 1828 mede dat het de minister behaagd heeft niet Jan Waltman, maar Pieter Mazirel aan te 
stellen als onderwijzer aan de Stadsschool te Woerden. Op 20 februari wordt onverwijld een 
buitengewone vergadering van de gemeenteraad gehouden. Na lezing van de brief neemt 
burgemeester De Brauw het woord. Hij protesteert tegen de handelswijze van de minister en wijst op 
de slechte reputatie die Mazirel blijkt te hebben (in Aarlanderveen heeft men hem bijvoorbeeld acht 
jaar eerder ook niet willen benoemen); volgens De Brauw moet er geen gehoor gegeven worden aan 
het besluit van de minister. 
Niet iedereen is het voetstoots met de burgemeester eens. Er wordt gestemd, waarna blijkt dat de 
burgemeester, wethouder Okhuijzen en de raadsleden De Wolff, Voorsteegh, Van Assum, Van der 
Kas, Wezstein en Pruymboom zich tegen het aanvaarden van het besluit van de minister verklaren; 
voorstanders zijn wethouder Knijff en de raadsleden Van Selms, Blom en Paling. Pruymboom merkt 
op, dat hij, hoewel persoonlijk voorstander van Mazirel, thans, nu er naar zijn mening in strijd wordt 
gehandeld met het stedelijk regeringsreglement, zich tegen het besluit zal keren. Besloten wordt om 
Waltman nogmaals voor te dragen en schriftelijk te protesteren tegen de benoeming van Mazirel.15 

De Gouverneur van Zuid-Holland, aan wie de brief gericht wordt, schrijft een scherp briefje terug, 
waarin hij de juridische bezwaren tegen Mazirels benoeming weerlegt en verklaart dat hij er bij de 
minister niet meer op terug wil komen: het gemeentebestuur moet onmiddellijk maatregelen treffen 
om tot de aanstelling van Mazirel over te gaan.16 
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De burgemeester stelt in de eerstvolgende raadsvergadering voor om de minister dan maar 
rechtstreeks aan te schrijven met het verzoek de benoeming van Mazirel in te trekken en de door de 
raad gewenste aanstelling van Waltman te bevestigen. Met ruime meerderheid gaat de raad nu 
accoord en op 11 maart 1828 gaat het verzoek inderdaad naar het ministerie van Binnenlandse 
Zaken.17 

Ondertussen is de vacature bij de Stadsschool al meer dan anderhalfjaar niet vervuld. En op 1 april 
wordt de situatie nijpend: de waarnemend onderwijzer De Jong jr. is aangesteld als onderwijzer aan 
de school van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Nijmegen en met zijn vertrek zal er geen 
onderwijzer meer zijn. Men besluit daarom om schoolopziener Meulman het verzoek te doen 
toekomen om, in afwachting van de benoeming van een nieuwe onderwijzer, Aart van Baarsel, de 
onderwijzer van de Armenschool te Woerden, met het onderwijs aan de Stadsschool te belasten. 
Meulman gaat accoord en zo wordt de, letterlijk en figuurlijk, arme Van Baarsel door burgemeester en 
wethouders gelast om, naast zijn eigenlijke functie bij de Armenschool, ook les te gaan geven aan de 
Stadsschool.18 Op 14 april benoemt de Woerdense kerkeraad hem ook tot voorlezer en voorzanger.19 

Op 17 oktober 1828 is er van het departement van Binnenlandse Zaken nog steeds geen reactie 
gekomen op het verzoekschrift van de gemeenteraad. Deze besluit in haar vergadering op die dag om 
de minister er nog maar eens op te attenderen20 en inderdaad: op 31 oktober geeft de minister 
uitsluitsel. Op advies van de Gouverneur van Zuid-Holland heeft de minister gemeend het verzoek 
om in plaats van Mazirel Waltman te benoemen, te moeten afwijzen. Tevens wordt het stadsbestuur 
dringend verzocht om onverwijld over te gaan tot de aanstelling van Mazirel.21 

De raad neemt het echter niet! In een buitengewone raadsvergadering, belegd op 10 november, stelt 
een ernstig ontstemde burgemeester De Brauw voor om, als laatste redmiddel, de Koning aan te 
schrijven met het verzoek, „dat, aangezien het den wensch is van den Raad alsook van het grootste 
gedeelte der burgerij, dat het Z.M. behagen moge, teneinde aan het verlangen der ingezetenen te 
voldoen, om, als eene gunst, te gelasten dat de autorisatie tot de aanstelling van Pieter Mazirel worde 
ingetrokken en die te doen verleenen tot het aanstellen en benoemen van Jan Waltman". Een 
bekwaam Utrechts advocaat, ene Verloren, zal het verzoekschrift op moeten stellen. 
Toch is de raad verdeeld. Een groepje raadsleden rondom wethouder Knijfï voelt er niets voor, terwijl 
de burgemeester en wethouder Okhuijzen met hun aanhang vóór zijn. Het raadslid Paling, dat tegen 
het verzoekschrift gestemd heeft, staat er zelfs op dat dit uitdrukkelijk in de notulen vermeld wordt: als 
rijksambtenaar vreest hij, dat zijn functie in gevaar komt indien hij verzet pleegt tegen een besluit van 
de rijksoverheid . . .22 

En dan houden de notulen van deze vergadering plotseling op.23 Is de strijd zo hoog opgelopen, dat 
secretaris Blom van Assendelft het niet meer heeft durven notuleren? Het verzoekschrift aan koning 
Willem I vindt wel doorgang, maar heeft geen succes. Op oudejaarsdag 1828 ontvangt men in 
Woerden het bericht, dat het verzoekschrift, via de secretaris van de Koning, doorgezonden is naar. . 
de minister van Binnenlandse Zaken, hetgeen neerkomt op afwijzing.24 
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De meerderheid in de raad wil echter nog niet opgeven. Op 5 januari 1829 besluit men wederom de 
minister aan te schrijven en hem nu „nederigst" te verzoeken om toch gunstig te willen beschikken op 
hun verzoek.25 Maar men vindt het op het departement nu blijkbaar welletjes. De Gouverneur van 
Zuid-Holland, Van der Duyn van Maasdam, nodigt de burgemeester uit voor een conferentie op 21 
januari in het „locaal van het Gouvernement van Zuid-Holland" in Den Haag. Waarschijnlijk heeft 
de burgemeester daar een flinke uitbrander gekregen en is hem medegedeeld dat het nu maar eens 
afgelopen moet zijn met het traineren van de benoeming van Mazirel.26 

Dit bezoek zal de burgemeester en zijn aanhangers er waarschijnlijk definitief toe bewogen hebben 
om een zeer opmerkelijke stap te doen, die echter voorlopig nog niet bekend wordt. In de speciale 
raadsvergadering van 27 januari 1829 betoont De Brauw zijn leedwezen met het feit dat de stad het 
onderspit heeft moeten delven tegenover de regering. Men kan echter nog wel even laten merken hoe 

35 



hoog het de meerderheid van de raad zit, dat Mazirel benoemd is: men zal hem laten weten dat hij zijn 
benoeming uitsluitend aan de minister te danken heeft en derhalve niet aan het stadsbestuur. De 
benoeming zal ingaan op 1 april 1829.27 

In de buitengewone raadsvergadering van 14 april blijkt echter dat er meer aan de hand is dan men tot 
op dat moment zou vermoeden. In deze vergadering verklaart burgemeester De Brauw zich niet te 
willen bemoeien met de regeling van de werkzaamheden m.b.t. het schoolwezen, nu men opgezadeld 
is met Pieter Mazirel als onderwijzer aan de Stadsschool. Hij stelt voor dit werk maar te laten doen 
door een commissie. Wel verzoekt hij de raadsleden, die met hem tegen de komst van Mazirel 
gestemd hebben, nu „hunne kinderen uit den school niet terug te houden maar wanneer hij 
onderwijzer zich wel en goed gedraagd, alle die achting toe te dragen, die men aan ieder ordenlijk 
mensch verschuldigd is als zullende Zijn Ed. Achtb. ook medewerken en van de eerste zijn om zijn 
kinderen bij hem school te zenden". 
Dit wordt het raadslid J.E. Pruymboom te machtig. Hij vindt het gedrag van de burgemeester zwak en 
is van mening dat het college van burgemeester en wethouders zich met de plichtplegingen en 
noodzaken, die het aanstellen van een onderwijzer met zich meebrengt, moet belasten. En dan komt 
plotseling de aap uit de mouw: burgemeester De Brauw reageert verbeten en verklaart dat hij zijn 
ontslag als burgemeester en raadslid heeft ingediend en hij hoopt dat het wordt ingewilligd, want in 
zo'n gemeentebestuur wil hij niet meer werken!28 

Dit is de eerste officiële vermelding in het Woerdense gemeentearchief van deze opmerkelijke 
gebeurtenis. Op 5 februari 1829 heeft De Brauw inderdaad, mét wethouder Okhuijzen en de 
raadsleden Voorsteegh, Van Assum, De Wolff, Van der Kas en Wezstein, bij de Koning een verzoek 
tot ontslag uit hun functie ingediend. In dit nogal huilerig opgesteld verzoekschrift verklaren ze, dat ze 
zich bij hun benoeming in 1824 „hogelijk vereerd" voelden, benoemd te zijn en geven ze te kennen 
alleen maar in het belang der burgerij te willen werken. Daar de Koning hun wens om Mazirel niet te 
benoemen, niet heeft willen vervullen, vrezen zij dat ze persoonlijk in 's Konings ogen gefaald hebben 
en dat ze niet voldoen als gemeentebestuurders. Ten gevolge hiervan verzoeken ze ontslag uit hun 
respectievelijke functies.29 

Het bericht slaat in de vergadering in als een bom (hoewel met name Pruymboom langs onofficiële 
weg toch al wel op de hoogte zal zijn geweest van de ontslagaanvraag).30 De burgemeester blijft op 
zijn stuk staan: hij weigert zelfs de stemmen te tellen bij de formatie van de commissie. Men komt tot 
het verstandige besluit de zaak voorlopig maar te laten rusten. 

Burgemeester De Brauw c.s. trekken hun ontslagaanvrage in 
Op 1 juni 1829 lijkt in de raadsvergadering de ontslagaanvrage van de burgemeester en zijn 
medestanders vergeten, maar deze schijn bedriegt. Het raadslid Pruymboom legt de vinger op de 
wond: hij meent op straat geruchten te hebben gehoord dat de ontslagaanvraag van de heren geen 
doorgang gevonden heeft. Pruymboom zou graag één en ander eens officieel vernemen tijdens de 
vergadering, met andere woorden in de raad en niet op straat! De burgemeester is pijnlijk getroffen 
door deze opmerking en zegt toe in de eerstvolgende vergadering hier nadere mededelingen over te 
doen.31 

De door Pruymboom genoemde geruchten berustten inderdaad op waarheid. Namens koning 
Willem I heeft de minister van Binnenlandse Zaken tamelijk koel gereageerd op de ontslagaanvraag: 
met de mededeling dat de heren zich vergist hebben en dat ze in het geheel het vertrouwen van de vorst 
niet verloren hebben, worden ze verzocht hun verzoek om ontslag te heroverwegen.32 

Op 12 juni 1829 deelt burgemeester De Brauw dit, mede namens de andere betrokken heren, aan de 
raad mede. Hij verklaart ook hierop geantwoord te hebben, dat de betrokken heren hun 
ontslagaanvraag zouden intrekken en zelfs Mazirel als onderwijzer zouden accepteren onder 
voorwaarde dat . . . de districtsschoolopziener Meulman op z'n minst een ernstige berisping zou 
krijgen. Want wat was namelijk het geval? In de raadsvergadering van 3 december 1827, waarin de 
raad besloot Waltman voor te dragen voor de functie van onderwijzer aan de Stadsschool, was 

36 



Een schoolopziener brengt een bezoek aan een lagere school 
sijuceiuing uil. i^ugci Onuer yvijj iri ut Spiegel u€i geàLrueuerilù ( ä-kj/uvenriuge, iy/v). 

Meulman, zoals De Brauw geschreven had, „uit zijn stoel opgerezen in eenen boose houding en verliet 
de vergadering zonder noch den geheelen raad noch één van deszelfs leden te groeten, onder het uiten 
van dezen woorden: „Ik zal weten wat ik te doen heb, nu kan je nog lang naar eenen onderwijzer 
wagten!", gelijk ook nog Zijn Ed. in dezelfde vergadering den laatsten ondergetekende (nl. Jacob 
Wezstein) grovelijk beledigde, door hem aan te zeggen: „Och, hij weet niet wat hij zeid". De 
burgemeester maakt voorts gewag van andere beledigingen en tegenwerking van de invloedrijke 
Meulman, die „in zijn menigvuldige betrekkingen en steunende op zijn invloed bij het Gouvernement 
en vooral bij zijn veel vermogende vrienden niet dan te veel gelegentheid daartoe heeft en hiervan als 
het nodig is, zeer goed gebruik weet te maken!"33 

De burgemeester besluit met te zeggen dat de minister toegezegd heeft Meulman te berispen. Tevens 
wil De Brauw hiermee een einde maken aan de onderlinge slechte sfeer in de raad. Pruymboom 
sputtert nog wat, maar tenslotte wordt Mazirel officieel benoemd en kan hij zijn intrede doen.34 

Eerste conflicten tussen het stadsbestuur en de onderwijzer 
Wie was deze Pieter Mazirel, die vóór zijn komst al tot hevige agitatie in de Woerdense 
bestuursregionen aanleiding had gegeven? Hij werd op 27 december 1794 in Leiden geboren en was, 
voor hij zich te Woerden vestigde, onderwijzer te Noordwijk. Hoewel hij zeer kundig was, droeg hij 
om onduidelijke redenen toch een slechte reputatie met zich mee. Spoedig blijkt dit niet volledig op 
fantastische verhalen gebaseerd te zijn. 
In de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 10 juli 1829, dus twee 
maanden na zijn benoeming, staan er al twee ouders in het stadhuis om zich over Mazirel te beklagen. 
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De weduwe Radix vertelt de heren, dat haar dochter zodanig door de nieuwe onderwijzer is 
mishandeld, dat ze bloedend naar huis gekomen is. Gilles de Wolff, één der raadsleden die zich tegen 
Mazirel gekeerd had, weet zelfs te melden dat zijn kind door de onderwijzer uit de schoolbank 
gesleurd is en twee keer tegen de grond gesmeten. De Wolff is hierover geschokt en denkt al aan 
„privaat onderwijs" voor zijn kinderen. Mazirel wordt terstond op het matje geroepen en verweert 
zich tegenover de burgemeester met de opmerking dat de kinderen „onverbiedelijk en zeer lastig" 
waren. Maar De Brauw wijst hem desondanks ernstig terecht en adviseert hem zich niet door drift te 
laten leiden.35 

Mazirel krijgt voorlopig nog geen voet aan de grond bij het stadsbestuur. De burgemeester en zijn 
vrienden proberen hem waar mogelijk een hak te zetten. Als Mazirel avondschool wil gaan houden, 
weigeren burgemeester en wethouders hem van stadswege verlichting te verstrekken. Ook vindt de 
onderwijzer het stadsbestuur tegenover zich als hij zich beklaagt over het feit dat hij aangewezen is als 
dienstplichtig brandweerman. Hij beroept zich hierbij op de verantwoordelijkheid ten opzichte van 
zijn leerlingen, die hij, bij brand, niet in de steek mag laten. Maar zijn klacht vindt geen gehoor: hij 
moet zelfs een boete betalen als hij een keer verzuimd heeft om te komen oefenen.36 

Ondertussen benoemt de gemeenteraad in haar vergadering van 2 februari 1835 een „Commissie 
voor plaatselijk toevoorsigt over de scholen en over de onderwijzers der jeugd van beider kunne", 
kortweg de Schoolcommissie genoemd. Ze werd ingesteld om toezicht te houden op de kwaliteit van 
het onderwijs en de belangen van vooral de leerlingen te behartigen (en die van hun ouders!). 
Voorzitter wordt de nu al tamelijk bejaarde schoolopziener Meulman; de heren C.J. Bredius, M. de 
Haan Jzn., M.J. van Erp Taalman Kip, J.E. Pruymboom en H. Knijff worden lid. Burgemeester De 
Brauw, die ook aangezocht werd om zitting te nemen in de Schoolcommissie, bedankt „om redene 
daarvoor hebbende".37 Zou hier misschien nog rancune ten opzichte van Meulman achter gezeten 
hebben? 
De Schoolcommissie krijgt al snel te maken met Mazirel. Op 16 november 1835 komt deze 
persoonlijk klagen over het feit dat burgemeester en wethouders aan enkele ouders van leerlingen die, 
gezien hun maatschappelijke positie, op de Stadsschool thuishoorden, toestemming verleend hadden 
om hun kinderen op de Armenschool onderwijs te laten volgen. Mazirel zou hierdoor ernstig schade 
lijden, omdat hij op deze manier inkomsten uit schoolgeld zou derven. De Schoolcommissie 
informeert nader en nodigt de betrokken ouders uit in haar vergadering. Dan blijkt waar de schoen 
wringt: op de Armenschool ligt de kwaliteit van het onderwijs hoger, „terwijl ook sommigen daarbij 
te kennen gaven dat zij hunne kinderen niet of niet dan met moeite naar de openbare school krijgen 
konden, uit vreeze van mishandelingen, waaraan zij, zoo ze beweerden, vanwege de onderwijzers 
bloot stonden".38 

Dat dit laatste waar was lijdt geen twijfel. We zagen al dat Mazirel geen toonbeeld van 
zachtmoedigheid was en ook de door hem aangestelde ondermeester Johannes Corver had weinig 
scrupules. Deze Corver moet al kort na zijn aanstelling bij mr. Meulman op het matje komen, omdat 
hij zich schuldig gemaakt had aan „het geven van slagen en stoten".39 

Op grond hiervan wordt het besluit van burgemeester en wethouders dus niet gewijzigd en moet 
Mazirel knarsetandend toezien hoe burgemeester De Brauw hem wederom de voet dwars heeft gezet. 
Want dat vooral de burgemeester hierachter zat blijkt bijvoorbeeld ook uit het inspectierapport, dat 
de landelijk Inspecteur der Latijnse scholen en van het Middelbaar en Lager Onderwijs, H. Wijnbeek, 
in 1838 opstelde. In dit rapport lezen we over zijn bezoek aan Woerden, dat aan de Armenschool 
„ook kinderen uit den burgerstand, met verlof van den burgemeester, tegen betaling van schoolgeld 
worden toegelaten en zulks ten nadeele van de burgerschool, op wiens onderwijzer, Mazarel, de 
burgemeester ontevreden is".40 

De kwestie van de financiering der schoolbehoeften 
In 1837 ontstaat het volgende conflict tussen Mazirel en het stadsbestuur, waarbij nogmaals het 
provinciaal bestuur moet optreden. In de raadsvergadering van 23 november van dat jaar stelt 
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burgemeester De Brauw voor om voortaan de kosten van schoolbehoeften voor de Stadsschool niet 
meer uit de stadskas te financieren (vanwege de „deplorabele toestand van stads financiën"), maar 
deze door de ouders van de leerlingen te laten betalen.41 Mazirel moet, met andere woorden, zelf maar 
zorgen dat hij het benodigde geld voor schriften, potloden en krijt bij de ouders van zijn leerlingen 
loskrijgt. Maar de onderwijzer laat zich ook hier niet kennen: onmiddellijk protesteert hij bij 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Hij wijst erop dat in de advertentie, waarop hij indertijd 
solliciteerde, geen sprake was van een regeling van de kosten van de schoolbehoeften en daarom vindt 
hij de beslissing van het stadsbestuur onjuist. Hij wijst op de schade die zijn persoon lijdt (zijn 
inkomsten waren kort daarvoor ook al verminderd door een van stadswege doorgevoerde, tijdelijke 
vermindering van het schoolgeld) en vindt de Gouverneur, Van der Duyn van Maasdam, aan zijn 
kant. Op scherpe toon geeft deze het stadsbestuur te kennen dat het onzalige plan met betrekking tot 
de schoolbehoeften ingetrokken moet worden.42 

Ook nu zijn er wel weer raadsleden die zich verongelijkt tonen. Het raadslid Van Erp Taalman Kip 
verwoordt dit in de vergadering van 19 april 1838. Hoewel hij alreeds vermoed had dat er een 
terechtwijzing zou komen uit Den Haag, doet het hem pijn dat deze zo streng opgesteld was. Hij „had 
gewenscht dat die in eene andere vorm waren gegooten geweest; nu toch staat zij in eenen zedelijken 
zin genomen gelijk met de stoffelijke correctie, die de schoolmeester of onderwijzer zijne discipelen 
toedient".43 

Hervormde Kerk m Kerkplein. Woerden. 

Het Kerkplein te Woerden ca. 1920. Het vierde gebouw van rechts was 
Zuijderduijn.) Coli: Gemeentearchief Woerden. 

de Stadsschool (thans drukkerij 

Mazirels laatste jaren 
Duidelijk is dat de algehele situatie in een stadium gekomen is waarin ze nauwelijks meer kan 
verslechteren. Het merkwaardige is echter, dat zowel de onderwijzer als het stadsbestuur in de situatie 
gaan berusten. Met wisselend succes worden er kleine conflicten uitgevochten, maar aan beide kanten 
is de fut er toch uit. Nog één keer komt het tot een wat heftiger confrontatie. 
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Gedeelte van het proces-verbaal van het vergelijkend examen op 27 november 1827. De kandidaten werden 
per onderdeel beoordeeld met een cijfer tussen de 0 en 8. Gemeentearchief Woerden, inv.nr. 1477. 



In de Schoolcommissie (waarin Meulman dan geen zitting meer heeft) heeft in 1843 burgemeester De 
Brauw zitting genomen. Eenjaar later zal hij weer aftreden, maar kort na zijn installatie neemt hij deel 
aan een inspectiebezoek aan de Stadsschool, waarbij onder meer geconstateerd wordt dat in de school 
„de bij de wet gevorderde schoolorde niet aanwezig is".44 In hoeverre hier persoonlijke sentimenten 
van De Brauw en van andere, Mazirel ongunstig gezinde personen als notaris De Haan en het raadslid 
Van Erp Taalman Kip in het geding zijn geweest is moeilijk te achterhalen. 
Bij deze inspectiebezoeken was echter wel duidelijk geworden, dat het schoolgebouw van Mazirel te 
klein geworden was. Ook een tweede hulponderwijzer zou, gezien het groeiend aantal leerlingen, 
geen overbodige luxe zijn. De Schoolcommissie richt op 22 januari 1846 dan ook een verzoek van die 
aard aan de raad. Het verzoek was geenszins onredelijk, maar wederom staat de meerderheid van de 
raadsleden er niet achter. Zoals gebruikelijk wordt er weer gerefereerd aan de slechte kwaliteiten van 
het onderwijs (waar pedagogisch gezien inderdaad wel iets aan mankeerde, maar die, waar het zuiver 
de vaardigheden en kennis van Mazirel betrof, van hoog niveau was) en ditmaal worden ook de hoge 
kosten van één en ander aangevoerd. Het zou de stadskas f3815,— gaan kosten en de beslissing moest 
nog maar eens goed overwogen worden. Het hoeft dus geen verbazing te wekken dat Mazirel nog lang 
kon wachten op uitbreiding van zijn ruimte en personeel . . . 45 

Maar, zoals eerder opgemerkt, hevige strijd tussen Mazirel en het stadsbestuur komt er na 1846 niet 
meer aan de oppervlakte. In 1852 neemt burgemeester De Brauw ontslag als burgemeester46 en zijn 
invloed neemt allengs af (alhoewel hij nog tot 1868 lid van de gemeenteraad blijft). En wat Pieter 
Mazirel betreft: pas in 1858 krijgt hij er een tweede hulponderwijzer bij.47 Lang zal hij er echter geen 
plezier van hebben: op 30 september 1859 sterft hij in zijn woning in de Kerkstraat, bijna 65 jaar oud, 
moegestreden na meer dan 30 jaar strijd tegen vooroordelen, rancune en willekeur ten opzichte van 
zijn persoon. 

Noten: 
1) F.J.C. Rombach, Gevraagd te Montfoort: een onderwijzer, Heemtijdinghen, 20, 2 (1984), 29-49. 

In dit artikel wordt ook een duidelijk algemeen overzicht gegeven van de landelijke onderwijssituatie in het 
eerste gedeelte van de vorige eeuw. 

2) De Stadsburgerschool, ook Stadsschool of Openbare School genoemd, bestond naast de Armenschool en 
was bestemd voor kinderen uit de burgerklasse, waarvan de ouders in staat waren voor onderwijs te 
betalen. Het gebouw stond aanvankelijk op de hoek van de Lange Groenendaal en de Hoge Woerd, 
tegenover het Arsenaal; rond 1827 werd de Stadsschool verplaatst naar het Kerkplein, naar het pand 
waarin zich thans drukkerij Zuijderduijn bevindt. 

3) In „Woerden in Slagtmaand 1813", het verslag van mr. Jan Meulman over de gebeurtenissen op 24 
november 1813 te Woerden wordt het moedig en koelbloedig gedrag van meester De Jong bij het 
binnentrekken der Franse troepen beschreven (p. 45-47). 

4) Gemeentearchief Woerden (GAW), Notulen burgemeester en wethouders, inv.nr. 49. 
5) Zie noot 4. 
6) GAW, Ingekomen en uitgaande stukken, inv.nr. 203. 
7) Het betreft hier de „Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met 

betrekking tot de Lagere Scholen in Holland", een van regeringswege uitgegeven „vakblad" voor het 
onderwijs. 

8) GAW, Notulen burgemeester en wethouders, inv.nr. 50. 
9) GAW, Stukken inzake de benoeming van J. Waltman en P. Mazirel en het geven van onderwijs door P. 

Mazirel aan de openbare lagere school, inv.nr. 1477. 
10) Zie noot 8. 
11) GAW, Notulen gemeenteraad, inv.nr. 12. 
12) Zie noot 9. 
13) Zie noot 11. 
14) GAW, „Brievenboeken", minuten van uitgaande stukken, inv.nr. 237. 
15) Zie noot 11. 
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16) G AW, Ingekomen stukken, inv.nr. 205. 
17) Zie noot 11. 
18) Zie noot 8. 
19) Archief Kerkeraad Nederlands Hervormde Gemeente Woerden, Notulen, inv.nr. 10. 
20) Zie noot 11. 
21) Zie noot 16. 
22) Rijk Paling Wzn. was Rijksontvanger der Directe Belastingen te Woerden. 
23) Zie noot 11. 
24) Zie noot 9. 
25) Zie noot 11. 
26) Zie noot 9. 
27) Zie noot 11. 
28) Zie noot 11. 
29) Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling (ARA II), Archief Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 

1077. 
30) Wellicht heeft men hem ook uitgenodigd de ontslagaanvraag te ondertekenen, op grond van zijn houding in 

de raadsvergadering van 20 februari 1828. 
31) Zie noot 11. 
32) ARA II, Archief Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 1078. 
33) Mr. Jan Meulman (1767-1847) was, behalve schoolopziener, ook lid van Provinciale Staten van Zuid-

Holland, vrederechter te Woerden en dijkgraaf van het Grootwaterschap van Woerden. 
34) Zie noot 11. 
35) GAW, Notulen burgemeester en wethouders, inv.nr. 51. 
36) GAW, Notulen burgemeester en wethouders, inv.nr. 58, (7 juli 1836). 
37) GAW, Notulen gemeenteraad, inv.nr. 14. 
38) GAW, Notulen plaatselijke schoolcommissie, inv.nr. 1596. 
39) Zie noot 38. 
40) R. Reinsrna, Verslag lagere, middelbare en Latijnse scholen in Noord- en Zuid-Holland, Zuidhollandse 

Studiën, dl. XI ( 1965), 7-157. Het betreft hier een integrale publicatie van de door de Inspecteur in opdracht 
van de minister van Binnenlandse Zaken opgemaakte verslagen. 

41) Zie noot 37. 
42) Zie noot 9. 
43) Zie noot 37. 
44) Zie noot 38. 
45) Zie noot 37. 
46) Isaac de Brauw (1784-1871) was burgemeester van Woerden van 1826 tot 1852. In laatstgenoemd jaar 

moest hij aftreden als burgemeester omdat de Gemeentewet van 1851 niet toestond dat hij het 
burgemeesterschap combineerde met zijn beroep van arts. 

47) GAW, Verslagen van de schoolcommissie, inv.nr. 1601. 
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Poorterboek van Oudewater (15)* 
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten 

en L.C1.M. Peters 

1792 
6 maart 

4 april 
12 juli 
6 november 
4 december 

1793 
21 maart 

9 april 
24 mei 
31 mei 

Philippus Brouwer, van Utrecht 
Barend van der Dussen, van ... 
Maria van der Kroef, van Woerden 
Aart Boer, van Bodegraven 
Jan van Vliet, van Haastrecht 
Hendrik Johannis Gosenson, van Bleskensgraaf 

Adrianus Post, van Thiel 
Willem van Zyl, van de Hogebrug onder Hekendorp 
Gerard van Keulen, van Amsterdam 
Anthonij Heeswijk, van Kamerik 
Willem Benschop, van Kamerik 

1794 
6 maart 

16 mei 

12 juni 

1795 
8 december 

21 december 

1796 
7 juni 
5 juli 

Balten Symonse Isak van Vliet 
Andries Spruijt, van Rietvelt 
Johannis Faddagen, van Dordrecht 
Richardus Otto, van Utrecht 

Jan van Mourik, van Benschop 
Matthijs Smit en Michiel Battist, beyde van Amsterdam 

Johannis Hop, van 's Bosch 
Hendrik Roos Schuurman, Baukom keurvorstendom Brandenburg 
Gerard Schryver, van IJs, keyserlijk vrije rijk stad 

1797 
18 april 
6 juni 

1798 
20 maart 

1 mei 

Melte van der Linden de Wit, van Linschoten 
Johannes Petrus Sprenger Laats, van Boskoop 

Willem Bayens, van Rosendaal 
Johannes Oostrum, van Honkoop 

* De eerdere delen van dit poorterboek (archief Oudewater inv. nr. 96), vanaf 16 februari 1607, werden 
gepubliceerd in Heemtijdinghen, 18e jaargang no. 4 — november 1982 en in de daarop volgende nummers. 
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1799 
5 maart 

19 maart 
8 mei 

21 mei 

1801 
3 februari 
5 mei 

15 mei 
16 juni 

1802 
4 mei 

1 juni 
17 augustus 

1803 
15 maart 
6 december 

Floris van de Natie, van Goejanverwellesluys 
Cornelis den Houdyker, van Diemerbroek 
Jan den Burger de jonge, van Honkoop 
Gysbert van Schaik, van ... 

Jan van Oosterhout 
Dirk Boer 
Arij Snelleman 
Steeven Paling, van Woerden 

Adrian us van der Voorst 
Jacobus van Baaren 
Antonij Nicolaas Verwij, van Gornichem 
Jan Duuring, van Linschoten 

Dirk Loman 
Dirk Blanken Hz.. van Schoonhoven 

1804 
3 april 
1 mei 

7 augustus 

Arnoldus van den Berg, van Schoonhoven 
Jacob Fluijt, van Zoest 
Anthonij van Os 
Cornelis de Heer. van Rotterdam 

1805 
5 maart — Gerrit Willem Horste 

— Pieter Snijders 
6 augustus — Hendrik Potters, van Zwol 

— Johannes Boers 
5 november — Dirk de Groot 

1806 
6 januari — Jacob Doesburg, van Woerden 
5 januari — Jacob Venewald 

(einde) 
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Akten van indemniteit van Zegveld, 1703-1811 

door drs. R.J.F, van Drie 

Inleiding 

Akten van indemniteit vormen een belangrijke bron voor de stamboomonderzoeker. Het ontstaan en 
het gebruik van deze akten moeten we plaatsen in het kader van de armenzorg in de Republiek. De 
zorg voor de armen was in de tijd van de Republiek de taak van lokale armbesturen: het bestuur van 
een gerecht of een kerkelijk armbestuur. Zij waren verantwoordelijk voor de bedeling van de armen 
in hun „territorium": een gerecht, een kerkelijke gemeente of een parochie. Tot het vierde kwart van 
de 17e eeuw was het regel, dat de geboorteplaats van een armlastige opdraaide voor zijn 
levensonderhoud. 
In het gewest Holland werd in 1682 met deze regel gebroken. Op 8 augustus van dat jaar namen de 
Staten van Holland het besluit, dat vanaf dat moment iedereen die langer dan één jaar in het 
territorium van een bepaald armbestuur woonde, in geval van armlastigheid door dat armbestuur 
onderhouden zou moeten worden. Dit kon niet verhaald worden op de geboorteplaats van de 
betrokkene.1 Andere gewesten namen ook dergelijke besluiten. 
De lokale armbesturen vonden een middel om deze bepaling te omzeilen: men eiste van iemand die 
zich in hun territorium wilde vestigen een door de plaats van geboorte uitgegeven akte van 
schadeloosstelling. De geboorteplaats beloofde hierin, dat zij de kosten van bedeling zou dragen 
indien de in de akte genoemde perso(o)n(en) armlastig zou worden. Deze akten zijn onder 
verschillende benamingen bekend: akte van indemniteit, akte van borgstelling, akte van cautie etc. In 
Holland en Utrecht sprak men algemeen van „akte van indemniteit". 
Daarnaast bestond de mogelijkheid een „akte van renuntiatie" op te stellen. Iemand die zich zonder 
een akte van indemniteit in een bepaalde plaats gevestigd had, beloofde hierin aan het plaatselijke 
armbestuur dat hij/zij in geval van armoede geen beroep zou doen op de lokale armenkas. 
Veel van deze akten zijn bewaard gebleven. Zij berusten nu meestal in de archieven van instellingen 
die in de 17e en 18e eeuw belast waren met de armenzorg. Zij bieden de genealoog vaak een opening 
in vastgelopen onderzoek: de akten werden afgegeven door armbesturen van de geboorteplaats van de 
betrokken persoon, een gegeven dat soms niet langs andere wegen te achterhalen is. Het probleem 
voor de stamboomonderzoeker is echter, dat deze bron vaak moeilijk bereikbaar is. De akten berusten 
ter plaatse, in het archief van de gemeente of kerk. Door publicatie willen wij de akten van indemniteit 
van een van de gemeenten in het werkgebied van de vereniging, Zegveld, toegankelijk maken voor de 
geïnteresseerde genealogen. 
De akten van indemniteit, of de registers waarin kopieën van deze akten opgenomen zijn, geven 
overigens geen compleet overzicht van de inkomende en vertrekkende personen in een bepaalde 
plaats. Militairen en seizoenarbeiders waren vaak vrijgesteld van de verplichting een akte te 
overleggen, van weigestelden werd meestal geen akte geeist en daarnaast weigerden sommige plaatsen 
in de 18e eeuw om een akte af te geven. Soms ook kwamen in een bepaalde regio naburige plaatsen 
overeen, dat zij van elkaar geen akten zouden eisen. 
Bij de akten van indemniteit kunnen wij wat de vorm betreft drie typen onderscheiden: origineel, 
kopie (de tekst is volledig overgenomen) en extract (slechts een deel van de tekst is overgenomen). 
Een armbestuur kon bijvoorbeeld besluiten aan een vertrekkend persoon slechts een kopie van zijn 
akte te verstrekken, om het origineel als bewijsstuk achter te houden voor het geval in de toekomst 
problemen mochten ontstaan over de vraag wie op moest draaien voor het onderhoud van deze 
persoon. Een extract werd bijvoorbeeld verstrekt, wanneer één van de in de akte genoemde personen 
(bijvoorbeeld in verband met zijn/haar huwelijk) uit een plaats vertrok en de overige personen 
achterbleven. Uit de inhoud van de akte blijkt duidelijk, of het om een origineel, een kopie dan wel 
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de lijst). 
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een extract gaat. Zowel het origineel als de verschillende „stadia van bewerking" zijn voorzien van 
plaats en datum. 
Zo gaf Jaarsveld in 1741 een akte van indemniteit aften behoeve van een gezin De Bruijn (no. 41 in 
de navolgende lijst). Benschop gaf het origineel niet aftoen dit gezin in 1746 uit deze plaats vertrok, 
maar vervaardigde een kopie. Lopik gaf in 1757 een extract uit deze kopie aan Jan de Bruijn, die 
inmiddels 16 jaar ouder (26) geworden was. Dit extract berust in het Zegveldse gemeentearchief. 
Bij de samenvatting van de akten van indemniteit hebben wij een vaste volgorde aangehouden: 
persoon of personen voor wie de akte opgemaakt is; plaats waar de akte verstrekt is, plaats ten 
behoeve waarvan de akte opgemaakt is, datum van verstrekking (plaats en datum kopie, plaats en 
datum extract), aanvullingen. 
De aanvullingen betreffen aantekeningen die gemaakt zijn door een armbestuur waar de akte 
gedeponeerd is, bijvoorbeeld over een extract dat gemaakt is uit de akte. 

Noot: 
1) Groot placaetboeck van de Staten Generaal, Staten van Holland en West-Vriesland en de Staten van Zeeland 

('s-Gravenhage 1658-1796) deel 3 folio 1420. 

Akten van indemniteit Zegveld 

(Gemeentearchief Zegveld, Oud Archief Zegveld, inv. nr. 16, akten van indemniteit 1703-1772.) 

1 kinderen Jacob Dirckse Fockert, ...thamen 25-11-1703 (fragment van een akte). 

2 Dirck Willemse Gruter, Waarder en Lange Ruige Weide t.b.v. Zegveld 14-5-1707. 

3 Jacob Cornelis Noortwijck met vr en kinderen; Aarlanderveen t.b.v. Zegveld 13-5-1710. 

4 Geerighje Teunis; Schoonderwoerd t.b.v. Zegveld 5-10-1710. 

5 Aris Willems den Doelen, vr Maritje Jans Cats en dr Annitje Aris den Doelen (2 jr); Nieuwkoop 
en Noorden t.b.v. Zegveld 7-12-1711. 

6 Neeltje Pieters van der Lee, vr Egbert van der Horn en drie kinderen: Apolonia (4 jr), Geertje 
(2!/2jr) en Trijntje (% jr); Waarder en Lange Ruige Weide t.b.v. Zegveld 12-3-1719 (kopie 
Zegveld 12-3-1720). 

7 Maarten Dominicusz. van Rossum; Bodegraven t.b.v. Zegveld 28-1-1720. 

8 Aert Tonissen van Vlijmen en zn Claas (2'/2 jr); Lopik en Lopikerkapel 23-3-1722 (kopie z.d., 
origineel d.d. 20-12-1720 aan Zegveld gegeven en d.d. 14-7-1726 bij vertrek teruggegeven). 

9 Ermtie Ariens Vermij, vr Cornelis Janse Kluijs en vier kinderen: Lijsje Cornelisse (10 jr), 
Cornelis Cornelisse (6 jr), Dirk Cornelisse (4jr) en Ariaantie Cornelisse (1 '/2jr); Aarlanderveen 
t.b.v. Zegveld 6-5-1722. 

10 Jacob Claesz. van Leeuwen; Sluipwijk t.b.v. Zegveld 27-4-1724. 
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11 Dirk Janse van Leeuwen en vr Margaretha Cornells Verheulen 6 kinderen: Jan, Willem, Claas, 
Jacob, Cornelis en Andries; Waarder 15-5-1724 (kopie Zegveld 20-12-1725). 

12 Jan Hendrikse Vos; Bodegraven t.b.v. Zegveld 24-11-1725. 

13 Coen Pieters van Muijlwijck; Zegveld bekent 3-12-1726 akte van Hoornaar ontvangen te 
hebben. 

14 Jan Swanenbeek; Zegveld verklaart 3-12-1726 in 1718 een akte t.b.v. Noorden gegeven te 
hebben. Hij heeft zich inmiddels weer onder Zegveld gevestigd. 

15 Marrigje Claes van der Greft en kinderen Jan Swanenbeek: Marijtje (9 jr), Claas (7 jr), Grietje (5 
jr) en Matje (2 jr); Noorden t.b.v. Zegveld 25-10-1726 (kopie Zegveld z.d.). 

16 Jacob Pietersz. Mak; Kamerik 16-4-1726 (kopie Zegveld 19-8-1726). 

17 Dirkje Alberts van Weideren (dr Albert Jansz. van Weideren) die zal trouwen met Willem 
Willemsz. van der Greft, Culemborg t.b.v. Zegveld 13-1-1727. 

18 Grietije Ariens Kooij; Hoogblokland t.b.v. Zegveld 28-1-1727. 

19 Marrijtje Pieterse Cromwijck(\ll2); Aarlanderveen t.b.v. Sluipwijk 31-3-1727. Aantekening: zij 
vestigde zich mei 1779 te Zegveld. 

20 Arien van Dijk (2 jr), zn Jan van Dijk en Willemijntje Jans; Spijk t.b.v. Lexmond 27-12-1727. 

21 Marrigje Gerrids van der Laan; Waarder en Lange Ruige Weide t.b.v. Sluipwijk 23-6-1729. 

22 Willem Zevenhoven (29 weken), zn van Willem Zevenhoven (ovl) en Margje Gerrits van der 
Laan; Zwammerdam t.b.v. Waarder 18-3-1732. 

23 Jan Martensz., gehuwd met Agnes Daniels; Beuningen t.b.v. Portengen 17-10-1732. 

24 Teunes Gijsbertse van Wijk; Meerkerk t.b.v. Waarder 11-11-1732. 

25 Cornelis Pieterse Pauw; Waarder en Lange Ruige Weide t.b.v. Zegveld 1-12-1732. 

26 Peter Janssen van Seben, die gaat trouwen met Niesje Huiberts; Beuningen t.b.v. Lexmond 
10-3-1734. Aantekening: ontvangen Zegveld 21-4-1743. 

27 Arien Pietersz. Voorhout, vr Maria Dirksdr. van der Helm en zeven kinderen: Pieter Ariens, 
Neeltje Ariens, Weijntje Ariens, Ariaantje Ariens, Gijsje Ariens, Cornelis Ariens en Andries 
Ariens; Zegveld t.b.v. Nieuwkoop 30-4-1734. 

28 Jan Arisz. Pak (22 jr); Kockengen en Spengen t.b.v. Zegveld 5-1-1736. 

29 Tijs van Eijk; Noorden t.b.v. Zegveld 25-12-1736 (hij is voor enige jaren uit Zegveld gekomen. 
Noorden zal hem aannemen zo hij tot armoede mocht vervallen). 

30 Jan Napp; Zegveld t.b.v. Noorden 25-12-1736 (hij is gekomen uit Noorden, Zegveld zal hem 
aannemen zo hij tot armoede mocht vervallen). 
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31 Pietronella Barents Bosman (3lj2 jr) geb te Haanwijk; Harmeien, Harmelerwaard, Haanwijk en 
Bijleveld 7-3-1737. 

32 Jannigje Dirks Snoeij (22 jr); Rozendaal 27-11-1738. 

33 Lijsbet Prinsen (31 jr), wed Barent Bosman; Harmeien Beusechem's gerecht 14-1-1739 (zij heeft 
zich vanuit Kamerik te Harmeien gevestigd, gaat nu naar Kockengen). 

34 Gerrit Claasz. Neuteboom, zn van Claas Neuteboom en Neeltje Breeborst, Snelrewaard 1 -6-
1739 (extract Rietveld en De Bree z.d.). 

35 Annigje Thijssen van Leeuwen (30 jr) vr Arien Huygen Streefland; Hekendorp t.b.v. 
Diemerbroek en Papekop 6-6-1739 (extract Oudewater 8-6-1784). 

36 Niesye Huyberts Sijderveld, vr Peter Jansen van Seben en zn Jan Peters van Seben (lll2 jr); 
Lexmond 26-6-1739 (in bijlagen bij deze akte worden nog genoemd Willemeyntje Peters 
Zeeben en Evertje Pieters Sebe). 

37 Jacob van Oostrum; Waarder 17-5-1740. 

38 Jan Nijssink, zn. Jan Nijssink en Anna Stoverink; Neede 22-6-1740. 

39 kind Gijsbert Janse Verburgh en Grietje Jans Huysman: Kaatje (9 jr) en kinderen Gijsbert Janse 
Verburgh en Cornelia Ariaense Stout Marrigje (4 jr) Jan (2 jr) en Ary (9 wkn); Stolwijk t.b.v. 
Bodegraven 29-6-1740. Aantekening: op 11-3-1774 is een extract hieruit gegeven t.b.v. Kaatje. 

40 kinderen Jan Jansz. van Nie en Lijsbeth Schuur. Annetje Jans (15 jr), Hendrik Jans (12 jr) 
en Jan Jans (8 jr); Aarlanderveen t.b.v. Zegveld 27-10-1740 (kopie z.d.) 

41 i&n deBruijn {\Q)ï), zn van Gijsbert Gerritsen de Bruijn en Fijgje Gerrits Lexmondt; Jaarsveld 
19-4-1741 (kopie Benschop 30-10-1746, extract Lopik 18-8-1757). 

42 Gerrit van Zwol (29 jr); Spengen en Kockengen 9-5-1741. 

43 Philip Barentsz. Burggraaf/, Oud Alblas 13-1-1742. 

44 kinderen Gerrit Rijnsbeek: Mary, Stijntie en Annigje; Bodegraven t.b.v. Barwoutswaarder 
6-2-1742 (kopie Rietveld en De Bree z.d.). 

45 Hendrik Arense Eykeleboom (23 jr); Willige Langerak 8-3-1742 („is vertrocken naer 
Outdewatersbrugh"). 

46 Claertje Paling (20 jr); Woerden 5-4-1742 (kopie z.pl. z.d.). 

47 Jan Lakerveld en Helena Strien en vijf kinderen waaronder Henrickje Jans (4 jr); Lopik en 
Lopikerkapel 30-8-1742 (extract Jaarsveld 1-3-1764). 

48 Marrigje Jans Hollaar (53 jr), wed Jan van Vliet, Woerden t.b.v. Zegveld 9-5-1743. 

49 Annichje Laekervelt (2l/2jr), dr van Dirck en Pleuntje Jansz. de Lucht; Lopik en Lopikerkapel 
7-9-1743. 
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Akte van indemniteit voor Teunes Gijsbertse van Wijk (no. 24 in de lijst). 
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50 Hendrikje Aarts Groeneveld; Vijfhoeven en Kortrijk t.b.v. Zegveld 3-10-1743 (aantekening: 
„vrouw van Jacob Verlaan"). 

51 Annigje Tysse van Diemen; Bodegraven t.b.v. Zegveld 1-12-1743. 

52 Marigie Jans van Leeuwen; Bodegraven t.b.v. Zegveld 14-4-1744. 

53 Hendrik Hogenes (26 jr), zn van Cornelis Huijbertsen en Geertje Fransen van Rooi/en; Kamerik 
Teylingen 15-4-1744. 

54 Gerrigie Jans van Leeuwen; Bodegraven t.b.v. Zegveld 14-3-1745. 

55 Bastiaantje Rietvelt (25 jr); Woerden t.b.v. Barwoutswaarder 24-6-1745. 

56 Geertje Oostrum en haar vier kinderen: Claas (6 jr), Margriet (5 jr), Gijsbert (4 jr) en Marrigje 
(1V2 jr) van Wijk; Waarder en Lange Ruige Weide 26-7-1745. Aantekening: „de vrouw van 
Teunis van Wijk". 

57 Dirk Klaase Spijker, Zuideinde van Nieuwkoop t.b.v. Bodegraafse Meije 12-11-1745. 

58 Johannes Gerritse Ruwen (18 jr); Achthoven 14-4-1746. 

59 Wilhelmus Gerritse van Vliet en vijf kinderen: Gerrit (18 jr), Anigie (14 jr), Klaas (12 jr), 
Mijndert (6 jr) en Klaas (1 jr); Zuideinde van Nieuwkoop t.b.v. Zegveld 6-5-1746. 

60 kinderen Johannes van Vliet en Jannigje van Jaarsvelt; Bastiaan (2 jr) en Merrigje (2'/2 mnd); 
Kamerik Mijzijde 15-2-1747. 

61 Andries Willemze de Weij; Vianen t.b.v. Rietveld en De Bree 2-5-1747. 

62 Ariaantje Willemze van der Schijff, Snelrewaard en Lange Linschoten t.b.v. Den Eng 22-5-1747 
(extract Woerden z.d.). 

63 Jan Woutersz. Saai (25 jr), zn van Wouter Ariensz. en Aagje Maartensz Groenevelt, Kamerik 
Mijzijde 5-12-1747. 

64 Hannes de Jong en vr Teuntie Maartensdr. Bos; Bodegraven 6-1-1748. 

65 Ary Middelkoop (3 jr), zn van Jan Härmen en Aafje van Heyningen; Alphen en Rietveld t.b.v. 
Bodegraven 28-3-1748 (extract Bodegraven 25-5-1764). 

66 Arijen Bloos en Fijchje den Uijl en vijf kinderen van Arijen Bloos: Thonis (23 jr), Jan (20 jr), 
Marrigije (16 jr), Margaretha (14 jr) en Lijsbeth (9 jr); Lopik en Lopikerkapel 15-5-1748. 

67 Sweer Barentse den Brouwer, Ameide t.b.v. Zegveld 4-6-1748. 

68 Jannigje Cornelisse Verweij (22 jr), vr Sweer Barendse Brouwer, Rozendaal 30-6-1748. 

69 Catharina Maria (12 jr) en Gillis Daniel (10 jr) van der Schroeff; Nieuwveen t.b.v. Woerden 
10-1-1749 (kopie Woerden z.d.). Aantekening: „hiervan extract t.b.v. Catharina Maria van der 
Schroeff d.d. 2-12-1773". , , 

(wordt vervolgd) 
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