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„Dit maakten een vent die niemand en kend"
Een reconstructie van de intriges rond de benoeming van een Woerdense
stadssecretaris aan de hand van een spotrijm uit 1724
door W.R.C. Alkemade en L.C1.M. Peters
Een spotrijm
De Woerdense vroedschapsresoluties (verslagen van de vergaderingen van de vroedschap) uit de 17e
en 18e eeuw behoren tot de belangrijkste archiefbronnen omtrent de geschiedenis van de stad.1 In
deze handgeschreven folianten vinden we de belangrijkste besluiten van het stadsbestuur vermeld, aan
de hand waarvan we andere bronnen uit het stadsarchief gerichter kunnen raadplegen.
Een nadeel van deze vroedschapsresoluties echter is, dat er zelden iets duidelijk wordt omtrent de
discussie en achtergronden, die geleid hebben tot de geregistreerde besluiten. De mededelingen
hierover beperken zich meestal tot het samenvattende „na enige deliberatie". Het is daarom
interessant als andere bronnen licht werpen op de „deliberatiën" in de vroedschapsvergaderingen.
Een bijzonder voorbeeld van zo'n secundaire bron is een rijm, dat in 1972 door het gemeentearchief
verworven werd.2 Hieronder volgt dit „vers" in zijn geheel.
„Discours en samenspraak tusschen de Raden en vroedschappen der stad Woerden over het begeven
van 't secretarisampt.
1. Bovenleggende par(t)ij3

Jaa, 't ampt gaat vast seyl
CPU
a n Deyl.
Op
sey Hp
de vrr\pHc/^ViQr*
vroedschap V
Van

Vianen sey: Geeft gehoor
't is voor mij der al door.
Wat ben ik dan blij
sey papaatje Vermij.

't Is een ampjen als murg
spreekt Tijme Smalienburg.
.

Al 't getalm aan een sij
roept Cornutus de Meij.

Hij sal 't sijn, 't gaat soo 't wil
sprak Frans van der Spil.
Gut, het sal nog soo bruysen
roept Heijntjen Okhuijsen.

2. Neutraal
Het sal soo niet gaan
seyd Jacob de Haan,
want hoe schoon gij mij vrijd
siet, de stad hierdoor lijd.
Dus blijf ik alleen
en stem nog geen een.

Den docter heeft van 't doen
spreekt den heer Griffioen.
't Blijft even als flus
seyd de schout Costerus.
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3. Onderleggende partij

4. Bode

Ik raap vast wat steenen
riep Baarsdorp met eenen.

Ik hoor sulk een gedruys
riep de bode van stadhuys,
maar 't is gauw gedaan,
want daar kraayt den haen.
Jaa, ronduyt geseyt,
se sijn 't bijltjen al quyt.
Ik krijg sulken pis
wijl den doctor is mis.
Jaa, die Leydse jan vent
heeft het ampt aan sijn krent,
't Heeft hoogjes gedondert
ses duysent drie hondert.
En dus, na ik merk,
een briefje ter kerk
voor die sijn vergist
nu 't haar heeft gemist.

'k Ben soo boos als een spin
roept hr. Jan van der Win.
Men sal se wel boenen
sey den backer Van Loenen.
Jaa, we sullen 't wel dwingen
sey Jan van Cralingen.
Ik, Van Aalst, houw me woort,
bruyt se vrij buyten boort.
Jaa, se sijn dog soo dom
seyd jonker Gorrekom.

5. Substituyt secretaris
Wel bruyde in 't hok
sey de vroedschap Kok.

Ik sal 't briefje wel seulen
sey Cnelis Vermeulen,
en brengen 't heel koel
bij sijn vaartjen op 't stoel,
't Is mijn werk op een duyt
want ik ben substituyt.

Wel mannen, 't sijn wippers
roept de wijncooper Schippers

Dit maakten een vent
die niemand en kend".
De benoeming van een secretaris
Na lezing van dit merkwaardige rijm (een gedicht kan men het nauwelijks noemen) rijzen er enkele
vragen. Om welke secretarisbenoeming gaat het? In hoeverre is het beschrevene in het rijm terug te
voeren op feiten? Wie is de „vent die niemand en kend"?
Duidelijk is dat we hier met een omstreden benoeming van een stadssecretaris te maken hebben. In de
vroedschap vormen zich drie partijen: een „bovenleggende" (meerderheid), een „onderleggende"
(minderheid) en een neutrale. Het was niet zo moeilijk om de gebeurtenissen te dateren: door
vergelijking van de in het rijm genoemde namen van vroedschapsleden met de presentielijsten in de
vroedschapsresoluties werd duidelijk dat het hier ging om de benoeming van een secretaris in de
vacature, die ontstaan was in september 1724 door het overlijden van mr. Caspar Bogaart.
Het secretarisambt in Woerden was in de 18e eeuw een lucratieve zaak.4 De functie werd, zoals een
groot aantal functies bij de plaatselijke overheid, als het ware verpacht. Bij het ontstaan van een
vacature gaf het stadsbestuur bij de benoeming van een nieuwe secretaris de voorkeur aan degene, die
bereid was het meest ervoor te betalen.
De secretaris betaalde nl. bij zijn ambtsaanvaarding een geldsom, die volledig ten goede kwam aan de
stadskas. Hij ontving van het stadsbestuur een jaarlijkse kleine vergoeding voor zijn werkzaamheden
t.b.v. de stad; het grootste gedeelte van zijn inkomen verwierf hij zich door het verrichten van diverse
klerkenwerkzaamheden in opdracht en voor rekening van particulieren. Na een aantal jaren had een
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secretaris zijn inkoopsom wel terugverdiend, waarna hij pas echt aan zijn ambt ging verdienen. Het
was daarnaast ook nog meer regel dan uitzondering dat een benoemde secretaris het eigenlijke werk
door een „substituut", een vervanger, liet verrichten, die hij daarvoor een grijpstuiver betaalde.
De secretaris kon aldus zijn tijd aan nog meer lucratieve zaken besteden.
In Woerden was, zoals gezegd, in september 1724 mr. Caspar Bogaart, secretaris vanaf 1705,5
overleden; op 20 september 1724 werd hij in de Petruskerk begraven.6 Bogaart was, behalve
secretaris, ook lid van de vroedschap; in de vergadering van de vroedschap van 23 september 1724
vinden we inderdaad alle 18 vroedschapsleden aanwezig bij de beëdiging van Dirk May (ook wel
Mey of De Meij genoemd) als nieuw vroedschapslid. De resoluties van de vergaderingen van 3 en 4
oktober 1724 geven in kort bestek de secretarisbenoeming weer. Op 3 oktober wordt besloten het
ambt aan de meestbiedende te vergeven. De hoogste bieder bleek ene Pieter Brugman uit Leiden te
zijn. Burgemeester De Haan vraagt echter 24 uur bedenktijd voordat de beslissing genomen wordt.
De volgende dag, op 4 oktober, besluit de vroedschap inderdaad Pieter Brugman voor een bedrag van
5700 gulden tot secretaris te benoemen. De benoeming zal ingaan op I november; tot die datum zal de
procureur Cornelis Vermeulen de functie mogen waarnemen.7
De feiten uit de resoluties zijn kort en duidelijk; het enige minder gebruikelijke in de procedure is de
bedenktijd die Jan Jacob de Haan, één der twee burgemeesters, vraagt. Het is hier dat de verborgen
geschiedenis begint, die met behulp van het hierboven geciteerde rijm kan worden gereconstrueerd.

Merkwaardig stemgedrag van Jan Jacob de Haan
De eensgezindheid van de vroedschap was niet zo groot als men uit de resoluties zou kunnen
suggereren. Uit het rijm blijkt duidelijk dat er twee partijen zijn: een partij van voorstanders van de
benoeming en een partij van tegenstanders tegen de benoeming van Pieter Brugman.
Op het eerste gezicht is men geneigd te zeggen dat de „bovenleggende" partij die van de voorstanders
van Brugmans benoeming zou zijn, terwijl de „onderleggende" partij de tegenstanders zou bevatten.
De „bovenleggende" partij bestond uit de jongste burgemeester medicinae doctor Jan Gijsbert van
Vianen, de „vroedschapsnestor" Cornelis Vermij, de brouwer Frans van der Spill, de timmerman en
houthandelaar Hendrik Okhuysen, Hubertus Griffioen, de schout Willem Costerus (tevens secretaris
van het Groot-Waterschap van Woerden), de zeilmaker en grutter Dirk van Deijl, Tijmen
Smallenburg en Dirk May (de Meij). Hun opponenten in deze zaak waren, aldus het rijm, de
steenbakker Jan van Baarsdorp, Jan van der Win, Cornelis van Loenen (wellicht ook een
steenbakker), Jan van Cralingen, de chirurgijn Cornelis van Aalst, de notaris Daniël van Gorcum,
Jacobus Kok en de wijnhandelaar Pieter Schippers. De oudste burgemeester, de advocaat mr. Jan
Jacob de Haan, is aanvankelijk neutraal.8
Voorlopig uitgaande van de veronderstelling dat de „bovenleggende" partij uit voorstanders van
Brugmans benoeming bestaat kunnen we concluderen dat de Leidse kandidaat voor de functie 9
stemmen heeft tegen 8 stemmen voor een eventuele tegenkandidaat.
Bekijken we echter het vierde gedeelte van het rijm, waar de stadhuisbode aan het woord is, dan zien
we dat de beslissing over de benoeming heeft afgehangen van de stem van de aanvankelijk neutrale
burgemeester De Haan. Na eerst bedenktijd te hebben gevraagd „kraayt" tenslotte „den haen" (=
burgemeester De Haan), aldus de bode, en heeft „die Leydse jan vent" nl. Pieter Brugman, „het ampt
aan sijn krent". Terugkerend naar de stemverhouding in de vroedschap levert De Haan's gedrag toch
vraagtekens op. Stel dat hij voor Brugman gestemd heeft: de stemverhouding zou dan 10 tegen 8 zijn
ten gunste van Brugman. Als hij echter tegen Brugman zou stemmen werd de verhouding 9 tegen 9,
waardoor de stemmen zouden staken. Als De Haan Brugman had willen benoemen, dan had hij toch
geen bedenktijd nodig? Er bestond immers al een meerderheid voor diens benoeming. Gaan we er
echter van uit dat de Haan legen Brugman zou stemmen, dan komt dat niet overeen met de resoluties,
waaruit blijkt dat Brugman wel benoemd is; bij staking der stemmen zou dat niet gebeurd zijn.
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Vroedschapszaal in het stadsmuseum vóór de restauratie.
Coll. Gemeentearchief Woerden.

De verklaring
Het ontbrekende stukje van deze puzzel ligt in de twee laatste gedeelten van het rijm. De bode hoort
„den haen" kraaien en is, zoals het rijm nogal onparlementair uitdrukt, niet erg in zijn sas met de
benoeming van Brugman, want „den doctor is mis". Er gaat „een briefje ter kerk" voor de lieden die
het ambt „hebben gemist". De substituut-secretaris Cnelis (Cornelis) Vermeulen zal dat briefje wel
„bij sijn vaartjen op 't stoel" brengen.
De gedachte is niet onterecht dat de genoemde „doctor" een tegenkandidaat is geweest voor het
secretarisambt. De „doctor" was echter „mis"; er gaat een briefje naar de kerk, waar zich de
aanhangers van de dokter (die eveneens „'t ampt" hebben „gemist") bevinden. Het wordt zelfs bij
„sijn vaartjen", dus de vader van de dokter, bezorgd. Nu was toendertijd één der twee Woerdense
dominees... Dominicus van Vianen. En één van zijn zonen was inderdaad dokter: dr. Jan Gijsbert van
Vianen, burgemeester en lid van de Woerdense vroedschap!!
Jan Gijsbert van Vianen had misschien, ter aanvulling van zijn artseninkomen en de emolumenten die
hij ontving als burgemeester, lid van de Woerdense vroedschap en als schout en secretaris van
Laag-Nieuwkoop, ook wel stadssecretaris willen worden. Gezien zijn status en de steun van 8 van zijn
mede-vroedschapsleden leek hij in de meerderheid te zijn, zeker zolang zijn collega-burgemeester De
Haan zich zijn stem nog voorbehield. Maar de stem van De Haan, wiens gedrag ons nu duidelijker
wordt, maakte een eind aan de hoop van de „bovenleggende" partij.
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Van Vianen mocht natuurlijk over zijn eigen benoeming als secretaris niet meestemmen: de situatie in
de vroedschap was op 3 oktober 1724 dus bepaald op 8 stemmen (de „bovenliggende" partij minus de
stem van Van Vianen) voor dr. Jan Gijsbert van Vianen tegen 8 stemmen (van de „onderleggende"
partij) voor Pieter Brugman. Burgemeester De Haan's stem werd dus de beslissende stem en na
vierentwintig uur ging die stem naar Pieter Brugman, die derhalve tot secretaris benoemd werd.
De schijn bedroog dus: de „bovenliggende partij" was niet de partij die voor Brugman, maar de partij
die voor Van Vianen stemde. Dat door de stem van Jan Jacob de Haan de „bovenleggende" partij een
„onderleggende" geworden was, zal ze zeker niet verwacht hebben.
Een theorie die een verklaring zou kunnen zijn voor het optreden van De Haan is gebaseerd op zijn
tekst in het rijm (in het tweede gedeelte): „Het sal soo niet gaan, want hoe schoon gij mij vrijd, siet de
stad hierdoor lijd." De partijgangers van dr. Van Vianen waren nl. allen korte of langere tijd in functie
als ouderling of diaken in de Hervormde Kerk te Woerden, in tegenstelling tot de partijgangers van
Brugman, die niet in deze functies vertegenwoordigd zijn geweest.9
Jan Jacob de Haan, die zelf ook buiten deze „kerkeraadspartij" stond, vreesde een te vergaande
verstrengeling van kerkelijke en stedelijke politiek die de stad niet ten goede zou komen indien tot de
benoeming van de zoon van de dominee tot secretaris zou worden overgegaan. Eén ding blijft helaas
een mysterie: het door de bode genoemde getal van 6300. Brugman betaalde 5700 gulden als
inkoopsom. Heeft Van Vianen misschien 6300 gulden geboden? We weten het niet.
Hoe dan ook, de kleinst mogelijke meerderheid besliste dat Pieter Brugman uit Leiden benoemd werd
tot Woerdens nieuwe secretaris. Hij bleef als zodanig in functie tot 6 april 1728. Op 4 juli 1735 vinden
we in het begraafboek van de Hervormde Kerk een vermelding van zijn overlijden met de
aantekening dat zijn lichaam naar Leiden is gebracht om aldaar begraven te worden.10

Stadhuis en Petruskerk te Woerden,olieverfschilderij door P.C. Vertin.
Foto Gemeentearchief Woerden.
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De schrijver van het rijm ontmaskerd
Het laatste geheim dat nog onthuld moet worden is de vraag wie het hierboven besproken rijm
geschreven heeft. Met behulp van het hiervoor geconcludeerde en via een interessant archiefstuk van
het Groot-Waterschap van Woerden is ook deze persoon te ontmaskeren. De geamuseerde, zelfs
pesterige toonzetting van het rijm doet vermoeden dat de auteur tevreden moet zijn geweest met de
afloop van de affaire. Het moet iemand zijn, die de situatie in de vroedschap goed kende en er nauw bij
betrokken moet zijn geweest. De verwijziging naar „Cornutus" (gehoornde) de Meij bijvoorbeeld
duidt er op dat hij op de hoogte was van het feit dat Dirk May door zijn vrouw bedrogen werd. Hij
moet een meer dan middelbare opleiding hebben genoten gezien de kennis van het Latijn, dat uit de
,,cornutus"-verwijzing blijkt, en gezien het feit dat hij een weliswaar niet bijzonder fraai, maar toch
creatief rijm geschreven heeft. Gevoel voor humor had hij ook nog: hij laat de zeilmaker Van Deijl de
opmerking „'t ampt gaat vast seyl" plaatsen en de verwijzingen naar de naam van burgemeester De
Haan („den haen kraayt") en de stadhuisbode Elbert Bijl („se sijn 't bijltjen al quyt") zijn voor die tijd
ook vrij geestig. Kortom: een intelligente penvoerder, vermoedelijk afkomstig uit de „onderleggende"
partij in de vroedschap.
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Gedeelte van het manuscript van de „Discours en samenspraak". Coll. Gemeentearchief Woerden.
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„Het water moet er uyt, de wijn die moet er binnen. Soo gaat het 't waterschap veel beter als mijn sinnen.
Aantekening van Daniel van Gorcum in het hensboek van het Groot-Waterschap van Woerden, 1732.
Coll. Archief van het Groot-Waterschap van Woerden.
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Eigenlijk komt er maar één persoon in aanmerking: de jonge notaris Daniël van Gorcum. Een bewijs
hiervoor kan geleverd worden door het handschrift van het rijm te vergelijken met een tekst die zeker
door Van Gorcum zelf geschreven moet zijn.
Een notariële akte van zijn hand is niet overtuigend genoeg, want die kan hij ook door een klerk
hebben laten schrijven. In het archief van het Groot-Waterschap van Woerden vinden we echter een
geschrift, dat geen twijfel laat bestaan over de schrijvers van de erin genoteerde spreuken. Het betreft
hier het hensboek.1 ' Bij plechtigheden en officiële gebeurtenissen bij het Groot-Waterschap werden er
feestmaaltijden aangericht, waarbij het tot de traditie behoorde dat genodigden een „hensbeker", een
gouden kelk waarin circa 3 liter wijn ging, achter elkaar moesten leegdrinken. Slaagde men erin deze
beker, „Hertog Albrecht" genaamd, inderdaad te ledigen, dan mocht men in het bij de beker
behorende „hensboek" zijn naam schrijven, al dan niet voorzien van een spreuk of versje.
Tussen de 400 namen treffen we ook die van Daniël van Gorcum aan. En zowaar... bij vergelijking
van het rijm met de geschreven tekst van Van Gorcum is de gelijkenis treffend genoeg om ,jonker
Gorrekom" te ontmaskeren als schrijver van dit spotrijm.
En zo is maar weer gebleken dat uit een onverwachte hoek „een vent die niemand en kend" licht kan
werpen op een stukje plaatselijke geschiedenis, waarvan de officiële registratie in de stedelijke
archieven ons volledig onkundig laat.
Noten:
Gemeente-archief Woerden (GAW), inv.nrs. KI, 10-24.
Het rijm bevond zich bij een aantal in bruikleen ontvangen stukken van de heer T. Tol te Susteren
(Limburg).
3. In het gedicht stond „parij"; de toevoeging tussen haakjes is van de auteurs.
4. Zie hieromtrent onder meer: C. JA. van Helvoort, Hoofdstukken uit de geschiedenis van de stad Woerden
(Hilversum, 1952), p. 64 e.v.
5. Als zodanig was hij als minderjarige naast zijn vader Abraham Bogaart benoemd.
6. Begraafboek Ned. Hervormde Gemeente, Archief Kerkvoogdij N.H. gemeente, inv.nr. 347.
Resoluties van de Vroedschap, GAW, inv.nr. Kil, 17.
De gegevens omtrent de beroepen van de vroedschap zijn verzameld uit diverse bronnen, zoals het kohier
van de personele quotisatie van Woerden (GAW, inv.nr. Kil, 36), de stadsrekeningen 1710-1730 (GAW,
inv.nrs. KVI, 17 en 18) en het onder noot 6 vermelde begraafboek.
9. Zie: J. Haitsma, Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) kerk van Woerden
van 1593 t/m 1963, (Woerden, 1978).
10. Zie noot 6.
11. Archief Grootwaterschap van Woerden, inv.nr. E, §19.
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Spokersbrug te Bodegraven
door P.C. Beunder
Rond 1830 was er nog hoegenaamd geen weg- en waterverbinding tussen Bodegraven en Gouda.
Men kon slechts de Oud-Bodegraafse dijk(en) benutten1 en vervolgens richting Reeuwijk gaan over
de Uitweg2 om dan met grote omwegen uiteindelijk in Gouda aan te komen.3 Onder invloed van de
toename van de economische bedrijvigheid op agrarisch gebied en in de nijverheid in het begin van de
19e eeuw (de industriële revolutie diende zich aan en koning Willem I stimuleerde de ontwikkeling
van de infrastructuur) werd zowel in Gouda als in Bodegraven de behoefte aan een goede onderlinge
verbinding groter.4 Eén en ander resulteerde in de oprichting van een „maatschappij tot aanleg van
eenen Straatweg en Vaart" van Gouda naar Bodegraven, die in 1839 o.a. 240 aandelen van
f 500,—uitgaf om aan het benodigde kapitaal te komen.
Zo ontstonden de Goudse en Bodegraafse (straat)weg en het grootste gedeelte van de Breevaart.
Gedurende lange tijd werd op een aantal punten tol geheven om de onderneming rendabel te doen
zijn.5 In Bodegraven profiteerde men van de onderneming door o.a. het transport van kaas over weg
en water naar de Goudse markt.6 Tussen 1882 en 1892 is de wegverbinding tussen Gouda en
Bodegraven gemoderniseerd geweest door de aanleg van tramrails, waarover drie maal per dag een
stoomtram de verbinding tussen beide plaatsen onderhield, naast de dagelijkse „volks- en pakschuit"
te water. Van 1892 tot 1917, wanneer de stoomtram door exploitatietekorten al weer ter ziele is,
wordt de openbare verbinding onderhouden door een paardentram.
In 1917 wordt ook die vorm van openbaar vervoer definitief beëindigd. Door de neutrale positie van
Nederland in de Eerste Wereldoorlog en de hieruit voortvloeiende embargo's was er bij de
Staatsmijnen een grote behoefte ontstaan aan staal, waarvoor de rails werd verwijderd en verkocht.7
Dit alles is al weer verleden tijd als in 1921 een Boreftse jongen met zijn zelfgemaakte fototoestel uit
een sigarenkistje met voorin een lens en een glasplaatje met gevoelige laag tegen de achterzijde, een
foto maakt van de Spokersbrug, welke in die Goudse straatweg gelegen was nabij Bodegraven (even
ten zuiden van de huidige kruising met Rijksweg 11).8 Op de gevoelige laag in de camera obscura
verscheen een rustiek laantje met vooraan een ophaalbrug en een houten brugwachtershuisje met
luiken voor de ramen.
Rechts vooraan is de verbinding met de Oud-Bodegraafse weg nog net zichtbaar. Links in de verte
schemert de Goudse vaart tussen de bomen. Het jaartal 1881 in de brugconstructie houdt de
herinnering levend aan de aanleg van de tramrails, waarvoor toch een fatsoenlijke brug nodig was met
een ruime bovenbouw, omdat men aanvankelijk gebruik maakte van locomotieven met verticale
stoomketel. In de beide brugleuningen van deze brug waren ijzeren platen met de naam Spokersbrug
aangebracht. De naam waarmee deze brug getooid is heeft betrekking op een merkwaardig
legendarisch voorval, wat zich rond de brug zou hebben afgespeeld.
In de dagen dat de brug het aanzien had als op de afbeelding, nl. een ophaalbrug met
brugwachterswoning, moet een oude brugwachter, die in eenzaamheid de brug bediende, gedurende
een barre winter op onopvallende wijze zijn overleden. Toen men vanwege het armbestuur aan de
oude ziel de laatste zorg bereidde en men hem had opgebaard in een kist, hadden enkele drieste
jongelui de oude weer te bed gelegd en had één hunner de plaats van de dode ingenomen. Dit leverde
gedurende de sledetocht in de winterse duisternis zulke ijzingwekkende tonelen op, dat alle
hulpverleners spoken begonnen te zien en aan de haal gingen!9
Deze brug zou het uithouden tot 1936. Dan immers wordt een vaste en daardoor erg hoge brug
geconstrueerd, waar de meeste oudere bewoners van de streek nog wel herinneringen aan bewaren,
vooral als ze er dagelijks op de fiets overheen moesten.
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Spokersbrug nabij Bodegraven, 1921.
Coll. P.C. Beunder.
In 1973 was het wegverkeer, ook door de. op- en afritten van de Rijkswegen ! 1 en 12, zodanig
geïntensiveerd dat de Spokersbrug opnieuw moest worden gemoderniseerd tot een nieuwe, verbrede
en verlaagde brug over de voorwetering van de polder Reeuwijk. Helaas is bij die renovatie de oude
naamsaanduiding van de brug achterwege gebleven. Wanneer men vandaag de dag ter plekke met
levensgevaar door de intolerantie van het voortrazend verkeer zijn weg zoekt, lijkt de foto uit 1921
een plaatje uit de andere wereld.
Noten:
1. De Oud-Bodegraafseweg moet men als de voormalige westelijke dijk van het riviertje de Oude Bodegraven
beschouwen. De oostelijke dijk, de Binnendijk genoemd, op 10 à 20 meter afstand oostelijker gelegen, was
tevens in gebruik als voetpad.
Bijna aan het eind van de Oud-Bodegraafseweg is deze Uitweg thans nog als een aan één zijde met struiken
begroeide kade in het landschap aanwezig.
De beste verbinding liep dan via Oud-Reeuwijk, Kerkweg, Reewal en Kleiweg.
Gouda beijverde zich voor z'n ontsluiting noordwaarts vervolgens nog in de aanleg van het Goudse rijpad,
wat tussen Zwammerdam en Alphen door de Steekterpolder op de Rijndijk uitkomt.
De oplettende weggebruiker kan langs de Goudse weg ter hoogte van Albert's Corner nog enkele
oorspronkelijke hectometerpalen waarnemen. De omgeving van de wegkruising Raadhuisweg/Oude Weg
onder Reeuwijk wordt nog altijd Oude Tol genoemd.
In 1882 moest Gouda z'n marktpositie gaan delen omdat in dat jaar de Bodegraafse kaasmarkt werd
ingesteld.
Zie hieromtrent: S.J.C, van Tol, Reeuwijk in het verleden (Woerden, 1977), p. 117.
Het materiaal en de gegevens werden in 1975 door mej. W.C.J. de Graaf te Bodegraven aan mij ter
beschikking gesteld.
Over deze aan de Spokersbrug verbonden legende hebben Cor Hamoen (in De Bodegraver van 1 maart
1972) en Bep Riphagen-Hamoen (in De Bodegraver van 12 april 1972) uitvoerig geschreven.
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Houding en lot van een gereformeerd predikant in de patriottentijd*
door dr. J. Haitsma
Twee Oranjepreken
In het prachtig uitgevoerde werk Goejanverwellesluis van drs. W.A. Knoops en drs. F.Ch. Meijer1
lezen we op pagina 10: „Voorts kreeg de stadhouder steun van de hervormde (toendertijd nog veelal
„gereformeerde" genoemd, J.H.) predikanten, die in hem de beschermer zagen van de „Ware
Religie", die vertegenwoordigd werd door de geprivilegeerde Gereformeerde Kerk". Een voorbeeld
van zo'n predikant was de bekende en merkwaardige ds. Christiaan Salomon Duijtsch, voormalig
Israëlitisch rabbijn in Hongarije en van 1777 tot 1795 predikant van de gereformeerde (hervormde)
kerk te Mijdrecht. Van hem zijn zes gedrukte preken bewaard gebleven, waaronder twee
„oranjepreken". Uit beide blijkt zijn gezindheid overduidelijk. De eerste droeg tot titel: „Gedenkzuyl
opgericht te Mijdrecht den 8 Maart 1788. Op gelegentheid der Heugelijke 40ste verjaaring van zijne
doorluchtige Hoogheid Willem de Vijfde, prince van Orange en Nassauw enz. enz. In eene Leerreden
over Gen. 49: 22 : 23 : 24, door Christaan Salomon Duijtsch, predikant te Mijdrecht".2
Ten gerieve van de lezers schrijven wij de tekst even uit. Duijtsch gebruikte natuurlijk de
Statenvertaling. De tekst luidt daarin als volgt: „Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan
een fontein; elk der takken loopt over den muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan
en hem beschoten en gehaat; maar zijn boog is in stevigheid gebleven en de armen zijner handen zijn
gesterkt geworden door de handen van den Machtige Jakobs; vandaar is hij een herder, een steen
Israels".
Duijtsch droeg zijn preek naderhand op aan de prins. De opdracht telt 5 bladzijden. De eerste twee
volgen hieronder; ze zijn karakteristiek voor het geheel en geven tevens een korte samenvatting van de
preek. Terwille van de leesbaarheid zijn Duijtsch' spraakgebruik en schrijfwijze hier en daar aan de
onze aangepast.
„Aan zijne Doorluchtige Hoogheid Willem de Vijfde, den Heere Prince van Orange en Nassauw,
Erfstadhouder, Capitein-Generaal en Admiraal der Vereenigde Neederlanden enz. enz. enz.
Doorluchtige vorst. Hebben al van ouds af gekroonde Hoofden en aanzienlijke Vorsten, zo nu en dan,
bij zekere gelegenheden, geringe geschenken, uit de handen der onderdanen, gunstig met een
liefdehand willen aannemen, vergun mij dan Doorl. Vorst, dat ik ook met deze
Gedenkzuyl, ter gelegenheid van de heugelijke 40ste verjaardag van Uwe Doorl. Hoogheid, op de 8
maart 1788 in een leerrede over Gen. 49 : 22, 23,24 in de gemeente van Jezus Christus te Mijdrecht
opgericht, tot Uwe Doorluchtige Hoogheid ootmoedig nader en dezelve op 't allernederigste en
eerbiedigste aan Uw Doorluchtige Hoogheid aanbied en opdraag.
De hoofdinhoud en het doel van deze leerrede is, deels, om ons te herinneren de vruchtbaarheid en
uitnemende heerlijkheid van de gezegende Oranjestam van Willem de Oude af. Hoe de goedertieren
God 't zo gunstig beschikt heeft, dat Hij ten allen tijde, zelfs dan wanneer alle hoop scheen te
verdwijnen, evenwel tenminste nog een mannelijk vruchtje aan deze edele stamboom deed groeien.
Ja, zelfs, hoe heden voor 40 jaren, Uwe Doorl. Hoogheid, op de vurige gebeden en stille
verzuchtingen van de oprechten, door de God des hemels aan Neêrlands volk is geschonken. Deels
om te overdenken hoe Neêrlands God de prinsen van Orange en Nassauw als middelen in zijn hand
heeft willen gebruiken tot verlossers uit de Spaanse tyrannie en tot grondleggers en handhavers van

Het bijgaand artikel is gebaseerd op gegevens, welke verwerkt zullen worden in een boek dat de auteur,
oud-predikant te Woerden, binnenkort bij De Groot Goudriaan te Kampen zal doen verschijnen onder de
titel: „Christiaan Salomon Duijtsch, Zijn laatste levensjaren".
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By D. SVVART en I. SCHOLTEN , Boekverkoopers op den hoek van de Cingel
en Oude Lelyitraat, 1788,
Titelpagina van de „Gedenkzuyl" door ds. CS. Duijtsch.
Coll. J. Haitsma.
onze vrijheid en godsdienst in de zeven geünieerde provinciën. Deels om met verwondering en
aanbidding te overpeinzen, hoe, o Doorl. Vorst, uw boog van onschuld, lijdzaamheid, godsvrucht en
vertrouwen op God, onder al de hevigste aanvallen der Schutters in stijvigheid is gebleven en de
armen uwer handen door de handen van de Machtige Jakobs zijn gesterkt geworden, zodat Uw
Doorl. Hoogheid een herder, een steen Israels is.
En dus ook tegelijk te wijzen op de grote
verplichting die op ons en geheel Nederland ligt, om Gods daden te gedenken, zijn wonderen te
vertellen en de goedertieren en getrouwe God met hart en mond te danken en te verheerlijken".
Na deze opdracht aan de prins schreef Duijtsch ook nog een „Woord vooraf' aan de Mijdrechtse
gemeente, waarin enkele karakteristieke passages verband houden met de inval van het Pruisische
leger in ons land in september 1787: „Herinner U den merkwaardigen Gedenkdag, ik bedoel den
loden september 1787, toen ik mijn leerrede over Jes. 50 : 10 (Wie is er onder ulieden die den Heere
vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort? Als hij in duisternis wandelt en geen licht heeft, dat hij
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betrouwe op den Naam des Heeren en steune op zijn God) door de aangename en heuglijke tijding,
die mij door de koster op den predikstoel gebracht werd: „dat de stad Utrecht ontruimd en de
vluchtende benden van den Rijngraaf van Salm en der auxiliairen door deze plaats reeds passeerden"
moest afbreken en de kerkdienst beëindigen.
Hoe beroerd, bestorven en verlegen waren de
„schutters", maar ons hart sprong op van blijdschap, verwondering, aanbidding en dankzegging tot
God. We moesten uitroepen: „Dit is van den Heere geschied en 't is wonderlijk in onze ogen!" en hoe
weergalmde de lucht door 't geroep „Vivat Orange", toen de Orange Vlag op onze kerktoren werd
gehesen en elk onzer met orangetekenen voor de dag kwam. Hoe drukten wij elkanders handen en
besproeiden die met vreugdetranen".
Hij herinnert ook aan de dienst op 8 maart waarin de preek over Gen. 49 : 22-24 gehouden is: „Ik zal
thans niet spreken van de grote toevloed der toehoorders van zovele nabijgelegen plaatsen hier bijeen
geschaard.
Ik zal niet memoreren de buitengewoon stille en eerbiedige aandacht van de grote saamgevloeide
menigte der toehoorders. Ik zal niet gewagen van de gestorte liefdetranen... Nee, dit alles is niemand
van u vergeten. Wat zeg ik? De herdenking van deze plechtige kerkdienst ontvonkt nog uw harten.
Dit blijkt uit uw gedaan verzoek en sterke aandrang om deze leerrede ter drukpers over te geven om zo
gelegenheid te hebben ze te kunnen herlezen".
Het slot van dit „Woord vooraf' luidt: „Laat deze oprechte gedenkzuyl ook in onze harten opgericht
worden. En mocht ze nog van deze gezegende uitwerking zijn dat wij onze hartelijk geliefde
erfstadhouder met hare Koninklijke Hoogheid, mevrouwe de Princesse van Orange en hun
vorstelijke spruiten voor de troon der genade mochten brengen. Maar ook tegelijk, dat wij op 't
voorbeeld van onze Dood. Vorst, de schutters, alle beledigingen Hem aangedaan, van harte mogen
vergeven en vergeten en verder als broeders in liefde, vrede en eensgezindheid met elkander mogen
leven".
Door deze citaten kennen we de hoofdgedachten van de preek. Een pikante passage, die betrekking
heeft op het gebeurde rondom Goejanverwellesluis, is het vermelden waard; onder de pijlen die de
„schutters" afschoten rekende Duijtsch ook die gebeurtenis. „Wat een pijl werd er niet op deze Doorl.
Vorst afgeschoten de 28ste juni 1787, toen dat Pruisisch pronkjuweel, Hare Koninklijke Hoogheid
mevrouwe de Princesse van Orange op haar reis naar 's Hage met de goede bedoeling om zo mogelijk,
door haar tussenkomst de rust te herstellen,
ongeveer 2 uur van Schoonhoven door
verschillende detachementen van gewapende corporisten werd aangehouden; en in een boerenhuis
gebracht, de schildwachten er voor en er achter geplaatst werden, terwijl de officier 't vertrek waarin
Hare Koninklijke Hoogheid zich bevond, niet verliet".
Dit gebeuren bespreekt Duijtsch uitgebreider en ook dramatischer in de tweede „oranjepreek" die we
van hem kennen en die tot titel heeft: „Nederlands Debora 't middel in Gods hand tot redding van 't
zinkend Vaderland". Hij hield ze op 7 augustus 1788 ter gelegenheid van de „heugelijke 37ste
verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Frederica Sophia Wilhelmina, prinses van Oranje en
Nassau, geboren prinses van Pruisen".3 Zijn tekst was toen Richteren 5:6-11, een gedeelte van het lied
dat de profetes en richteres Debora zong na Israels overwinning op koning Jabin van de Kanaänieten,
waaraan ze zoveel had bijgedragen. Met betrekking tot het gebeurde bij Goejanverwellesluis zegt
Duijtsch in deze preek: „'t Middel dat de vrijmachtige God heeft willen gebruiken tot redding van het
zinkend Vaderland is Nederlands Debora, Hare Koninklijke Hoogheid mevrouwe de Princesse van
Orange! Laat ik ter gelegenheid van de heuglijke verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid... een
korte schets geven van de aanbiddelijke weg die de goddelijke Voorzienigheid in dezen gehouden
heeft.
Nederlands Debora, Hare Koninklijke Hoogheid, gemalin van Nederlands verdrukte Erfstadhouder,
met de ellendige en betreurenswaardige staat van 't lieve Vaderland begaan en haar moederlijk hart
met innige droefheid vervuld, bood zichzelf gewillig aan onder het volk en poogde de 28e juni 1787
van Nimwegen...een reis naar 's Hage te doen om zo mogelijk door haar tussenkomst de rust te
herstellen.
104

Maar ziet! Ik ontroer! Wat gebeurt er! Deze grote edelmoedige Vorstinne wordt in haar liefderijk
voornemen verhinderd! Verhinderd! Door wie?
Een kort verhaal van deze ontzettende gebeurtenis moet iedereen verbaasd doen staan. Hare
Koninklijke Hoogheid op haar reis naar 's Hage de stad Schoonhoven gepasseerd zijnde werd door
verscheidene detachementen corporisten aangehouden en in een boerenhuis gebracht, waar voor en
achter de schildwachten geplaatst werden die niemand naar buiten lieten gaan, terwijl de officier 't
vertrek waar Hare Koninklijke Hoogheid zich bevond, niet verliet. Toen na verloop van enige uren de
commissie der Staten van Holland, die te Woerden resideerde, gekomen was, kon deze toch niet
bewogen worden om de reis van Hare Koninklijke Hoogheid te laten doorgaan. Zelfs haar voorstel
om de nacht te Gouda door te brengen werd geweigerd en haar werd alleen de keus gelaten tussen
Schoonhoven en Woerden....
Ontzettende gebeurtenis! De Koninklijk Prinses, de Gemalin van Nederlands Erfstadhouder, werd op
's Heeren wegen door gewapende corporisten aangehouden! Met een blank zwaard (of sabel) geleid!
In een boerenhuis gebracht! 't Verzoek zelfs om te Gouda te overnachten afgewezen! En genoodzaakt
onverrigterzake terug te keren! Wie moet niet verbaasd staan?
Is er wel een dergelijk geval in Nederlands gedenkboeken te lezen? Is er wel onder de beschaafde
volken een voorbeeld van te vinden? Zou ons nakroost dit kunnen geloven? Een gebeurtenis die tot
een eeuwige schande van de zogenaamde vrijheidszonen in Nederlands gedenkboeken zal
aamgetekend blijven. Maar, o Wonder, juist deze ontzettende gebeurtenis moest dienen tot onze
redding...."
Dominee Duijtsch is ook ingegaan op de achtergronden van de haat tegen Oranje, waarbij hij iets
noemt dat in de jongste publikaties over deze episode in de geschiedenis meestal ontbreekt. Deze
publikaties wijzen terecht op de grote tekortkomingen van Oranje in dat tijdsgewricht. Ik geloof dat
Duijtsch daar blind voor is geweest. Dat is jammer. Maar naar mijn mening schuilt er waarheid in
hetgeen hij in de Gedenkzuyl óók uitsprak. Hij stelt daarin de vraag: „Waarom waren de Schutters zo
verbitterd tegen onze Vorst?" en beantwoordt die zelf: „De boog waaruit deze pijlen voortkwamen
was de haat en nijd die reeds jaren in hun hart geschuild heeft wegens zijn luister en gezag en de
algemene toejuiching. En vooral wegens zijn godsvrucht die uitstraalde in zijn aanhangen en
voorstaan van de zuivere gereformeerde godsdienst... Was Zijne Dood. Hoogheid een voorstander
geweest van de Remonstrantie en de Tolerantie, dan zou deze haat er nooit geweest zijn". En in een
noot voegt Duijtsch hier nog aan toe: „Was het niet het voornaamste oogmerk van het grootste
gedeelte der tegenstrevers om de remonstrantse dwaalleer en de Tolerantie op de troon te heffen?"
Dat Duijtsch tot deze beoordeling van de patriottenbeweging kwam is wel te begrijpen. Daarop wijst
ook dr. R.B. Evenhuis in zijn beschrijving van deze tijd in zijn boek Ook dat was Amsterdam.* Hij
vertelt hier iets van een „schandelijk pamflet", een bewerking van de 12 artikelen van het christelijk
geloof en gericht tegen de prins. Daarin stond onder andere: „Ik geloove aan Frederik Wilhelm, den
machtigen beheerscher der Pruisischen Staaten, en Willem, Prins Erfstadhouder, zijnen eenigen
zwager, die ontvangen is van den Nassauschen Geest, geboren uit het bloed van Oranje, die geleden
heeft onder de Staten-Generaal, die gevaren is naar zijn lustslot Het Loo, wederopgestaan te Hattem
en Elburg (daar had de prins zijn gezag hersteld, R.B.E.), afgevaren naar Nijmegen, zit te rechterhand
zijns zwagers, vanwaar hij komen zal met Pruisische troepen om te oordelen de patriotten. Ik geloove
een algemeene Vereeniging der 7 provinciën, opstanding der oranje-kleuren, eene algemeene
vergeevinge der geenen die tot den Prins terugkeeren en eene eeuwige ruste". Evenhuis maakt ook nog
melding van de nieuwe tien geboden, toen de patriotten in 1787 voor korte tijd op het kussen waren
gekomen. Het eerste daarvan luidde: „Wij zijn uwe algemene, ware en belangeloze overheden, die u
uit het diensthuis van Oranje hebben uitgeleid, gij zult geen dwingeland voor mijn aangezicht
hebben". Evenhuis schrijft dan: „Door dit alles is de gereserveerde houding van de Amsterdamse
predikanten en de afwijzende houding van hun collega's elders tegenover de patriotten psychologisch
wel te begrijpen".

105

Duijtsch' preken vonden van de zijde van zijn medestanders veel bijval; dit blijkt onder meer uit
enkele „gedichten" die hij bij de uitgave ervan voegde. Eén gedicht was van de hand van ds. S. Lette
uit Wilnis, die daarin de Gedenkzuyl kort samenvat en het Oranjehuis toewenst „dat zij Gods naam
en eer ten hoogste doelwit stellen".
Duijtsch' lot in 1795
Zoals in 1787 veel patriotten vluchtten of onderdoken, zo deden de prinsgezinden dit bij de inval van
de Fransen in januari 1795. Uit de notulen van het gerecht en de municipaliteit van Mijdrecht (de
kerkeraadsnotulen zijn er helaas niet meer) blijkt, dat ook dominee Duijtsch in de nacht van 17 op 18
januari is ondergedoken en eerst op zaterdag 7 februari weer boven water kwam. Diezelfde dag nog
berichtte de municipaliteit van Mijdrecht aan de kerkeraad dat de predikant zijn werk niet eerder
mocht hervatten, voordat hij zich behoorlijk over zijn absenteren had verantwoord. De municipaliteit
wilde uiteindelijk, dat de kerkeraad hem zou schorsen en afzetten „wegens trouweloze verlating van
zijn dienst". Dit was in de Dordtse kerkorde, die toen nog gold, een grove zonde, die schorsing of
afzetting rechtvaardigde. Voorzitter van de municipaliteit was J.P. Westerwijk Forsborgh, een uit
Amsterdam afkomstig fel patriot, 27 jaar oud en sedert 1794 in Mijdrecht woonachtig.
In Mijdrecht meer dan veen alleerf deelt drs. E. A.G. van de Bent als haar mening mee, dat het niet
onwaarschijnlijk is, dat hij in Amsterdam tot één van de correspondentschappen behoorde, die tot
doel hadden de revolutie voor te bereiden. Hoe het ook zij, in Mijdrecht was hij commissaris van de
Burger-Sociëteit „Getrouw en Vrij". Het zal blijken dat hij het Duijtsch in 1795 bijzonder moeilijk
heeft gemaakt.6
De kerkeraad vroeg zijn predikant inderdaad zich te verantwoorden. Duijtsch deed dit in een
„missieve", die hij nog diezelfde zaterdag indiende. Hij beriep zich hierin onder andere op de zwakte
'van zijn lichaamsgestel, zoals hij dat had „leren kennen in het jaar 1787, toen die omstandigheden mij
een ziekte veroorzaakten". De kerkeraad besloot op dinsdag 10 februari over deze zaak met de
predikant te spreken. Hij kwam toen tot het volgende oordeel: „Dat ds. Duijtsch beter gedaan had
indien hij zich niet van zijn plaats had geabsenteerd, doch dat de kerkeraad geen vrijmoedigheid had
om hem te rekenen tot zulke predikanten, die hun dienst trouweloos verlaten hebben. Hij verklaart
daarom dat hij hem (= Duijtsch) toelaat tot de volle waarneming van zijn dienst met volkomen en
hartelijke bereidwilligheid, om hem al het verkeerde dat in zijn gehouden gedrag mocht zijn, graag te
vergeven in de hoop dat alles met de mantel der liefde bedekt zou worden en men ter bewaring van
eendracht en broederschap over het voorgevallene zou zwijgen dan dat de kosten door de absentie van
dominee Duijtsch veroorzaakt, door hem zouden moeten worden gedragen".
De municipaliteit ontbood echter de volgende dag de kerkeraad op haar vergadering en sprak
nogmaals uitdrukkelijk uit, „dat het hun (= van de kerkeraad) plicht was de teruggekomen predikant
niet tot de openbare predikdienst toe te laten..."
Ondertussen was het in de hervormde gemeente van Mijdrecht tot een grote spanning gekomen. Er
zijn toen twee lijsten door de gemeente gegaan, met name op donderdag 12 en vrijdag 13 februari. De
ene lijst werd getekend door 47 personen, waaronder de vier gereformeerde leden van de
municipaliteit. Ze verlangden van de kerkeraad „om den predikant Christiaan Salomon Duijtsch van
zijn dienst te suspenderen (= schorsen)". De andere lijst was getekend door 138 personen, die
verzochten hem „tot het verrichten van zijn gewoon werk" toe te laten. Nu, dat was duidelijke taal,
zowel voor de municipaliteit als voor de kerkeraad. Zo de kerkeraad al geaarzeld mocht hebben of hij
ds. Duijtsch op zondag 15 februari nog wel zou laten preken, de uitslag van deze handtekeningenactie
zou hem daar wel van overtuigd hebben. Ds. Duijtsch is dan ook inderdaad op zondagmorgen 15
februari weer voor zijn gemeente opgetreden. Dat ze daar heel dankbaar voor was blijkt wel uit het
uizonderlijk grote bedrag dat de collecte toen opbracht: f 28,80, ruim 5 maal zoveel als in een gewone
kerkdienst.
Ogenschijnlijk werd het nu vrij rustig. De kerkeraad was over de dominee zeer tevreden. Hij schreef
een halfjaar later „dat sedert de omwenteling de openbare godsdienstoefeningen zeer nauwgezet en
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Ds. Christiaan Solomon Duijtsch.
Gravure door J. Houbraken, 1769, naar een portret door H. Pothoven.
Coll. Iconographisch Bureau, 's-Gravenhage.
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met ijver werden waargenomen en niemand, van welke denkwijze ook, op het gedrag of de bediening
van dominee Duijtsch enige aanmerkingen gemaakt heeft of heeft kunnen maken en dat hij zich
volgens het oordeel van den kerkeraad niet heeft schuldig gemaakt aan een of andere verkeerde daad,
waarin hij verdiende te worden gecorrigeerd".
Westerwijk Forsborgh zon echter op middelen om ds. Duijtsch toch geschorst of afgezet te krijgen.
Hiertoe gebruikte hij zijn lidmaatschap van het „Comité tot de zaken van het platteland". Dat comité
stond in dienst van de Representanten 's Lands van Utrecht en moest de revolutie op het platteland tot
een goed einde brengen. Op de vergadering van de Mijdrechtse municipaliteit van 25 mei 1795 kon
hij mededelen, dat hij van het genoemd comité de opdracht gekregen had „een memorie op te (laten)
maken van alle punten van beschuldigingen, die ten laste van de predikant Christiaan Salomon
Duijtsch zouden kunnen worden gebracht; opdat voorn, comité daarvoor in staat zou zijn de
ingekomen klachten te beoordelen en verder naar bevind van zaken te besluiten".
Eén van de punten van beschuldiging lag voor de hand en was heel duidelijk: ds. Duijtsch bleef
hardnekkig weigeren het Declaratoir te tekenen. Dit Declaratoir was een officiële verklaring, die
iedereen, die na de revolutie stemgerechtigd wilde zijn, moest ondertekenen. Het luidde aldus: „Ik
verklaar vrijwillig op het plechtigst, alsof ik het met een eed bevestig, dat ik geen Regering voor wettig
erken dan die op de rechten van de mens en de burger gegrond is. Dat ik bijgevolg (beschouw de
zogenaamde oude Constitutie die sedert 1787 tot na het intrekken der Franse troepen hier heeft plaats
gehad, als onwettig, onbestaanbaar en gewelddadig en daarentegen) het provisioneel bestuur van
volksrepresentanten, sindsdien ingevoerd en op die rechten gegrond alleen voor wettig houde, en
daaraan alle gehoorzaamheid en trouw zal bewijzen totdat een volledige constitutie, door een
Nationale Conventie ontworpen, door de Natie zal vastgesteld en aangenomen zijn".7
De bedoeling van de heer Westerwijk Forsborgh was duidelijk. Nu hij niet gedaan had kunnen
krijgen dat de kerkeraad ds. Duijtsch schorste en afzette, wilde hij dat bereiken via het „Comité tot de
zaken van het platteland" en via de Utrechtse Representanten. Natuurlijk op zijn voorstel besloot de
municipaliteit van Mijdrecht dan ook op 7 juni de genoemde Representanten te gelasten (!) om al
degenen die het Declaratoir niet ondertekend hadden uit hun kerkelijke (!) of wereldlijke bedieningen
te ontzetten.
Maar ook dat ging niet zo vlot. Voor sommige „drijvers" verliep de zuiveringsactie veel te traag. In een
volksvergadering op 20 september 1795 in de kerk (!) gehouden, werd „ten sterksten en in
bedreigende termen" erop aangedrongen „dat men op heden zoude removeren en uit derzelver posten
ontzetten alle de aanhangers van het huis van Oranje welke in deze plaats eenig ambt of bediening
bekleedende waren". De municipaliteit kon en durfde echter niet verder te gaan dan aan de
volksvergadering voor te stellen om de beslissing van de Representanten af te wachten, die juist met de
zaak bezig waren.
Ondertussen had „men" Duijtsch wel op een andere wijze door een geniepige en pijnlijke maatregel
getroffen. In de maanden februari, mei, augustus en november werd door het „Comptoir van de
gebenificeerde goederen" te Utrecht aan de predikanten hun tractement over de voorafgaande drie
maanden uitbetaald. Dat was een bedrag van 125 gulden. Nu vonden we in het „Register van
Mandaten" betreffende de betalingen in de maand augustus 1795 de volgende notitie: „Een
Ord(inantie) voor CS. Duijtsch, predikant te Mijdrecht f 125,—..." Deze aantekening was echter
doorgestreept en er naast stond: „N.B. Deze ord. ingetrokken en gecancelleerd". En in de maand
november wordt geen uitbetaling meer vermeld.
Hieruit blijkt dus dat het „Comptoir" al de vereiste maatregelen genomen had om ds. Duijtsch in
augustus zijn tractement uit te betalen, maar dat dit niet doorgegaan is. Er was een stokje voor
gestoken....vermoedelijk door Westerwijk Forsborgh. En dan te bedenken dat ds. Duijtsch al sinds
juli of juni niet meer kon preken wegens „langzaam verval van krachten". Het is onnodig te zeggen dat
deze inhouding van het tractement een volstrekt onwettige zaak was. Duijtsch was immers nog
predikant in volle rechten.

Maar de reeds aangeduide heethoofden gingen nog verder. Ze oefenden op de municipaliteit na 20
september zo'n pressie uit, dat ze „gehoord het prae-advies van den president Forsborgh met
algemene stemmen van de Hervormde leden deezer Municipaliteit geresolveert heeft den
voornoemden Christiaan Salomon Duijtsch als predikant van zijn bediening te ontzetten".
De drie Rooms-Katholieke leden van de municipaliteit stemden niet mee.
Natuurlijk was deze afzetting, buiten de kerkeraad en classis om, onrechtvaardig. De heren van de
municipaliteit hadden de kerkeraad in januari 1795 gewezen op art. 80 van de Dordtse kerkorde
(omtrent de „trouweloze verlating"). Nu handelden ze zelf in strijd met art. 79 van die kerkorde, die
o.a. bepaalt.' „Maar of zij ( = de dienaren des Woords) geheel van den dienst af te zetten zijn, zal in 't
oordeel der classis staan". En wat te denken van hun brief aan ds. Immink te Thamen, de consulent,
om „het er bij de classis op aan te sturen dat Mijdrecht dadelijk als vacant beschouwd werd" en de
predikbeurten door de ring te doen waarnemen? Bovendien was de afzetting door de municipaliteit
voorbarig, want de Representanten waren immers juist met de zaak bezig.
De kerkeraad protesteerde dan ook, zowel bij de classis als bij de Utrechtse Representanten. De classis
reageerde in haar vergadering van 27 oktober aldus: ze oordeelde „dat er bij Provisie te Mijdrecht
door de ring zal gepredikt worden (zoals reeds sinds juli gebeurde, daar Duijtsch ziek was! J.H.)
zonder dat de classis wil begrepen worden Mijdrecht dadelijk vacant te beschouwen, hetwelk
zoolange deze zaak bij de Representanten des Lands van Utrecht hangende is, niet verklaard kan
worden".
Twaalf dagen na deze vergadering van de classis overleed Duijtsch. In de Stichtse Courant van 11
november 1795 stond het volgende overlijdensbericht: „Heden 's namiddags om 5 uuren, trof mij een
allergevoeligste slag, daar mijn hartelijk geliefde man CHRISTIAAN SALOMON DUIJTSCH, die
de gemeente van Mijdrecht 18 Jaaren en 2 maanden als Predikant bediend heeft, naa een langzaam
verval van levenskrachten, in den ouderdom van 61 Jaaren en ruim 9 maanden, uit mijne liefdearmen
wierd weggerukt. — Ik geeve van dit voor mij en mijn vier kinderen allergrievendst verlies, waarin
niets, dan 't vast vertrouwen, dat hij in de zalige rust en heerlijkheid is heengegaan, mij vertroosten kan
door deezen thans gebruykleken weg aan mijne Naastbestaanden en Vrienden kennisse, terwijl ik
zonder brieven van rouwbeklag mij van hunne deelneming verzekerd houde.
Mijdrecht, den 7 November 1795.
Barbara de Bakker, wed. Duytsch".

Noten:
1. W.A. Knoops, en F. Ch. Meijer, Goejanverwellesluis (Amsterdam, 1987), p. 10.
2. Deze preek bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheeek te 's-Gravenhage.
3. Deze preek is aanwezig in de bibliotheek van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam.
4. R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, 5 dl. (Amsterdam, 1965-1978), dl. 4, p. 306.
5. E.A.G. v.d. Bent en C.M.P.F. v.d. Broek, Mijdrecht meer dan veen alleen (Mijdrecht, 1985), p. 27.
6. Bij het Centraal Bureau voor Genealogie bevindt zich een enveloppe met krantenknipsels, die het een en
ander melden m.b.t. Jan Pieter Westerwijk Forsborgh. Hij trouwde in 1794 met W. Bloemink en werd in
1814 bij „Besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid" (Willem I!) benoemd tot „Boekhouder en Kassier" van
de Nederlandse Staatscourant.
7. Zó, met het tussen haakjes staande, luidde de oorspronkelijke tekst van het Declaratoir. Al spoedig werden
de tussen haakjes staande woorden weggelaten. Ze riepen teveel weerstand op. Het woord „sindsdien" werd
toen veranderd in „thans". Zie mr. Johan v.d. Waters „Groot Placaatboek 's Lands van Utrecht, aangevuld
en vervolgd tol het jaar 1810, door C.W. Morrees en J.P. Vermeulen, dl. I., (Utrecht, 1856), p. 464.
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Het orgel in de Grote of Sint Janskerk te Montfoort.
door drs. J.J. van der Harst

In de oude Hervormde Kerk van Montfoort bevindt zich een merkwaardig orgel, zeker voor dit deel
van het land. Enige jaren geleden raakte schrijver dezes als adviseur betrokken bij de restauratie van
dit oude instrument.
De orgelhistorie van Montfoort is tot dusver nog niet grondig onderzocht en vertoont daarom hiaten.
Zeker is echter, dat voor de grote kerkbrand van 1629 er een orgel in de Montfoortse kerk aanwezig
was. In het Montfoortse gemeentearchief bevinden zich enkele stukken, die betrekking hebben op
organisten en orgelmakers van vóór 1629.
Zo laat een stuk uit 1594/95 zien, dat het orgel toen onderhouden, en waar nodig, gerepareerd werd
door de bekende Utrechtse orgelmaker Peter Jansz. de Swart. Een stuk uit 1608 geeft de instructies
voor de organist weer, waaruit blijkt, dat deze drie maal per zondag, verder op „alle preeckdagen,
geboden bededagen, alle heylige dagen, ende tusschen Alreheyligen ende Lichtmis (1 november tot 2
februari) alle Woensdach ende Vrijdach des avonts een groot halff uuyr" diende te spelen. Ook het
onderhoud en (kleinere) reparaties behoorden tot het werk van de organist.
Stukken uit 1622 en 1625 gaan over onderhoud en herstel door de befaamde Amersfoortse
orgelmaker Galtus Germersz. (van Hagerbeer).
De brand van 1629 betekende het einde van het orgel en luidde een periode van meer dan twee
eeuwen in, waarin de kerk het zonder orgel moest stellen. Rond 1860 krijgt men de beschikking over
een gebruikt orgel, dat door omvang en kwaliteiten niet heeft bevredigd; reden waarom men kort na
1900 ging uitkijken naar een nieuwe en betere oplossing van het orgelprobleem. Deze werd
gevonden, toen de orgelmaker Mart Vermeulen te Woerden een orgel aanbood, dat zou bestaan uit
een combinatie van oude en nieuw te vervaardigen elementen. Nieuw zouden worden de orgelkas, de
windvoorziening, een groot deel van de mechaniek en de frontpijpen. De windladen (2 voor het
Hoofd- en 1 voor het Bovenwerk), de klaviatuur en de meeste pijpen waren afkomstig van een
bestaand orgel. Het is helaas niet na te gaan, welk orgel het materiaal voor Montfoort heeft geleverd.
Enkele registers zouden nieuw geleverd worden. Wij zullen hierna zien, welke stemmen dit waren.
Het orgel kreeg een voor Nederland vrij bijzondere opstelling, namelijk vrij op een oxaal of galerij in
de kerkruimte. Het schip van de Montfoortse kerk is maar voor een deel van zitplaatsen voorzien:
wanneer men het gebouw betreedt via het torenportaal dan is er eerst een vrije ruimte van enkele
traveeën, die afgesloten wordt door genoemde galerij. Men kijkt dan naar de achterzijde van het orgel.
Betreedt men het schip en ziet men om naar het orgel, dan ziet men het instrument met zijn basement
oprijzen uit de balustrade van de galerij. Deze opstelling van galerij met orgel doet denken aan
vergelijkbare situaties in kerken in België, Engeland, Frankrijk etc, en kwam vroeger ook bij ons
herhaaldelijk voor, zoals te Schoonhoven (Grote Kerk), Amersfoort (Joriskerk) en in enkele
dorpskerken. In het buitenland, vooral in België en Engeland, hebben de orgels dan nogal eens aan
beide zijden een pijpenfront.
Het orgel, dat Mart Vermeulen leverde, kreeg een voor hem karakteristieke vormgeving in typisch
19e eeuwse stijl, min of meer verwant met een aantal fronten van de Amsterdamse orgelmakers
Knipscheer. Van dezelfde Vermeulen, overigens geen familie van de orgelmakers Vermeulen te Weert
en Alkmaar, kwamen orgelkassen in dezelfde vormgeving tot stand te Alphen a.d. Rijn (inmiddels
verhuisd naar Heemstede) en te Bolsward in de Hervormde Broederenkerk (inmiddels verbrand), te
Alphen om een nieuw pneumatisch orgel te herbergen en te Bolsward als nieuwe kas voor een oud
orgel van de Luikse orgelmaker Graindorge. Het orgel te Montfoort kreeg de volgende dispositie:
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Manuaal I, Hoofdwerk
Bourdon
Prestant
Holpijp
Viola
Octaaf
Fluit
Ouipt

Octaaf
Mixtuur 5 sterk
Sesquialter
Cornet
Trompet
Clairon (bas)

Manuaal II, Bovenwerk

io-

ns'

8'
4'
4'
3'
2'

Holpijp
Voix Céleste
Prestant
Fluit
Flûte Harmonique
Quintfluit
Doublet
Vox Humana

Pedaal, aangehangen
8'
8'
4"
4'
4'
3'
2'
8'

Manuaalkoppel
Ventiel
Tremulant Bovenwerk

8'
4'

Op papier vallen al enkele elementen op, zoals de aanwezigheid van een Clairon 4'bas en de
benaming Doublet voor de Octaaf 2' van het Bovenwerk. Viola, Voix Céleste en Flûte Harmonique
wijzen op een aanpassing aan de romantische stijl van rond 1900.
Een bezoek van schrijver dezes aan het instrument leidde tot de conclusie dat we hier met een
onvervalst orgel van zuidelijke (Vlaamse) komaf te maken hebben, zij het, dat het door de orgelmaker
Vermeulen letterlijk en figuurlijk een ander gewaad heeft gekregen. Men kan deze situatie vergelijken
met wat in 1822/23 in Vlaardingen is geschied: daar werd door Abraham Meere in de Grote Kerk een
Vlaams orgel geplaatst en eveneens van een nieuw meubel voorzien. De wijzigingen te Montfoort zijn
niet onaanzienlijk geweest. Ze beperkten zich niet tot enkele dispositieveranderingen maar voorzagen
ook in een wijziging van de oorspronkelijke lagere toonhoogte. Ook zal de opstelling van het
binnenwerk een geheel andere zijn geweest dan nu. Vermoedelijk had het orgel oorspronkelijk een
Echowerk inplaats van een Bovenwerk. Ook zal de oorspronkelijke orgelkas minder diep dan de
huidige zijn geweest.
In verband met de restauratie van het kerkgebouw, waarbij ook het orgel aangepakt diende te
worden, is door ons een onderzoek aan het orgel verricht om te komen tot een verantwoord
restauratieplan, waarvoor op 30 mei 1978 door de kerkvoogdij een opdracht was verstrekt. Ons
onderzoek resulteerde in een restauratieplan, dat aan het oorspronkelijk karakter van het orgel zoveel
mogelijk tegemoet zou komen. Omdat het hier een orgel met een zo uitgesproken zuidelijk karakter
betrof werd de opdracht tot restauratie volgens onze plannen verleend aan de orgelmakers
Verschueren in het Limburgse Heythuysen, een firma, die in de loop der jaren een grote ervaring had
opgedaan met het restaureren van soortgelijke instrumenten. Aangezien de orgelgalerij verplaatst zou
worden is het orgel geheel gedemonteerd geweest en na herstel van de vitale delen van de orgelkas
herbouwd in de periode 1980/82. Enkele onzekere zaken kwamen tijdens en na de demontage aan
het licht, zoals de bevestiging van het vermoeden, dat de klavierbakken (omlijstingen aan weerszijden
van de handklavieren) en de manuaaltoetsen nog onder het beleg van 1904 aanwezig waren. De
stemmen uit 1904 werden vervangen door kopieën van de vroegere registers. Verder werd de Vox
Humana herplaatst op het Hoofdwerk en kreeg het Bovenwerk een Kromhoorn in de plaats van de
verhuisde Vox Humana. De niet originele en geheel uit het klankbeeld vallende Trompet 8' werd
vervangen door een Trompet in Vlaamse stijl. Ook werden van de Cornet en de Mixtuur de
verdwenen hoogste pijpen bijgemaakt, zodat beide weer 5 sterk werden (vijf pijpen per toon).
De Trompet kwam op de plaats van de Viola 8', de Vox Humana op de plaats van de Trompet. Voix
Céleste en Fl. Harmonique werden vervangen door een Cornet en een tertsregister. De oude
toonhoogte, de 18e-eeuwse en vroeg-19e-eeuwse kamertoon, werd hersteld.
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Frontaanzicht van het orgel van de N.H. Kerk te Montfoort.
Foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
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Uiteraard zijn bij deze restauratie de vitale delen van toets- en registermechaniek, de windvoorziening,
de klaviatuur etc. etc. in stijl hersteld, waarbij zoveel mogelijk van het oude werk opnieuw gebruikt is.
Het houten en metalen pijpwerk is eveneens grondig gerestaureerd. De minder fraaie registerknoppen
met porceleinen naamplaatjes zijn vervangen door stijlvollere knoppen met handgeschilderde
benamingen op houten strippen. Naar zuidelijke traditie zijn de registernamen in het Frans gesteld.
De exacte datering van het orgel is niet te geven. Wij schatten, dat het dateert uit het einde van de 18e
of uit het begin van de 19e eeuw. Mogelijk is de maker een lid geweest van de orgelmakersfamilie
Delhaye of Del'Hey uit Antwerpen, maar zeker is dit niet. Ons onderzoek heeft ook geleid tot het
doornemen van orgeldispositieboeken of manuscripten, maar geen van de beschreven orgels
beantwoordt geheel of grotendeels aan de kenmerken van het Montfoortse orgel. Het is niet
onmogelijk, dat het orgel rond 1900 direct uit België is gehaald; een andere mogelijkheid is, dat het
rond 1800 in een klooster is geplaatst en daar een verborgen leven heeft geleid, ofschoon b.v. het
Handschrift-Broekhuyzen diverse kloosterorgels noemt, die zo rond 1850/1860 in ons land stonden.
Vele orgels in België zijn in het kader van de Franse Tijd i.v.m. de secularisatie van de kloosters naar
elders verhuisd, zoals het genoemde orgel van Vlaardingen, dat uit Gent, en het orgel in de Helmondse
St. Lambertuskerk, dat uit de abdij van Averbode kwam.
Kerk en orgel werden in april 1982 opnieuw in gebruik genomen. Het orgel, dat voor de restauratie
nagenoeg onspeelbaar was, klinkt nu verrassend mooi. De klank is niet sterk maar zeer belijnd,
muzikaal en zilverig, voor een belangrijk deel doordat de mensuren (onderlinge afmetingen van de
pijpen) vrij eng zijn. Vermoedelijk is het orgel oorspronkelijk gemaakt voor een kleine ruimte. Ook is
te horen, dat het werk wat ruim in de kas is geplaatst (zie hierboven). De frontpijpen uit 1904 zijn
gehandhaafd, aangezien ze van goed materiaal zijn vervaardigd. Wel is de klank aangepast aan het
karakter en klankbeeld van het oude werk. Opvallend is de elegante speelaard, die typisch is voor dit
soort orgels. De dispositie nodigt met name uit tot Frans-Belgische registratie, die in zo ruime mate te
vinden is in de voorschriften van de klassiek-zuidelijke componisten als Couperin, Clérambault,
Dandrieu, Chaumont, Robson, en vele anderen, wat niet wil zeggen, dat anders georiënteerde
orgelmuziek hier niet tot klinken gebracht kan worden.
Een beschrijving van het orgel is te vinden in Utrechts orgellandschap door Bert Wisgerhof,
verschenen in 1979. Helaas is een aantal van de op pag. 107 afgedrukte gegevens onvolledig tot geheel
onjuist.
Hieronder volgt de huidige dispositie met een beperkt aantal bijzonderheden*.

Manuaal I, Hoofdwerk.
+0
+
+0
+
+
+
+0
+
+o
OO
+
+

Bourdon 16', bas eiken, discant metaal.
Montre 8', 24 in front, 1904, rest oud.
Bourbon 8', groot octaaf eiken, rest metaal.
Prestant 4', 12 in het front, 1904, rest oud.
Flûte 4'.
Nazard 3'.
Doublette 2'.
Fourniture 1', 5 rangs; hoogste koor 1981.
Sesquialter 1 1/3' - 4/5', v.a. cis' 2 2 / 3 - 1 3/5'.
Cornet 5 rangs, tertskoor 1981.
Trompette 8', zuidelijke factuur met bekers van blik.
Clairon 4' basse.
Voix Humaine 8'.
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Manuaal II, Bovenwerk of Positief
+
+0
•
+
+

oo
oo

Bourdon 8', groot octaaf hout.
Prestant 4', C-P andere factuur, rest oud.
Flûte 4'.
Nazard 3'.
Doublette 2'.
Tierce 1 3/5'.
Cromhorne 8'

Tremblant, nieuw, ter vervanging van een aanwezige in afwijkende factuur.
De windvoorziening bestaat uit een magazijnbalg met 2 schepbalgen uit 1904, gelegen in de onderkas.
De winddruk bedraagt 80 mm. De toonhoogte = a-415.3, de stemming evenredig zwevend.
* + wil zeggen oud, +o gedeeltelijk oud, gedeeltelijk 1904.
Geraadpleegde literatuur: Bouwstenen voor een geschiedenis der toonkunst in de Nederlanden 1.,
(Utrecht, 1965).

Akten van idemniteit van Zegveld, 1703-1811 (6)*
door drs. R.J.F, van Drie
269

Dirk Rijneking (5 jr), zn van Hendrik en Antje Kluijs; Aarlanderveen t.b.v. Stichtse Meije
27-6-1791.

270

Wijnant Stam, vr. Dirkje van der Kemp en kinderen, waaronder Cornelis en Frans; Oukoop en
Ter Aa 16-5-1771 (extract Oostveen 10-9-1791, kopie z.pl. en z.d.).

271

Antonij van Goor (66 jr); Vleuten en De Meern 5-11-1791.

272

Maria Hester van Goor (32 jr); Vleuten en De Meern 15-8-1791.

273

Heyltje Noordhoven (28 jr); Kattenbroek 29-11-1791. Aantekening: vr. Asa Altekroese.

274

kinderen Jan van Maurik en Adriana deBruyn; Gijsbert (26 jr), Cornelis (24jr), Teuntje (23 jr)
en Fijgje (22 jr); Lopik en Lopikerkapel 5-4-1792.

275

Joannes Cornelis Voorent (27 jr); Nieuwkoop 28-7-1792.

* De eerdere gedeelten van deze akten (archief gemeente Zegveld, inv.nr. 16 e.v.) verschenen in
Heemtijdinghen, 22e jaargang nr. 2 (juni 1986) e.v.
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276

Cornelis Meertens (30 jr) zn van Meerten Gijsberts en Annigje Leeuwensteijn; Lakerveld
5-12-1792.

277

Asa Altekroese en zn Hendrik (10 mnd); Noorden t.b.v. Zegveld 1-4-1793.

278

Immetjerfe Vogel(ged. Nieuwkoop 4-3-1770); Nieuwkoop t.b.v. Harmeien 16-5-1793 (kopie
z.pl. en z.d.). Aantekening: vr. Jacob van Heusden.

279

kinderen Jan de Jong en Fijtje Dirksdr. Brunt: Hendrik (33 jr) en Cornelis (29 jr); Noorden
t.b.v. Zegveld 26-8-1793. Aantekening: extract afgegeven 1-3-1797 t.b.v. Hendrik, die naar
Kamerik vertrekt.

280

Jacob Lancione (26 jr geb. Taverne, Zwitserland, „verwer en glasemaaker"). Akte van
renuntiatie Zegveld 17-10-1793.

281

Willemijntje Langerak (22 jr); Zuideinde Portengen 14-11-1793.

282

Aaltje Martense Bosch (11 jr); Demmerik 22-4-1794 (kopie z.pl. en z.d.).

283

Jan Martense Bosch (14 jr); Demmerik 22-4-1794 (kopie z.pl. en z.d.).

284

kinderen Tijs van Leeuwen en Marrigje Janse Vlasman: Cornelis (20 jr), Pieter Jan (18 jr),
Caatje (14 jr), Cobatie (12 jr) en Janus (11 jr); Bodegraven t.b.v. Reeuwijk 28-4-1794.

285

Jacob Brunt, man van Neeltje Nap, en kinderen: Dirk (27 jr), Hendrik (23 jr), Jacobus ( 19 jr)
en Cornelia (14 jr); Rietveld en De Bree t.b.v. Zegveld 19-5-1794. Aantekening: extract voor
Dirk 12-12-1797.

286

Jacob van Heusden, zn van Willem, man van Emmigje de Vogel, en dr Willemeyntje;
Harmelen es. 25-6-1794 (kopie z.pl. en z.d.).

287

Willem Plomp ( 13 jr) zn van Pieter Willemse en Geertje van Rooyen; Nieuwkoop en Noorden
12-10-1794.

288

kinderen Jan Rooseboom en Margritje van der Kroost: Aaltje (5 jr) en Aagje (2 jr);
Barwoutswaarder en Bekenes t.b.v. Zegveld 30-10-1794.

289

Jacobus van Rijn; Bunnik en Vechten 8-11-1794. Aantekening: gekomen te Zegveld mei 1794.

290

Jannigje Niermeyer (34 jr), dr van George en Grietje van Vliet; Kamerik Mijzijde 17-12-1794
(kopie z.pl. en z.d.).

291

Gijsbert Benschop (27 jr), vr. Hendrika Wieling (21 jr) en zn Johannis (6 mnd); Kamerik en
De Houdijken 21-5-1795.

292

Gijsbert Gerritse Rijnbeek (3'/2 jr) en Sweerus Gerritse Rijnbeek (1 jr); Barwoutswaarder en
Bekenes 21-6-1745 (sic!)

293

Pieter Zamzon (49 jr); Nieuwkoop t.b.v. Zegveld 14-9-1795.
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294

Dina van Dijk, dr van Teunis; Bodegraven t.b.v. Zegveld 4-12-1795.

295

Mattheus van Goor, zn van Gert van Goor en Hesther van Goor; Driel t.b.v. Zegveld 1-3-1796.

296

Annigje Hoogendoom (ged Waarder 8-7-1770); Waarder en Lange Ruige Weide 28-5-1796.
Aantekening: huisvrouw Pieter van Seben.

297

Annigje Pellecoorne (26ll2 jr), dr van Jan Jacobsz. en Hilligje Maartens Groeneveld; Noorden
t.b.v. Zegveld 6-6-1796.

298

Annechie Noordho ven (geb 8-9-1770), dr van Geysbert en Marrechie van Calcar, Kattenbroek
7-9-1796. Aantekening: vrouw Jan Roseboom.

299

Jan de Groot, zn van Jan Baltensz. en Maria Jansz. Zwanenbeek; Wilnis t.b.v. Zegveld
18-1-1797.

300

Fijtje van Varik (3 jr); Alphen en Rietveld t.b.v. Koudekerk 14-1-1797 (extract Koudekerk
18-8-1800).

301

Hendrina Cobessen; Wychen t.b.v. Zegvelderbroek 20-3-1797. Aantekening: Hendrina
Cobertsen vr Hendrik de Bruyn.

302

Marragrieta Heesman; Barwoutswaarder en Bekenes t.b.v. Zegveld 9-8-1797.

303

Arie van Rooy (28 jr), zn van Gerrit en Elsje van Beek; IJsselstein t.b.v. Oudewater 4-9-1797.

304

Hilletje Mooi) (ged Nieuwkoop 28-11-1762); Nieuwkoop t.b.v. Zegveld 27-4-1798.

305

Cornelis Cornelisz van Gelder; Rhoon 28-7-1798.

306

Dirk Groen (47 jr); Esselijkerwoude t.b.v. Zegveld 27-9-1798.

307

Ary Zuidervliet en zes kinderen, waaronder Lena (21 jr); Aarlanderveen t.b.v. Nieuwkoop
6-10-1798 (extract Aarlanderveen t.b.v. Zegveld 1-11-1804).

308

Wilem Verhoef (40 jr) zn van Pieter en Johanna de Graaf; Nieuwkoop 13-10-1798.

309

Henderikje van Wijk (ged 21-11-1793) dr van Willemijntje van Wijk. Waarder en Lange
Ruige Weide 17-10-1798.

310

Annigje van Vliet (ged 7-10-1764) dr van Willem en Cornelia van der Veer, Waarder en Lange
Ruige Weide 20-10-1798.

311

Adriana Hogenboom (geb Go verweile, 41 jr) vr Jan Voorent en zn Cornelis Voorent (2 jr);
Nieuwkoop 16-12-1798.

312

Jan Janse (30 jr); Kamerik 13-1-1799.
(wordt vervolgd)
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