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25e jaargang no. 1

maart 1989

Woerden, januari 1989
L.S.
Op 1 januari 1989 is de gemeentelijke herindeling West-Utrecht van kracht geworden. Deze
herindeling heeft ook voor de vereniging consequenties met zich meegebracht. Het werkgebied van de
vereniging heeft een aantal wijzigingen ondergaan: gemeenten zijn opgeheven; gemeenten zijn
ontstaan; provinciale grenzen zijn veranderd.
Het bestuur heeft besloten om het werkgebied van vóór de gemeentelijke herindeling te handhaven en
te omschrijven als volgt: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik,
Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld.
Het verenigingsvignet is aan de nieuwe indeling aangepast, terwijl op de omslag van het
verenigingstijdschrift „Heemtijdinghen" de grens tussen Sticht(Utrecht) en Holland is verlegd.
Namens het bestuur,
L.C1.M. Peters, voorzitter.

Een proces tegen de Hoogduitse chirurgijn Wilhelm Aron Lang te
Harmeien in 1726
door J. van Bemmel
Inleiding
In de archieven te Harmeien is maar weinig terug te vinden over de chirurgijns of heelmeesters aldaar
vanaf de middeleeuwen tot aan het begin van de 19e eeuw. Chirurgijns begonnen hun loopbaan
meestal als barbier, niet alleen op het platteland, maar ook in de steden. Door bekwaamheid kon het
heelmeesterschap de belangrijkste bron van hun bestaan worden. Verschillende van hen brachten het
na sollicitatie tot stadschirurgijn. Te Woerden zien we er enkelen die daarna ook nog tot kerkmeester,
schepen, burgemeester etc. werden gekozen.1
De eerste die in Harmeien als chirurgijn tot hogere functies geroepen werd was Jan Zaad. Deze
rooms-katholieke chirurgijn werd vanaf 1795 één der leiders van het burgerlijk bestuur. Opmerkelijk
is, dat hij, evenals vrijwel alle bekende voorgaande chirurgijns, in de Indijk woonde. Hun latere
opvolgers, de huisartsen, woonden tot aan de Tweede Wereldoorlog ook in de Indijk!

Omstreeks 1700 komen we de volgende namen van chirurgijns te Harmeien tegen.
In 1664 wordt mr. Pieter Nollens genoemd, waarvan het niet helemaal zeker is of hij chirurgijn was.2
Rond 1680 is er sprake van mr. Lucas van Staelen, gehuwd met Catharina Oortdorp. Zijn moeder en
schoonmoeder werden respectievelijk op 1 augustus en 26 augustus 1683 in de gereformeerde kerk
van Harmeien begraven.3 Zijn opvolger was mr. Cornelis van Aalst, gehuwd met Aletta Boll. Hij werd
op 8 december 1690 in de kerk te Harmeien begraven.4 Over de familie Van Aalst komen wellicht in
een volgend artikel meer bijzonderheden.
Alida van Aalst trouwde op 17 november 1708 met de chirurgijn mr. Nicolaas Brabeek.5 Rond 1714
vinden we mr. Hendrik Essenger, chirurgus, die „gesepareerd" (gescheiden) leefde van Elisabeth
Dukkers.6 Vervolgens vinden we mr. Victorianus Jossa, gehuwd met Kaatje Steenvoorde; hij overleed
tussen 1722 en 1725. Zijn opvolger mr. Wilhelm Aron Lang(h) was met voornoemde (weduwe)
Kaatje Steenvoorde getrouwd.
Van de hiervoor genoemde zeven heelmeesters is over hun afkomst maar weinig bekend. Wilhelm
Aron Lang kwam uit Duitsland en Hendrik Essenger en Victorianus Jossa hadden vrijwel zeker ook
geen Nederlandse voorouders.
De komst van buitenlanders naar de Nederlanden is te verklaren uit de toenmalige toestand in Europa,
die al dateerde uit de tijd van vóór de kruistochten. Tot op de dag van vandaag zijn tallozen op drift
geraakt door oorlogen, vervolgingen, armoede enzovoorts. De serieuzen trachtten in den vreemde een
nieuw bestaan op te bouwen; anderen gingen alleen om een graantje mee te pikken van de welvaart in
andere landen. Deze laatste groep kwam gemakkelijk tot „vagabonderen": bedelen, beroven en zelfs
moorden. Zulke lieden werden in Woerden in het kasteel opgesloten en voor de Hoge Vierschaar
gebracht.
Uit deze tijd stamt wellicht de nu nog in Duitsland bekende term „die steinreichen Holländer".
Verschillende van deze avonturiers en oplichters gaven voor, dat ze door bijzondere gaven mens en
dier van allerlei kwalen konden genezen. Deze „quacsalvers" (kwakzalvers) zijn eveneens door de
eeuwen tot op de dag van vandaag werkzaam geweest!
Wilhelm Aron Lang en Kaatje Steenvoorde
Kaatje (van) Steenvoorde, geboren te Utrecht, trouwde met de chirurgijn mr. Victorianus Jossa. Uit
welk land hij of zijn ouders afkomstig waren is niet bekend. Kaatje was op 16 oktober 1685 als
Catharina van Steenvoorde in de Utrechtse Domkerk gedoopt. Haar ouders waren Engelbert (Bart)
van Steenvoorde en Jacomijn (of Jacomina) van (den) Duijn.7 Ze woonden in Utrecht onder meer in
de Jacobijnestraat (1700) en de Lauwerstraat (1703). Uit haar huwelijk met mr. Jossa werd te
Harmeien een viertal kinderen geboren, nl. Christiaan (gedoopt 23 mei 1717), Jakomijntje (gedoopt
12 maart 1719), Barta (gedoopt 10 november 1720) en Magdalena (gedoopt 8 november 1722).8
Na het overlijden van Jossa bleef Kaatje met haar vier kinderen in Harmeien wonen en kwam ze in
contact met Wilhelm Aron Lang. Waarschijnlijk was deze al langer in ons land. Of hij werkelijk
chirurgijn was, blijft voor mij de vraag; in ieder geval had hij wel enige kennis van heelkunde.
Op 14 oktober 1725 trouwde Kaatje Steenvoorde te Harmeien met deze „Wilhelm Aron Lang, J.M.
van Stukkart (= Stuttgart)".9 Op 22 september 1726 werd te Harmeien hun zoon Aaron gedoopt.
En dan komt Kaatje op 11 april 1727 in de kerkeraadsvergadering te Harmeien met de mededeling dat
haar man haar verlaten had. Meer werd er niet genotuleerd. Het raadsel van zijn verdwijning lijkt
onoplosbaar, maar de oplossing werd gevonden in het oud-rechterlijk archief van Woerden. Het was
voor mij interessant de processen, die betrekking hadden op de Indijk (het Hollandse deel van
Harmeien in vroeger eeuwen) eens na te gaan.
Rondom de herberg „Het Hof van Holland", tevens het gerechtshuis van het Hollandse gerecht
Oudeland van de Indijk, was in het eerste kwart van de 18e eeuw nog wel eens wat te beleven.
Voor de Hoge Vierschaar te Woerden kwamen onder andere de volgende processen uit de omgeving
van de Putkop aan de orde.10

Op 13 december 1708 waren de gebroeders Steven en Claes Jansz. de Vries met messen aan het werk
geweest en had de chirurgijn Nicolaas Brabeek volop werk gehad om alle wonden te behandelen. De
gebroeders werden voor acht jaar verbannen. Op 22 juni 1715 vermoordde Gijsbert, bijgenaamd „'t
Hart", bij de Haanwijkersluis onder de Indijk de 44-jarige Willem de With. De moordenaar werd
voor eeuwig uit Holland verbannen. Op 19 januari 1718 werd Hendrik Coster uit het vorstendom
Lüneburg als „quacksalver" (en tevens voor diefstal en beroving) bestraft. Op 13 september 1719
werd Willem Thijsz., in de wandeling „den platten" genaamd, een kruimeldief, die diefstallen
gepleegd had bij de Putkop en omgeving, gegeseld en gebrandmerkt met het wapen van Woerden.
Tevens werd hij voor zes jaar verbannen. En op 2 augustus 1719 werden de herbergier van „Het Hof
van Holland", Huijg Bom, en zijn vrouw Jacomijna van Rooijen beiden verschillende keren verhoord
en bestraft. Op de 4e april 1726 vinden we dan het proces en de ondervraging van „Willem Aron
Lang, oud neegen en twintig jaaren, geboortig van Stougart in Wirtenburgerland, wonende onder
Harmeien, dog jegenwoordig gedetineerde op den Casteele alhier". Aldus kon het drama gereconstrueerd worden dat zich rond zijn persoon in Harmeien had afgespeeld. Wat was er gebeurd?

DE
C H I R U R G Y N ,
't Hert eift te zyn verbonden Van doodelyke wonden.

Gravure uit „Spiegel van het Menselyk Bedryf' door Jan en Kasper Luiken,
Amsterdam, 1718.

Een heelmeester als tovenaarsbestrijder
Het was begonnen op het moment dat Steven van Rossum en zijn vrouw, wonend in de Indijk,
besloten om hun dochter Bastiaantje naar Harmeien te laten komen. Ze was getrouwd met Gerrit
Gijsbertsz. van Rossum en woonde in Maarlo (Meerlo) onder IJsselstein, aan het einde van de
Achtersloot. Bastiaantje klaagde over zware hoofdpijn en buikpijn. Geneeskundige hulp uit IJsselstein
had blijkbaar niet geholpen. Haar ouders kwamen tot de conclusie, dat zij dan wel betoverd moest zijn
door haar man Gerrit, wiens ouders de reputatie hadden te kunnen toveren!
Het geloof aan toverij, spoken, heksen etcetera is oeroud en zelfs in onze tijd nog aanwezig, ook in ons
land. Toch is er al eeuwen tegen gestreden. De heksenwaag in Oudewater heeft vele van hekserij
beschuldigden het leven kunnen redden. In de landen rondom de Nederlanden was men nog niet zo
ver. In het stadje Gerolstein in het Eifelgebied rookten de brandstapels nog volop tussen 1580 en 1640
en folterden de beulsknechten de vermeende heksen, mannen zowel als vrouwen, waarbij zelfs een
baljuw of schout in 1628 nog wegens hekserij ter dood werd veroordeeld.11 In Harmeien daarentegen
werd in 1683 aan Neeltje Dirks in de Breudijk al geen kerkelijke attestatie verstrekt, omdat zij nog in
bezweringen en tovenarij geloofde.12
Maar terug naar Bastiaantje van Rossum. Op vrijdag 15 maart 1726 werd ze naar een kamer in „Het
Hof van Holland" aan de Putkop gebracht en haar vader verzocht de Hoogduitse chirurgijn Wilhelm
Aron Lang zijn dochter te genezen. Wellicht had de chirurgijn in gesprekken met zijn buren ook het
nodige gehoord over betovering en dergelijke zaken en misschien had hij daarbij door laten schemeren
wel raad te weten met die zaken. Bij zijn verhoor later daarentegen bleef hij volhouden niet aan toverij
te geloven. Hoe dan ook, Bastiaantje's moeder had intussen al met hem over haar vermoedens
betreffende toverij gesproken. Eigenlijk kreeg Lang de opdracht om haar dochter van de betovering te
bevrijden, dan zouden de pijnen vanzelf wel overgaan
Op zaterdag 16 maart bezocht de chirurgijn Bastiaantje, die in een bedstee in „Het Hof van Holland"
lag, en begaf zich daarna weer naar de gelagkamer. Hij had intussen al veel over haar echtgenoot Gerrit
en diens ouders gehoord. Uit zijn verdere handelingen blijkt, dat hij toch wel het nodige respect (of de
nodige vrees) had gekregen voor de „tovenarij" van Gerrit en zijn ouders, hoewel hij, zoals gezegd, nog
tijdens zijn verhoor volhield, niet aan tovenarij te geloven.
Op 17 maart, zondag, kwam Lang weer naar de gelagkamer en besloot, na lang praten, tenslotte
iemand naar Maarlo te sturen om Gerrit te vragen naar „Het Hof van Holland" te komen. Volgens
eigen zeggen had hij dat gedaan op aandringen van de moeder van Bastiaantje, om met hem de
betaling van de kosten te regelen, 's Maandagsmorgens kwam Gerrit en ging de chirurgijn met hem
naar Bastiaantje. Daarna keerden ze terug naar de „gemeenen haart", de gelagkamer. Achteraf bleek
dat de heelmeester al een afspraak gemaakt had met de knecht van de waard. Deze zou de chirurgijn
helpen indien hij onverhoopt door Gerrit zou worden aangevallen. We merken op, dat de waard zelf
zich overal buiten heeft gehouden: wellicht hadden Bom en zijn vrouw Jacomijna nog slechte
herinneringen aan hun proces in 1719. De andere aanwezigen in de herberg waren over het algemeen
op de hand van de chirurgijn. Ongetwijfeld waren ze in hun hart bang voor „Gerrit de tovenaar" en ze
gaven de chirurgijn allerlei raadgevingen, die zijn angst voor tovenarij alleen maar groter maakten.
Vanaf dat moment ging de chirurgijn helemaal in de fout. Blijkbaar wilde hij Gerrit intimideren. Hij
nam een touwtje of bandje en wilde dit om de benen van Gerrit binden onder het voorwendsel, dat dit
nodig was om zijn vrouw te genezen. Voor de Hoge Vierschaar verklaarde Lang dat hij Gerrit daarmee
alleen maar bang had willen maken.
Intussen was hem door Bastiaantje's moeder iets anders ingefluisterd. Hij nam Gerrit mee naar de
ziekenkamer en vele belangstellenden volgden hen. De chirurgijn gaf Gerrit drie pillen, die hij stuk
voor stuk aan zijn zieke vrouw moest geven met de woorden „Dat zeegenen u de Lieve Heere".
Volgens Bastiaantje's moeder kon een tovenaar zulke woorden niet uitspreken.
Met al die omstanders erbij werd meester Wilhelm toch zenuwachtig en daardoor handtastelijk.
Volgens zijn eigen verklaring had Gerrit zijn „kammesool" (hemd) aangeraakt, waarop hij de
tovenaar op een stoel voor de bedstee had gedrukt, en hem vervolgens een aantal klappen in zijn

gezicht gegeven, met de woorden: „Schelm, gij meugt wel oorsaak van uws vrouws quaal weesen en
gij meugt wel van de konst van toverije weeten". Om de chirurgijn in nood te helpen riep iemand, dat
een tovenaar niet kon bloeden. Ook dat werd in de praktijk getest. Gerrit kreeg een onverwachte klap
op zijn neus, die onmiddellijk begon te bloeden. Maar ook dat bewijs ten gunste van Gerrit was
kennelijk niet genoeg. De chirurgijn nam nu een incisiemes (ontleedmes) en zei tot zijn slachtoffer, dat
hij nog bloed uit zijn wangen nodig had. Gerrit protesteerde daar tegen en werd door Lang meteen bij
de benen gegrepen en van de stoel getrokken! Voordat Gerrit van de schrik bekomen was, werd hij
door de chirurgijn met touw aan handen en voeten gebonden.
Gerrit kwam nu echter in verzet. De chirurgijn dreigde hem te trappen als hij zich niet rustig hield,
waarop Gerrit bedaarde. Dit leek de chirurgijn een goed moment om over het geld, dat hij voor de
genezing wilde ontvangen te praten. Hij eiste de voor die tijd kapitale som van dertig guldens. Hoewel
Gerrit op de grond lag, aan handen en voeten gebonden en met een bloedneus, weigerde hij te betalen
voordat zijn vrouw genezen was. Hij was zelfs bereid borgen te stellen voor de betaling van de som.
Maar Gerrit's schoonmoeder, die op de achtergrond een belangrijke rol speelde, riep nu dat niemand
borg wilde staan voor Gerrit. De chirurgijn, die vreesde dat al zijn moeite voor niets was geweest, eiste
nogmaals de dertig guldens. Zoveel geld had Gerrit niet op zak, maar thuis had hij in een kast een zak
met vijftig guldens. Met moeite kon hij vervolgens met zijn gebonden handen de sleutel van de kast
tevoorschijn halen. Eén der aanwezigen, die blijkbaar wist waar Gerrit van Rossum woonde, ging met
de sleutel richting IJsselstein. Intussen was het middag geworden en velen gingen naar huis. Ook de
chirurgijn vertrok met de nadrukkelijke waarschuwing aan Gerrit om niet te proberen zich los te
maken, hoewel dit makkelijk gekund had. En zo bleef de arme Gerrit aan handen en voeten gebonden
achter bij de zieke Bastiaantje.
In de namiddag kwam Lang terug en zag tot zijn geruststelling dat zijn slachtoffer nog vastgebonden op
zijn plaats zat. De chirurgijn had intussen al weer iets anders bedacht: Gerrit moest nog worden
adergelaten! Gerrit protesteerde, maar zonder succes. Na de aderlating had mr. Willem Aron hem
toegevoegd, dat hij de kamer niet mocht verlaten voordat het vereiste geld er was. Op Gerrits klacht
hierover antwoordde hij: „Gij hebt niet half genoeg (gehad) en zo gij nog meer schimpt, zal ik u nog
meer geven", waarbij hij dreigend zijn hand had opgeheven.
Vervolgens gaf hij Gerrit een urinaal (een medische fles voor urine) met urine van de patiënte met de
woorden „Gij ziet het water met geen goede ogen aan". Op een plank in de bedstee stond al een half
uur ook nog een pot „met eenige vuyligheyt". Ook deze liet de chirurgijn aan Gerrit zien, waarbij hij
zei „Ziet, daar drijven spinnekoppen in. Als ik wiste, dat gij u vrouw betovert hadde en oorzaak hadde
gegeven, dat deselve spinnekoppen bij zig heeft gehad, zoude ik u tot Utrecht in 't spinhuys kunnen
doen setten". Tenslotte kwam eindelijk de man met de geldbuidel en nu ontving de Hoogduitse
chirurgijn de gevorderde dertig guldens. Lang vertrok nu, terwijl de zieke Bastiaantje met haar man en
misschien haar ouders achter bleven ...13
Besluit
Toen Gerrit weer een beetje was opgeknapt en wellicht te horen had gekregen, dat hij de ondergane
mishandeling door de chirurgijn niet behoefde te accepteren, ging hij naar het kasteel in Woerden en
deed daar zijn beklag. De zaak werd in behandeling genomen door de Hoge Vierschaar. Een aantal
getuigen werd gehoord en vervolgens werd mr. Wilhelm Aron Lang zelf ontboden. Hij verscheen,
blijkbaar niet vermoedend wat hem boven het hoofd hing. Voorlopig werd hij veertien dagen
gevangen gezet. Op 4 april 1726 werd de chirurgijn voor de Hoge Vierschaar geleid en „buyten pijn en
banden van ijsere" verhoord. De gehele zaak werd in 46 vragen behandeld. Op elke vraag van zijn
rechters gaf hij een bevestigend antwoord, behalve indien het woord tovenarij ter sprake kwam. Hij
bleef er bij niet in tovenarij te geloven, maar dat hij dit alles deed om Gerrit bang te maken. Maar
waarom? Het verslag maakt het duidelijk: geld wilde hij hebben en om dat te krijgen moest hij de
gevaarlijke Gerrit, die zelfs zijn eigen vrouw betoverd had, proberen klein te krijgen (wat hem nog
gelukt was ook!).

Mr. Wilhelm Aron Lang werd veroordeeld tot tien jaar verbanning uit Holland en Westfriesland
wegens „gewelddadige en bedrieglijke handelingen, gepleegd bij Gerrit Gijsbertsz. van Rossum". In
Stichts Harmeien zou hij dus wel als vrij man kunnen gaan wonen. De doop van zijn zoon Aaron in de
gereformeerde kerk van Harmeien maakte hij nog mee. Vanuit Woerden had men nog geprobeerd de
proceskosten en de kosten van zijn verblijf op het kasteel op hem te verhalen, maar er was bij hem
echter niets meer te halen.
En dan vinden we in de notulen van de Harmelense kerkeraad op 11 april 1727 zoals gezegd het
bezoek van Lang's vrouw Kaatje Steenvoorde aan die kerkeraad.14 Ze vertelde dat haar man haar had
verlaten en dat ze daarom niet in staat was de kost voor zichzelf en haar vijf kinderen te verdienen.
Bovendien moest ze eind april uit haar huis, terwijl ze nog geen andere woning had kunnen huren.
Binnen- en buitenarmmeesters (d.w.z. armmeesters van de kerk en van het burgerlijk bestuur) zorgden
ervoor, dat ze een huis kon huren van Dirk Blom, terwijl ze daarnaast nog één gulden per week zou
ontvangen, waarvan beide armmeester-colleges de helft zouden betalen.
Op 2 februari 1728 kwam Kaatje, nu beschreven als de „gewezen huisvrouw van de weggelopen
chirurgijn" weer bij de kerkeraad en vertelde dat ze met haar kinderen niet kon leven van haar
inkomsten. Ze wilde teruggaan naar Utrecht waar ze geboren was en waar haar ouders nog woonden.
Ze verzocht daarom de armmeesters een hogere toelage per week en een akte van indemniteit. De
armmeesters gingen accoord en verhoogden haar toelage elk met vier stuivers tot veertien stuivers per
armmeester-college. En zo ging Kaatje met drie kinderen naar Utrecht (twee kinderen zijn
waarschijnlijk al eerder overleden). Haar akte van indemniteit heb ik in Utrecht niet kunnen vinden.
Het enige dat ik in het Gemeentearchief vond was het overlijden van haar moeder Jacomina van
Steenvoorde-Duijn. Ze werd op 26 april 1731 pro deo begraven vanuit haar woning in de Utrechtse
Catharinastraat. En hiermee valt het doek over de trieste levensgeschiedenis van Catharina van
Steenvoorde.
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Wapenglazen uit Waarder in de Sint Bavo
door N. Plomp

De kerk van Waarder
Wie over de autoweg van Gouda naar Utrecht rijdt, ziet bij de afslag Nieuwerbrug/Driebruggen de
forse kerk van het dorpje Waarder.
De dorpskerk van Waarder was al in de middeleeuwen ruim bemeten voor de paar honderd
parochianen. In 1495 waren er 260 communicanten, die verzorgd werden door de commandeur en de
kapelaan van de Johaniter-commanderij aldaar.1 De commanderij stond op een kwartier gaans van de
kerk, bij de Nieuwerbrug aan de Rijn.2
De tachtigjarige oorlog ging aan deze omgeving niet onopgemerkt voorbij. Het nabijgelegen stadje
Woerden ging in 1572 met Gouda en andere steden over naar de prins van Oranje, waarna het in de
jaren 1575-1576 gedurende vijftig weken door Spaanse troepen werd belegerd. De naaste omgeving
was geïnundeerd en de dorpen achter de schansen van de belegeraars kregen uiteraard veel te
verduren.3 In 1594, bij de visitatie van de Johannitercommanderij, verklaarde de bejaarde
commandeur dat de kapel en de behuizing verbrand en omgehaald waren.4 Uit latere bronnen blijkt
dat ook de kerk, in het dorp, veel schade had opgelopen.
In die tijd ging ook Waarder tot de reformatie over. In Woerden was de kerk in 1572 in handen van de
luthersen gekomen en vervolgens in 1594 in die van de gereformeerden. Waarder wordt in 1594 voor
het eerst vermeld als ressorterend onder de classis Gouda, maar de eerste predikant kwam er pas in
1601. Het was Gerard Blockhoven, die al een lange reeks gemeenten had gediend.5
De parochie Waarder omvatte deels Hollands, deels Utrechts gebied. Tot Holland behoorden het dorp
Waarder met de polders het Westeinde en het Oosteinde en een gedeelte van de kern Nieuwerbrug aan
de Rijn met de Korte Waarder, waaraan de oude commanderij Het Hof van Waarder lag. Tot Utrecht
behoorden de polders Lange Weide en Ruige Weide met als kern Driebrugge, en de polder
Kortehoeven. Heden ten dage behoort het grootste deel van deze kerkelijke gemeente tot de
burgerlijke gemeente Driebruggen. (Na 1 januari 1989: Reeuwijk, red.)
In 1629 stonden in het Hollandse deel ongeveer 40 huizen, met naar ruwe schatting 240 bewoners. In
1632 telde het Utrechtse deel van de gemeente 305 inwoners.6 Bij gebrek aan kerkelijke registers
weten wij niet hoeveel inwoners tot de gereformeerde religie behoorden. Wel weten we dat toen, vele
decennia na de „troubelen" van omstreeks 1575, de kerk nog steeds een bouwval was.
In 1633 was de oorlogsschade nog maar ten dele hersteld. Van de destijds afgebrande dorpskerk, die
voor het merendeel weer opgebouwd was, had het kruis een voorlopig dak en het koor in het geheel
geen. Omdat de kerk groot en de gemeente klein was, had dat de diensten waarschijnlijk niet ernstig
belemmerd. Maar nu zette men zich toch aan de restauratie. Aan de Staten van Holland werd
permissie gevraagd een stukje hooiland te mogen verkopen en geld te mogen lenen.7 Als gebruikelijk
gingen ook subsidieverzoeken uit. De vroedschap van Woerden besloot in haar vergadering van 24
oktober tot het honoreren van dergelijke verzoeken van Bloemendaal, van Crevecoeur en van
Waarder, dat vijftien gulden kreeg ten behoeve van een glas in de kerk. Erg royaal was dat niet, minder
zelfs dan Bloemendaal dat vijfentwintig gulden kreeg.8 Een andere subsidient was de stad Gouda, waar
men er kennelijk meer aan wilde doen. De burgemeesters zonden de glazenmaker Alexander van
Westerhout naar Waarder om te zien waar het door hen te schenken glas moest komen, waarna het
zou worden aanbesteed.9

Het rampjaar 1672
Tussen Bodegraven en Nieuwerbrug herinnert de Wierickerschans nog steeds aan de oude Hollandse
waterlinie, die in 1672 zijn diensten moest bewijzen. Oorlog met Frankrijk, Engeland, Munster en
Keulen. Franse troepen bezetten Woerden en trachten van daaruit naar het westen op te rukken.
Tegen de winter was de inundatie geslaagd; ten zuiden van de Oude Rijn stond niet alleen de tot de
waterlinie behorende strook land tussen de Enkele en Dubbele Wiericke (twee waterlopen tussen
Oude Rijn en Hollandse IJssel) onder water, maar ook de oostelijk daarvan gelegen polders tussen
Bodegraven en Woerden.
De gevolgen van de oorlog waren desastreus. Woerden ging voor een groot deel in vlammen op; niet
alleen twee derde van de huizen binnen de stad maar ook de boerderijen en molens die op de route van
de troepen langs de Oude Rijn lagen en ook de „voorstad" van Woerden, ten westen aan weerszijden
van de Oude Rijn, waar de steen- en pannebakkerijen lagen. De bevolking van het geïnundeerde
platteland zocht over het algemeen een goed heenkomen in de stad of in dorpen achter de waterlinie.
Het leven kwam ook in Waarder vrijwel tot stilstand.10
De jonge predikant, Ds. Rolandus, telde bij zijn eerste rondgang door de gemeente, in 1670, 161
lidmaten. Met degenen die in de jaren 1670 tot en met 1674 lidmaat werden, kwam dat getal op 246,
maar desondanks vond hij op zijn rondgang tegen Pasen 1675 maar 131 lidmaten. Door overlijden,
maar veel meer door vertrek, was de gemeente sterk achteruit gegaan. Tussen Kerst 1672 en oktober
1674 was het H. Avondmaal te Waarder niet gevierd.11
Herstel
In 1674 stond op de landerijen in Waarder nog steeds anderhalve voet water en was een deel van de
bevolking nog niet teruggekeerd. In een belastingkohier wordt dan in schrille kleuren van huis tot huis
de situatie geschilderd. Het schoolhuis was afgebrand, de kerk en de pastorie zwaar beschadigd.12
Onder de bezielende leiding van de predikant begon het herstel. De kerkrekening over 1674 vermeldt
een betaling aan de leidekker van 730 gulden 14 stuivers en 10 penningen, voor de kleine gemeente in
die tijd een enorm bedrag. Toen het dak dicht was werden ook de ramen gedicht. De glazenmaker
kreeg in 1674 honderd gulden en in 1675 vijftig.
Het herstel van de kerk was de zorg van de beide kerkmeesters, die daarmee uiteraard in die
na-oorlogse jaren geen gemakkelijke taak hadden. De gewone inkomsten van de kerk bestonden uit de
pachtopbrengst van 24 morgen land, de opbrengst van collecten in de kerk en begraafrechten. De
lasten bestonden uit renten op aangegane schulden, onderhoud van het kerkgebouw, belastingen en
salaris van de koster en schoolmeester en doodgraver, soms verenigd in dezelfde persoon. In de jaren
1672 tot en met 1675 werd er echter weinig of niets ontvangen, terwijl de lasten in de hersteljaren
1674,1675 en 1676 buitengewoon hoog waren. Eind 1676 werd de waarde van de landerijen geschat
op f 4000. De opbrengsten aan pacht, begraafrechten en collecten bedroegen in dat jaar ruim f 458.
Daartegenover stonden schulden en uitgaven tot meer dan het dubbele van dat bedrag. Nog ernstiger
werd de situatie toen de schout in 1677 besloot landerijen bij executie te verkopen om daarmee
achterstallige betalingen (onder andere de omslag voor het herstel van de molens) te innen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de inwoners die tot kerkmeester werden gekozen niet altijd blij
waren met hun uitverkiezing. In de jaren die volgden weigerden af en toe kerkmeesters de benoeming
te aanvaarden: in 1678, 1684, 1688 en 1689. In 1699 wendden de predikant en de schout van
Waarder zich in een memorie tot de grafelijkheidsrekenkamer als ambachtsheren van Waarder om
raad. Het bracht geen uitkomst. In 1700 weigerden opnieuw beide gekozen kerkmeesters hun
benoeming. Op het rekest van predikant en schout besloten de Staten van Holland toen de
kerkmeesters te verplichten hun ambt te aanvaarden. De Staten herhaalden in hun resolutie de
overweging van de rekestranten dat „de lieffde tot de kercke en het huys des Heeren soodanigh
verminderde dat de collecten in het kerckesackje (d'eenigste inkomste die de kercke tegenwoordigh
hadde, benevens 't gene deselve profiteerde van het begraven der dooden) soo sober vielen, dat se
nergens na behooren jaerlijcx konde werden gerepareert".13

De gebrandschilderde glazen
Aan Ds. Rolandus was al deze misère niet te wijten. Integendeel, hij deed wat hij kon. Bijna
zesentwintig was hij toen hij in 1670 te Waarder werd bevestigd. Het was voor deze telg uit een bekend
predikantengeslacht de eerste gemeente. In de zomer van 1674 trouwde hij in de Sint-Janskerk te
Gouda met Maria van Swaenswijck, een één jaar jongere weduwe. Haar eerste man, Cornelis van
Rossen, was notaris te Gouda geweest.
Waarder is de enige gemeente van Ds. Rolandus gebleven, tot hij in 1716, bijna 72 jaar oud, met
emeritaat ging en zich te Gouda vestigde. Daar is hij in 1729 gestorven.14
Bij de pogingen tot herstel van de gemeente en het kerkgebouw was de toen nog jonge Ds. Rolandus
blijkbaar de stuwende kracht.
Met de werkzaamheden die in 1674 en 1675 door de glazenmaker waren verricht waren misschien de
gaten voldoende gedicht om er de eredienst voort te zetten en de kerk voor verdere schade te
behoeden, maar daarmee was het gebouw nog niet in oude luister hersteld. De gebruikelijke
subsidieverzoeken aan instellingen waarmee men banden had, zullen in die jaren wel een minder
gewillig oor gevonden hebben. Andere, grotere plaatsen gingen voor, zoals Bodegraven, waar in 1674
nieuwe glazen kwamen, geschonken door de Prins van Oranje, de Admiraliteit van Rotterdam, de
Staten van Holland, de steden Haarlem en Leiden en de regering van 's-Gravenhage. In al deze glazen
prijkte het wapen van het betrokken college, omringd door de wapens van de fungerende leden of
burgemeesters.15
De resolutiën van dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot Waterschap Woerden vermelden hoe
op 8 augustus 1681 op het verzoek van de predikant en afgevaardigden van Waarder besloten werd
dat de kerk wederom een glas zou krijgen. De glasschrijver W. Tombergius te Gouda werd met het
werk belast. In 1682 leverde hij het glas af. Het vertoonde het wapen van het Groot Waterschap en de
wapens, namen en titels van de hoogheemraden „en verder ommewerck". Het geheel was 158 voet
groot. De prijs voor het tekenen, schilderen en bakken en het gebruikte witte glas bedroeg 206
carolusguldens, die in 1683 werden uitbetaald.16
Wie was W. Tombergius? Zijn grootvader, Herbert Tomberg, was predikant te Gouda van 1598 tot
1619, toen hij als Remonstrant werd afgezet en naar Antwerpen vertrok. Zijn zoon Daniel was toen
inmiddels vier jaar in de leer geweest bij de glasschrijver Alexander Westerhout. Daniel Tomberg
leverde vanaf 1654 bijdragen aan onderhoud en herstel van de Goudse glazen en verzamelde gegevens
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Betaling aan de glasschrijver Willem Tombergius voor het nieuwe waterschapsraam in de kerk te
Waarder, 1682 (Rek. Groot Waterschap van Woerden, 1682, fol 14).
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over die glazen, waarop latere auteurs hun beschrijvingen baseerden. De derde generatie, Willem
Tomberg, latiniseerde zijn naam, net als zijn grootvader, tot Tombergius. Hij was notaris te Gouda,
schreef een „Goudsche arcadia" en was glazenier.17 Als notaris werd hij eind 1667 geadmitteerd, zijn
protocollen zijn bewaard uit de jaren 1673-1681 en 1687-1696.18 In Goudse archieven zijn betalingen
gevonden aan hem voor gebrandschilderd glas uit de jaren 1674,1695 en 1698.In 1674 restaureerde
hij glazen in de Stadswaag, in 1695 maakte hij daarvoor een nieuw wapenglas en in 1698 repareerde
hij glazen in de Gasthuiskerk.19
Voor Ds. Rolandus en zijn Goudse echtgenote was Tombergius uiteraard geen onbekende. De
opdracht van het Groot Waterschap bracht hem al in september naar Waarder, bij welke gelegenheid
hij aan het ziekbed van de diaken Jan Gerritsz Boer werd geroepen om diens testament te registreren.20
De glazen te Haarlem
Of Ds. Rolandus ook andere instellingen heeft kunnen bewegen tot het schenken van een glas weten
wij niet. Wel blijkt dat een aantal particulieren heeft bijgedragen aan de verfraaiing van de kerk. In de
vorige eeuw werden door toedoen van Mr. A.J. Enschedé veertien wapenglazen, die uit de kerk van
Waarder afkomstig moeten zijn, ondergebracht in twee ramen in de Sint Bavo. Wanneer precies is
onbekend, maar in 1877 waren zij er al. Uit latere beschrijvingen blijkt dat er nogal verwarring heerste
over de herkomst.21
De herkomst uit Waarder is met behulp van de onderschriften van de wapens met zekerheid vast te
stellen. De veertien wapens zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Waarder
Ds. Thomas Dolegius Rolandus
Elisabeth Daesdonck
Gerrit Ysbrantsz Steyn, oud-kerkmeester
Pieter Claesz Schelling, ouderling
Hagen Jansz Hoogendoorn, ouderling
Elisabeth Cornelisdr. (zijn echtgenote)
Ary Jansz Snoek, ouderling
Crijn Jacobsz Haek, oud-ouderling, en Hilletje Willems Arend, zijn echtgenote
Jan Gerritsz Boer, diaken
Trijntje Cornelis Ramp (zijn echtgenote)
Jan Florisz Oudenes, diaken, en Eefje Gijsberts Steehouwer, zijn echtgenote
Eefje Jans, weduwe van Amel Verwey
Jan en Leendert Cornelisz van der Neut

Al deze namen zijn in de jaren na 1672 te Waarder of in de omgeving van Ds. Rolandus terug te
vinden. Om te beginnen „Waarder", waarmee hier kennelijk het toenmalige ambacht werd bedoeld.
Dan Ds. Rolandus zelf en vervolgens zijn schoonmoeder, die te Gouda woonde.
De volgende naam plaatst ons voor problemen. Waarschijnlijk was de schenker Gerardus van Steyn,
luitenant, die in 1681 als weduwnaar trouwde. Hoewel hij en zijn bruid te Gouda woonden, werd het
huwelijk door Ds. Rolandus te Waarder ingezegend. Daar is hij echter nooit lidmaat geweest en nog
minder was hij er kerkmeester. Dat hij elders kerkmeester is geweest is uiteraard wel mogelijk, doch de
vraag is of dat vermeldenswaard was in een glas te Waarder. Waarschijnlijk was hij een goede
bekende van de predikant die om die reden zijn steentje bijdroeg; mogelijk ter gelegenheid van zijn
huwelijksinzegening te Waarder.
Drie personen worden in de onderschriften ouderling genoemd, waardoor het mogelijk wordt hun
glazen te dateren. Pieter Claesz Schelling, Hagen Jansz Hoogendoorn en Ary Jansz Snoek waren
gedrieën ouderling in de jaren 1686 en 1690.
10
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Hilletje Willems Arend zijn huysvrouw".
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Het wapen van „Jan Gerritsz, Boer, diacon'

Crijn Jacobsz Haek wordt oud-ouderling genoemd. Nu zal men een ambtsdrager van die naam
vergeefs in de kerkregisters zoeken, maar wel was er een Crijn Jacobsz Romeyn, schipper te
Nieuwerbrug, die gehuwd was met Hillichgen Willemsdr. Stedehouder. Hij was ouderling in 1681,
1682, 1684, 1685, 1687, 1688, 1692 en 1693.
Van twee diakenen is er een wapenglas. Zij zijn echter niet gelijktijdig in functie geweest. Jan Gerritsz
Boer was diaken in 1681, 1682, 1687 en 1688, Jan Florisz Oudenes in 1685 en 1695.22
Van de overige vier glazen met onderschrift blijken er twee afkomstig te zijn van echtgenotes van
kerkeraadsleden (bij twee andere kerkeraadsleden werd de naam van hun echtgenote met de hunne in
het cartouche onder hun gedeelde wapen vermeld), een van de weduwe van een vorige schout van
Lange en Ruige Weide en een van twee nog jonge boerenzoons uit het laageind van de Lange Weide.
De glazen die te dateren zijn, kunnen worden gesteld op de jaren tachtig van de zeventiende eeuw.
Ook de schenkers van de niet te dateren glazen waren in dat decennium in leven. Of dit alle
wapenglazen zijn die in die periode geplaatst werden, is twijfelachtig; er waren ongetwijfeld meer
inwoners die konden bijdragen, ondanks de slechte jaren zeventig. Uit akten in notariële, rechterlijke
en weeskamerarchieven blijkt dat de vrijwel geheel agrarische bevolking wel veel schade had geleden,
maar met name de boeren die hun vermogen in eigen grond hadden, herstelden zich snel. Hagen Jansz
Hoogendoorn bijvoorbeeld moest in 1682 een regeling treffen met zijn dochter Machtelt, een van de
drie kinderen uit zijn eerste huwelijk, die trouwen ging. In 1668 had hij die kinderen ten overstaan van
de weesmeesters uitgekocht uit de boedel voor duizend gulden gezamenlijk. Sindsdien hadden zij nog
geërfd van hun tante en hun grootvader. Hoewel „door de invasie van den vijant, de conditie van de
goederen... merckelijck sijn vermindert, in voegen dat denselven ongelegen soude komen omme alles
soo ten respecte van de uytcoopspenningen als erffenisse in promptis te voldoen", kreeg Machtelt op 1
mei 1683 de juwelen van haar moeder, ter waarde van honderd gulden, met een bedrag van 450
gulden.23 Hagen was dus niet onbemiddeld en het is dan ook niet verwonderlijk dat hij als ouderling
meedeed aan het verfraaien van de kerk met wapenglazen.
Het zou interessant zijn te weten of een dergelijke schenking zich beperkte tot het wapenglas of zich
uitstrekte tot een aandeel in een geheel kerkraam. Een wapenglas zonder meer kostte ongeveer tien
gulden, dat was het bedrag dat W. Tombergius in 1695 kreeg voor het wapen van Mr. Cornelis
Groenendijck in de waag te Gouda. Zijn vader D. Tombergen had daar in 1668 vier dergelijke wapens
gemaakt voor zesentwintig gulden.24
Hoewel daarover geen zekerheid te verkrijgen was, lijkt het voor de hand te liggen dat de glazen te
Gouda werden vervaardigd. Daar had de predikant zijn relaties en daar hadden ook vele inwoners van
Waarder en Lange en Ruige Weide de inundatiejaren doorgebracht. W. Tombergius, die ook voor het
Groot Waterschap Woerden een glas maakte te Waarder, was daar de enige glasschilder, zodat hij zeer
waarschijnlijk ook de maker van de nog bewaard gebleven wapenglazen is geweest.
De wapenafbeeldingen
Hadden alle schenkers wel een familiewapen? Dat valt te betwijfelen. Het is daarom interessant de
wapens aan een korte beschouwing te onderwerpen.
Het glas met het wapen dat als onderschrift heeft „ Waerder", is wellicht een geschenk geweest van het
ambacht Waarder. Of het ambacht zich vaker van een wapen bediende is niet uit andere bron bekend.
De voorstelling, een dwarsbalk vergezeld van drie eenden, lijkt op het voormalige gemeentewapen, dat
drie eenden (zonder dwarsbalk) voorstelt. Het is volgens overlevering een sprekend wapen. De eenden
zouden waarden (woerden, mannetjeseenden) zijn; noch in het glas, noch in het gemeentewapen zijn
zij echter felgekleurd.
Het wapen van Ds. Rolandus was een bestaand wapen. In heraldische verzamelingen als die van
Muschart en Steenkamp/Damstra (beide bij het Centraal Bureau voor Genealogie) zijn vele
verwijzingen te vinden naar andere afbeeldingen van dit wapen.
Dat geldt misschien ook voor het wapen van Elisabeth Daesdonck, de schoonmoeder van Ds.
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Rolandus. Het vierde kwartier vertoont overeenkomst met het van elders bekende wapen
Swaenswijck, zij het in vereenvoudigde versie.
Gerrit IJsbrantsz Steyn voert in zijn wapenglas het wapen van de Haarlemse regentenfamilie Steyn. In
de genealogie van dit geslacht is echter noch hij, noch zijn vader IJsbrant te vinden, zodat het hier
waarschijnlijk om een usurpatie gaat.25
Eefje Jans, weduwe van Amel Verwey, voerde een gedeeld wapen waarvan tenminste de rechterhelft
een traditie van enige decennia had. Haar schoonvader Aart Hugensz, die net als haar echtgenoot na
hem, schout van Lange en Ruige Weide was, had zich zowel in zijn merk als in zijn zegel van een hart
bediend.26
In enkele wapens komenfigurenvoor die meer families in deze streek voerden. Zo werden de violen in
het wapen van Trijntje Ramp (herinnerende aan de Van Zwietens) vaker gebruikt, evenals de ruiten
(herinnerend aan de Van Woerdens) uit haar wapen en dat van de gebroeders Van der Neut.
Maar zo hier al niet een beroep was gedaan op de vaardigheid van de glasschilder als ontwerper, is dat
toch waarschijnlijk wel bij de volgende wapens geschied.
Het echtpaar Oudenes-Steehouwer kreeg een sprekend wapen. Hij een boom die blijkbaar een oude es
moest voorstellen, zij twee gekruiste sleutels, passende bij de naam Steehouwer (Stedehouder). Die
gekruiste sleutels vinden wij in andere kleuren terug in het wapen van het echtpaar Haek-Arend, alias
Romeyn-Steehouwer. Beide vrouwen behoorden tot een boerenfamilie die geconcentreerd was in
Rietveld en Zegveld, ten noorden van de Oude Rijn. De naamsverwarring bij Crijn en Hilichje, die in
het glas wellicht met ter plaatse gebruikte bijnamen vereeuwigd zijn, weerspiegelt zich ook in het
wapen. In de rechterhelft zien we boven de rijksappel, symbool van het Heilige Roomse Rijk, maar
hier van schipper Crijn Romeyn; beneden de gekruiste sleutels van de Steehouwers. In de linkerhelft
zien we drie arendsbenen, die passen bij haar toenaam Arend in het onderschrift. Een wat
raadselachtige combinatie.
Ook sprekend was het wapen van Ary Snoek: doorsneden met in de bovenhelft van het schild een
snoek en in de benedenhelft wat korenaren, mogelijk om aan te geven dat hij boer was.
Een arcadisch tafereeltje geeft het wapen van Jan Boer. In zijn zondagse pak staat hij achter een koe,
het melkblok wat verloren op de voorgrond.
De Hoogendoorns
Tenslotte het wapen van Hagen Jansz Hoogendoorn. De boom met hoge stam moet kennelijk een
hoge meidoorn voorstellen. Onder de boom lopen de drie eenden uit het wapen van Waarder. Dat
maakt het mogelijk dit wapen te reserveren voor de afstammelingen van Hagen Hoogendoorn en zijn
broers, die zonen waren van Jan Gerrit Hagensz. Jan heeft zelfde familienaam nooit gevoerd maar
was bekend onder een dubbel patronym, hetgeen in deze streek tamelijk ongebruikelijk was. De
voornaam Hagen, die tot op de huidige dag in deze omgeving voorkomt, was al in de late
middeleeuwen te Bodegraven en Waarder in gebruik.
De zonen van Jan Gerrit Hagensz en hun afstammelingen waren niet de enigen die de familienaam
Hoogendoorn voerden. In het laageind van de Lange Weide, eveneens onder de kerk van Waarder
behorend, woonde zijn tijdgenoot Panck Jansz Hoogendoorn, van wie ook tot op de huidige dag
afstammelingen in deze omgeving wonen. Voorts waren er nog Hoogendoorns in de Lopikerwaard,
waar de naam al sinds het begin van de zeventiende eeuw te Willige Langerak voorkwam.
Maar het wapen met de hoge doorn en de drie „waarden", zoals dat in de Sint Bavo te zien is, behoort
het nageslacht van Hagen Jansz Hoogendoorn en zijn broers toe.
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Bijlage:
Beschrijving van de wapens
1. Waarder
Wapen. In goud een zwarte dwarsbalk, vergezeld van drie eenden van natuurlijke kleur, rood gebekt en
gepoot.
Onderschrift: „Waerder".
Dit wapen is niet uit oudere bron bekend. Het is waarschijnlijk bedoeld als wapen van het ambacht Waarder.
Boven de toreningang van de kerk is een gevelsteen ingemetseld met een wapen dat veel overeenkomst
vertoont: drie eenden (dus zonder de dwarsbalk). Het onderschrift, „Waarder 1774" duidt aan dat deze steen
in dat jaar na een verbouwing van de kerk werd aangebracht.
Bij Koninklijk Besluit d.d. 24 juli 1816 kreeg Waarder als gemeentewapen: in zilver drie eenden van
natuurlijke kleur.
2. Ds. Thomas Dolegius Rolandus
Wapen. In rood een geharnaste ridder (een „roeland"), de handen gevouwen op een zwaard, alles zilver; in
een blauw schildhoofd drie gouden lelies naast elkaar. Helmteken een zwarte vlucht. Dekkleden zwart en
zilver.
Onderschrift: „...Dolgius Roland... dicant..."
Ds. Thomas Dolegius Rolandus, gedoopt Oud-Beierland 13 sept. 1644, predikant te Waarder 1670-1716,
overleden Gouda febr. 1729, zoon van Ds. Daniel Rolandus en Marie (van) Dolegen, huwde Gouda 24 juli
1674 Maria van Swaenswijck, gedoopt Gouda 29 nov. 1645, overleden aldaar (impost betaald 9) febr. 1718,
dochter van Dammes Andriesz van Swaenswijck en Elisabeth Daesdonck en weduwe van Cornells van
Rossen.
3. Elisabeth Daesdonck
Wapen. Gevierendeeld: 1 en 4 in blauw een zilveren lelie; 2 in goud een halve zwarte adelaar uitgaande van
de deellijn; 3 doorsneden: a in blauw een zilveren zwaan, b in goud een hopplant van natuurlijke kleur.
Onderschrift: „Elisabeth... wed.e. van Dammes van Swaenswijck".
Elisabeth Daesdonck, huwde Gouda 29 mei 1642 Dammes Andriesz van Swaenswijck. geboren Gouda,
begraven aldaar 16 maart 1648, zoon van Andries Lourensz van Swaenswijck en Clementia Michielsdr.
Vlecq.
4. Gerrit Ysbrantsz Steyn
Wapen. In goud een zwarte keper, vergezeld van drie zwarte vogels, rood gebekt en gepoot; een gekroonde
helm. Helmteken een vlucht van blauw en zwart. Dekkleden rood en zilver.
Onderschrift: „Gerrit Ysbrantsz Steyn, oud kerckmeester".
Gerardus van Steyn, luitenant, huwde als weduwnaar te Waarder 22 sept. 1681 Lijsbeth Reynegom,
weduwe te Gouda. Hij noch zijn echtgenote zijn te Waarder lidmaat geweest. Hoewel hij hertrouwde te
Waarder woonden hij en zijn bruid toen op de Hoogstraat te Gouda.
5. Pieter Claesz Schelling
Wapen. In rood een omgekeerde delta waarin drie schellingen, alles zilver. Helmteken een vlucht van rood en
zilver. Dekkleden rood en zilver.
Onderschrift: „Pieter Claesz Schellingh, ouderlingh".
Pieter Claesz Schelling, uit Westmaas, overleden te Waarder, huwde Gouda (met attestatie van Waarder en
Westmaas; ondertrouw Waarder 24 febr.) 1675 Aaltje Ariens Hogenes, weduwe van Jan Willemse
Groenendijk, wonende aan de Driebruggen. Hij bracht tegen Pasen van dat jaar attestatie in van Westmaas.
Uit dit huwelijk werden te Waarder kinderen gedoopt in 1675 en 1679. Hij was diaken in 1684 en ouderling
in 1686 en 1690.
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6. Hagen Jansz Hoogendoorn
Wapen. In zilver een geplante boom, met op de grond drie vogels, alles van natuurlijke kleur. Helmteken een
vlucht van zwart en zilver. Dekkleden blauw en zilver.
Onderschrift: „Hagen Jansz Hoogendoorn, ouderlingh".
Hagen Jansz Hoogendoorn, uit het Oosteinde van Waarder, zoon van Jan Gerrit Hagensz, huwde te
Waarder 10 dec. 1656 Marichie Jans Berchoef; huwde 2e Waarder 10 maart 1669 Lysbet Cornelisdr uit
Gouderak. Hagen werd lidmaat 24 dec. 1654. Uit het tweede huwelijk werden kinderen gedoopt te Waarder
in 1670 en 1671. Zij vertrokken naar Gouderak, maar keerden later terug. Hij was diaken in 1680 en 1681 en
ouderling in 1685, 1686, 1689 en 1690.
7. Elisabeth Cornelis
Wapen: in goud drie zwarte hoofdletters T. Schildhouder een engel.
Onderschrift: „Elisabeth Cornelis zijn huysvrouw".
Blijkbaar is dit wapen van de echtgenote van Hagen Jansz Hoogendoorn.
8. Ary Jansz Snoek
Wapen. Doorsneden; a in blauw een zilveren snoek; b in zilver drie korenaren van natuurlijke kleur op
bruine grond, tussen de korenaren drie maal twee lage groene planten, de linker rood en de rechter blauw
bloeiend. Helmteken een vlucht van zwart en zilver. Dekkleden zwart en zilver.
Onderschrift: „Ary Jansz Snoek, Ouderlingh".
Ary Jansz Snoek, uit Waarder, wonende aan de Butterhoofden aan de Groenedijk aldaar, huwde Waarder
22 febr. 1682 Gooltje Simons Verrijk, uit de Lange Weide. Hij was diaken in 1673 en 1674 en ouderling in
1682, 1683, 1686, 1687, 1690, 1691, 1696, 1697 en, na aanvankelijke weigering, in 1701.
9. Crijn Jacobsz Romeyn
Wapen. Gedeeld; I in zilver boven een omgekeerde blauwe rijksappel, omgord en gekruist van goud, onder
twee gekruiste afgewende sleutels; II in blauw drie zilveren arendsbenen. Dekkleden rood en zilver.
Helmteken een vlucht van rood en zilver.
Onderschrift: „Crijn Jacobsz Haek. Oud-Ouderlingh. Hilletje Willems Arend zyn huijsvrouw".
De toenamen zijn zeer merkwaardig. Het betreft hier ongetwijfeld Crijn Jacobsz Romeyn, die met zijn
vrouw Hilleken Wilms lidmaat werd op 24 dec. 1655. Zij woonden onder Nieuwerbrug. Hij was diaken in
1670, 1671, 1675 en 1676, ouderling in 1681, 1682, 1684, 1685, 1687, 1688, 1692 en 1693.
10. Jan Gerritsz Boer
Wapen. In zilver op een groene grasgrond een omgewende landman, zwart gekleed met zwarte hoed, en
schoenen, lichte kousen en halsdoek en met een lichte emmer in de rechterhand, staande achter een effen
zwarte koe, met in de schildvoet een melkkruk met vier poten.
Onderschrift: „...Gerritsz Boer Diacon".
Jan Gerritsz Boer, aan de Groenedijk, huwde Waarder 9 maart 1670 met Dirckje Jacobs Brugge uit het
Westeinde van Waarder; hertrouwde Waarder (ondertrouw 14 febr.) 1677 Trijntje Cornelisdr Ramp, uit de
Ruige Weide. Op 9 september 1681, toen hij ziek te bed lag, maakten zij ten overstaan van notaris W.
Tombergius uit Gouda hun testament.27 Hij was diaken in 1681, 1682, 1687 en 1688, ouderling in 1702 en
1703.
11. Trijntje Cornelis Ramp
Wapen. Gedeeld; I in goud drie rode violen; II in goud boven drie harten, beneden drie ruiten, alles rood.
Onderschrift: „Trijntje Cornelis Ramp zijn huisvrouw".
Trijntje Cornelisdr. Ramp, jongedochter in de Ruige Weide, werd lidmaat tegen Kerstdag 1674. Zij huwde
in 1677 met Jan Gerritsz Boer, zie boven.
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Het Centraal Bureau voor Genealogie bezit een achttiende eeuwse afbeelding in waterverf van het wapen van
(volgens onderschrift) „M.C. Ramp". Het is gedeeld; I doorsneden, a in goud drie rode harten, b in blauw drie
gouden ruiten; II in rood drie zilveren violen. Helmteken een rood hart, wrong en dekkleden rood en goud.
Gezien de overeenkomst met het wapen van Trijntje Cornelis Ramp zal dit het wapen van een familielid zijn.
12. Jan Florisz Oudenes en Eefje Gijsberts Steehouwer
Wapen. Gedeeld; I in zilver een groene geplante boom; II in blauw twee gekruiste afgewende zilveren
sleutels. Helmteken een vlucht van zilver en blauw. Dekkleden blauw en zilver.
Onderschrift: „Jan Florisz Oudenes diacon en Eefje Gijsberts Steehouwer zijn huisvrouw".
Jan Floren Oudenes, uit de Lange Weide, huwde Waarder (ondertrouw 13 maart) 1678 Eefje Gijsberts
Steehouwer, uit Zegveld, die evenals de bruidegom in het laageinde van de Lange Weide woonde. Uit dit
huwelijk werd een zoon gedoopt in 1681. Zij werden lidmaat tegen 26 september 1683 maar vertrokken
later naar Nieuwkoop. Hij was diaken te Waarder in 1685 en 1695.
13. Eefje Jans, weduwe van Amel Verwey
Wapen. Gedeeld; I in goud een rood hart; II in zilver een zwarte adelaar. Schildhouder een engel.
Onderschrift: „Eefje Jans, wed.e. van Amel Verwey, schout van Lange en Ruyge Weyde".
Amel Aartsz Verwey, schout van Lange en Ruige Weide, zoon van Aert Hugensz, eveneens schout van
Lange en Ruige Weide, en Grietje Amelsdr van der Heede, werd lidmaat 30 mei 1659.
14. Jan en Leendert Cornelisz van der Neut
Wapen. In goud drie blauwe ruiten. Helmteken een vlucht van blauw en goud.
Onderschrift: „Jan Cornelis van der Neut en zijn broeder Leendert Corn, van der Neut".
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Het ooievaarsnest op het stadhuis van Oudewater
door dr. A. Scheygrond

In de trouwzaal van het fraaie stadhuis van Oudewater hangt een schilderij van Dirck Stoop,
weergevende de inname en plundering van de stad op 7 augustus 1575 door de Spanjaarden onder
bevel van Gilles de Berlaymont, heer van Hierges. Het schilderstuk werd in 1650 gemaakt in opdracht
van de vroede vaderen van het IJsselstadje. Stoop schilderde op het dak van het stadhuis een bewoond
ooievaarsnest. Op zichzelf is dit niets bijzonders, want bewoonde ooievaarsnesten werden ook in ons
land wel vaker in steden aangetroffen. Zo maken de stadsrekeningen van Den Haag uit 1468 melding
van de aanwezigheid van niet minder dan zes ooievaarsnesten op de Vismarkt. De vogels werden door
de visvrouwen niet slechts geduld, maar ook onderhouden. Het is niet on v/aarschijnlijk dat bewoonde
ooievaarsnesten in ons land eeuwenlang algemeen waren.
De bekende dominee J.F. Martinet wist in zijn „Katechismus der Natuur", deel 2 uit 1781 te vertellen
dat „in veele dorpen (in de Betuwe) elk huys bijna een nest heeft". Een eeuw later was daarin nog geen
verandering gekomen. In 1969 schreef R. de Bécude in de „Nieuwe Apeldoornse Courant"
herinnering«, aan zijn jongensjaren, waarin hij vertelde dat in de jaren 1890-1895 zich in zijn
geboorteplaats Gameren niet minder dan twaalf bewoonde ooievaarsnesten bevonden, waarop
gemiddeld vijf à zes jongen werden grootgebracht.
In het befaamde boek „Nederlandsche Vogelen" (1770-1779) gewaagde dominee Cornelius
Nozeman van „een groote menigte van Oijevaeren". Hij meende dat „hij (de ooievaar) den grond van
vrije Gemeenebesten verkiest boven dien van Koninrijken"!
Tot in de eerste helft van deze eeuw was de ooievaar in ons land een algemeen voorkomende
broedvogel. De eerste telling van bewoonde nesten verrichtte Jan P. Strijbos in 1910 op een fietstocht
door ons land. Hij kwam tot een totaal van 380 nesten die hij zelf had gezien plus 120 nesten op gezag
van anderen. Daarna zijn dergelijke tellingen herhaaldelijk uitgevoerd. In 1939 telde men nog 312
nesten (alleen in Friesland in 1940 nog 64), maar in 1950 was dit aantal al gezakt tot 85 en daarna is
het snel bergafwaarts gegaan. Dankzij de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels die in
1971 in Het Liesveld bij Groot-Ammers het Ooievaarsdorp stichtte, later ondersteund door een aantal
buitenstations, is de ooievaar voor ons land als broedvogel bewaard gebleven.
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Het stadhuis vanuit de kapellestraat met ooievaars op het nest 1977.
Foto: C.L.M. van 't Hullenaar, Oudewater.
Over het verdwijnen van de ooievaar als broedvogel in de Lage Landen schreef ik in de „Nieuwe
Rotterdamse Courant" van 12 maart 1960 een artikel, waarin ik onder meer sprak over het
ooievaarsnest op het stadhuis van Oudewater en over het schilderij van Stoop, waaruit zou kunnen
blijken dat althans omstreeks 1650 op het Oudewaterse stadhuis een ooievaarsnest lag. Dat artikel was
voor ds. D. Boer, emeritus predikant te Assen, aanleiding tot het schrijven van een uitvoerige brief d.d.
13 maart 1960, die mijns inziens ook nu nog waard is letterlijk te worden afgedrukt, om niet aan de
vergetelheid te worden prijsgegeven. Ds. Boer schreef als volgt:
„In hoeverre het ooievaarsnest op het schilderij van Stoop op fantasie berust dan wel historisch
gedocumenteerd is weet ik niet. Dat zal wel niemand weten. Maar als men bedenkt dat Stoop, de
schilder, alleen al aetatis causa (gezien het verschil in tijd) het Oudewater van voor de moord niet heeft
gekend noch iemand zal hebben gesproken die zich daarvan nog iets zou kunnen herinneren; als men
opmerkt dat Van Kinschot in zijn boek, dat omstreeks 1750 verscheen op pag. 29 een afbeelding heeft
van het stadhuis zonder enig spoor van een ooievaarsnest, dan stijgen de kansen voor de fantasie toch
wel.
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Wat ik wel weet is dat drie kwart eeuw geleden, toen ik in Oudewater school ging, niemand enig weet
had van een ooievaarsnest. Het was er toen niet alleen niet, niemand had er ooit van gehoord. „Het
ooievaarsnest" speelde wel zijn rol in de dagelijkse conversatie, vooral van de schooljeugd, maar dat
was het ooievaarsnest dat lag op de ruïne van het Huis te Vliet aan de Rosendaalse dijk. Een ruïne, die
misschien wel niet meer bestaat, maar waarvan de plaats toch nog wel bekend is en herkenbaar ook
aan de boerderij met de witte pannen. Dat ooievaarsnest was toen -omstreeks 1890- naar mijn beste
weten ook al niet meer bewoond. In de dertiger jaren heeft mij een rustend instituteur in Den Haag, die
van geboorte een Oudewaterse jongen was, een jongere tijdgenoot van mijn vader, mij eens verteld
hoe hij, met een vriendje van hem, een zekere A. Buis, eens een ei uit dat nest heeft gehaald. In de
zestiger jaren moet dat ooievaarsnest van het Huis te Vliet dus nog bewoond zijn geweest.
Wat ik ook wel weet is dat het tegenwoordige nest omstreeks het jaar 1910 is gebouwd. Door wie, dat
weet ik niet. Maar dat zou desgewenst wel te vinden zijn in de raadsnotulen. Immers, daarvoor is toen
de schoorsteen omgebouwd, wat wel niet zonder goedvinden van de Raad zal zijn gebeurd.
Het sterkste argument dat er van ouds geen ooievaarsnest op het gemeentehuis te Oudewater aanwezig
was, ligt naar mijn mening in het feit dat er op dat gemeentehuis een regenbak staat, met een pompje,
waar een slot op was, waarvan men de sleutel halen kon op het raadhuis, als men er regenwater uit
hebben wou. Ik hoor het mijn zuster in het tweedejaar dat het nest bewoond werd nog zeggen: „Ja, 't is
wel erg aardig, die ooievaars, maar wij zijn er ons regenwater mee verspeeld". En toen vertelde zij hoe
dadelijk na de komst van de ooievaars het regenwater onbruikbaar was geworden, reden waarom toen
de bak was afgesloten en het pompje verwijderd. Geen wonder: een regenbak en een ooievaarsnest op
't zelfde dak, dat verdraagt elkander niet.
Waarom ik u dit allemaal vertel? Niet omdat ik dit nu zo belangrijk vindt, maar omdat ik rekening
houdt met de mogelijkheid, dat zij die zich zo interesseren voor de ooievaarsstand en hunne nesten, het
ook wel op prijs zullen stellen omtrent de historie van die nesten over juiste gegevens te beschikken.
En, niet waar?, als men dan over de tachtig is moet men er rekening mee houden, dat er over enkele
jaren niemand meer wezen zal, die nog herinnering heeft aan hoe het vroeger was". Tot zover ds. Boer.
In een artikel van mijn hand in de „Goudsche Courant" van 29 maart 1930 lees ik over het
ooievaarsnest op het stadhuis van Oudewater, dat het toen ongeveer vijftien jaar oud moet zijn
geweest. Dat verschilt weinig met het jaartal van ds. Boer. In 1926, 1927 en 1928 waren er geen
jongen, in 1929 groeiden er vier op.
Uit de brief van ds. Boer blijkt duidelijk dat het stadhuis van Oudewater in elk geval niet eeuwenlang
huisvesting heeft verleend aan een ooievaarspaar, dat er stellig perioden zijn geweest dat er zelfs geen
nestgelegenheid beschikbaar was. De herinnering aan de ooievaars wordt in Oudewater nog steeds
levend gehouden.
(Bij het ter perse gaan van dit artikel bleek, dat het nest op het stadhuis weer bewoond wordt door
een ooievaarspaar, red.)
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