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25e jaargang no. 2 juli 1989 

Herman van Swanevelt, meester of leerling? 

door J. T. van Es 
Inleiding 

Meester of leerling? Die vraag kan gesteld worden bij de artistieke ontwikkeling van de Woerdense 
zeventiende eeuwse schilder en graficus Herman van Swanevelt. Tot in het begin van de zestiger jaren 
de Britse kunsthistoricus Sir Malcolm Waddingham de aandacht op het oorspronkelijke karakter van 
een aantal van Van Swanevelts werken wees, werd de in Woerden geboren, maar in Italië en Frankrijk 
woonachtige, kunstenaar als een man van de tweede of nog mindere garnituur beschouwd. Dankzij 
onder meer Waddinghams publicaties is daar enigszins verandering in gekomen. Waar Van Swanevelt 
tot dan toe als een trouwe leerling van de Franse landschapsschilder Claude Lorrain gold, kan hij thans 
in een aantal opzichten voor diens leermeester doorgaan. De vraag meester of leerling is daar intussen 
nog niet mee beantwoord. 
In zijn geboortestad is de belangstelling voor deze grote artistieke zoon altijd gering geweest. Pas de 
laatste jaren is daar enige verandering in gekomen, mede dankzij de aankoop door het 
gemeentebestuur van enige tientallen etsen uit een particuliere verzameling, waarvan een bescheiden 
deel semi-permanent in het stadsmuseum tentoon wordt gesteld. 
In dit artikel wordt nader ingegaan op de persoon en het werk van Herman van Swanevelt. 

Telg uit een artistieke familie 

Van de eerste levensjaren van Herman van Swanevelt is vrijwel niets meer bekend, dan dat hij rond 
1600 in Woerden geboren is. Die datum wordt algemeen aanvaard, hoewel ook 1620 wel genoemd 
is.1 

Dat is echter onhoudbaar, omdat het oudst bekende werk van Van Swanevelt een onomstreden 
datering uit 1623 heeft. Het betreft een tekening die in het Gemäldemuseum in Brunswijk hangt. 
Wel is, mede dankzij speurwerk van Nico Plomp duidelijk geworden, dat Van Swanevelt uit een 
artistieke familie stamde. Zijn moeder was Catharine de Hoey, dochter van de schilder Hugo 
Dammeszoon de Hoey, die waarschijnlijk in 1564 vanuit Leiden naar Woerden verhuisde. Deze 
Hugo de Hoey was kistenmaker, maar kende de schone kunsten van nabij, als hij ze zelf niet beoefend 
heeft.2 Zijn vader en grootvader deden dat in elk geval wel. Hugo's vader was namelijk de Utrechtse 
schilder Dammes Claeszoon de Hoey, die op zijn beurt weer getrouwd was met Marytgen 
Lucasdochter, inderdaad een dochter van de grote Renaissance-kunstenaar Lucas van Leyden.3 

De uit Woerden afkomstige Van Swanevelts waren zelf minder kunstzinnig aangelegd. Hermans 
vader Hugo Bartholomeuszoon van Swane(n)velt was kuiper. Het gezin ging langs de Rijn wonen, 
waar in elk geval vier zonen geboren werden. Twee daarvan, Jan en Cornelis, zouden het beroep van 
hun vader kiezen, de twee anderen Hugo en Herman gingen meer de kunstzinnige kant op. 
Hermans broer Hugo specialiseerde zich in het schilderen en vergulden van torenhanen, maar moet 
toch ook een verdienstelijke pen van tekenen gehad hebben. Van hem zijn illustraties bekend in een 
manuscript van de Woerdense apotheker Johan Farret, welke uit de periode 1642 tot 1649 stammen. 
Ze zijn ooit aan Herman van Swanevelt toegeschreven, die in die tijd al een kunstenaar met een 
gevestigde naam was.4 

De Van Swanevelts hebben hun artistieke neigingen verder niet ontplooid, zo die er al waren, want 
later in de zeventiende eeuw woonde een deel van de familie in het gerecht Kamerik-Houtdijken, waar 
onder meer de positie van heemraad bekleed werd, maar van kunstuitingen niets meer vernomen is.5 
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In 1653, twee jaar voor zijn dood, verscheen een verzameling etsen van Van SwanevelL Hoewelze in Parijs werden 
gedrukt nam de kunstenaar ze waarschijnlijk grotendeels mee uit Rome. Coll.: Stadsmuseum Woerden. 

Hoe de jonge Herman van Swanevelt in het Woerden van de vroege zeventiende eeuw met de 
schilderkunst in aanraking is gekomen is niet bekend. Gezien zijn afkomst lijkt het aannemelijk, dat het 
schilderen binnen het gezin van Bartholomeus en Catharine van Swanevelt niet zo onbespreekbaar 
was als in de doorsnee-familie in de Calvinistische Nederlanden, waar, ondanks de hoge vlucht die de 
beeldende kunsten zouden nemen, een groot deel van de bevolking weinig moest hebben van de 
wereldse genoegens die op het doek geschilderd konden worden. Een en ander blijft giswerk, net als de 
leermeesters die de jonge Herman het schildersvak hebben bijgebracht. In de familie van zijn moeder 
waren schilders die hem bij die eerste schreden begeleid zouden kunnen hebben, maar als echte 
meesters staan zowel Gerard Dou in Leiden als Abraham Bloemaert in Utrecht te boek. Dat is echter 
op niets anders dan een mogelijke waarschijnlijkheid gebaseerd.6 

Voor Dou en Leiden pleiten de familiebanden met de stad Leiden, voor Bloemaert alweer de relaties 
met diens woonplaats (moeder Catherine de Hoey was immers in Utrecht geboren) en de 
stijlverwantschap tussen hem en zijn mogelijke leerling, alsmede de overeenkomsten tussen het werk 
van Van Swanevelt en dat van Cornelis Poelenburgh, de schilder die later zo'n grote invloed op hem 
zou krijgen en van wie wel vaststaat, dat hij bij Bloemaert in de leer is geweest. 
Zeker is weer wel, dat Herman van Swanevelt al op relatief jeugdige leeftijd naar het buitenland 
vertrok. In 1623 was hij in Parijs, getuige de signatuur van de genoemde tekening die in Bruns wijk 
hangt. Naar alle waarschijnlijkheid is Van Swanevelt niet lang in de Franse hoofdstad gebleven. Hij 
verruilde haar voor Rome: Waddingham houdt het erop, dat hij er al in 1624 was, maar ook 1629 is 
wel genoemd7 als aankomstjaar in de eeuwige stad. 

De Roomsche Schildersbent 

Een reis naar Rome was ook in de vroege zeventiende eeuw geen ongewone gang voor een beginnend 
kunstenaar, zelfs niet voor iemand uit Nederland. Als Van Swanevelt inderdaad een leerling is geweest 
van Bloemaert zou deze hem tot de tocht hebben kunnen aansporen. Bloemaert behoort zelf tot de 
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schilders die landschappen in Italiaanse stijl hebben gemaakt en de meester zou een tocht naar het land 
van de Romeinse oudheden in dat geval als uitstekend slot van de opleiding van de jonge Woerdenaar 
hebben beschouwd. Uit het dagboek van Vincent van der Vinne, een Haarlemse schilder uit de 
zeventiende eeuw, is bekend hoe een Nederlander tegen een dergelijke onderneming aankeek en er 
inspiratie voor het leven kon opdoen. Onderweg schetsen makend, die thuis of in een atelier tijdens 
een lange reispauze, konden worden uitgewerkt. 
Niet elke schilder bezocht Rome en ging meteen weer op de thuisreis aan. Mannen als Paulus Bril, 
Karel Duhardin en Pieter Lastman werkten enige tijd in de stad, voor zij weer op hun vaderland aan 
gingen. Anderen, onder meer Rembrandt, vonden een reis naar Rome verspilde energie, omdat in 
eigen land voldoende Italiaanse voorbeelden aanwezig waren om inspiratie bij op te doen. Opvallend 
is echter dat ook Rembrandt, ondanks dat hij niet naar Italië ging, veel zuidelijke landschappen heeft 
getekend en geschilderd en dus inderdaad goed naar die voorbeelden heeft gekeken. 
De grootste zeventiende eeuwse Nederlandse schilder mocht dan thuis blijven, genoeg vakgenoten 
reisden wel naar Rome af. Vanaf het begin van de jaren 1620 werd zelfs een speciale „Nederlandse" 
schildersorganisatie in de stad actief, die er tot rond 1640 een belangrijke positie zou gaan innemen. 
Het gezelschap werd bekend als „de Roomsche Schildersbent". Hoewel er in hoofdzaak Nederlanders 
en Vlamingen (dat onderscheid werd in die dagen nog amper gemaakt) lid van waren, had zij ook 
andere Zuid-Nederlanders en zelfs Duiters en Skandinaviers in haar gelederen.8 

De leden van de organisatie, die er speciale gebruiken op na hield, werden „bentvogels" genoemd. In 
1623 trad de bent voor het eerst naar buiten. De directe aanleiding tot de vorming van een specifiek 
„Nederlandse" vereniging voor beeldende kunstenaars was een conflict met het heersende 
schildersgilde, de Accademia di San Luca. Dit gilde bezat het recht om contributie te heffen van alle in 
Rome wonende schilders en bovendien mochten de gildemeesters het werk van deze buitenlanders 
taxeren. Daar hadden zij alle belang bij, want twee procent van de taxatiewaarde ging vervolgens naar 
de Accademia. 
De Nederlandse schilders hadden grote moeite met deze gang van zaken en in 1623 onttrokken zij er 
zich aan door de vorming van een eigen vereniging, die de strijd met San Luca kon aangaan. Het 
initiatief werd genomen door kunstenaars die al langer in Rome verbleven, zoals Cornells 
Poelenburgh en Bartholomeus Breenbergh.9 Zij bleven de bent tot hun vertrek in 1627 domineren, 
waarna de beurt aan een jongere garde was, die de organisatie tot grote bloei heeft gebracht. 
In het tijdperk van Poelenburgh en Breenbergh kwam Herman van Swanevelt met de bent in 
aanraking. Hij werd erin opgenomen en kreeg te maken met de spraakmakende gebruiken binnen de 
schilderskolonie. De beste informatie daarover is te vinden in het werk van de achttiende eeuwse 
Haagse kunstverzamelaar en mecenas Arnold Houbraken: „De groote schouburgh der Nederlantsche 
Kunstschilders en schilderessen". Houbraken spreekt van „geestige bedrijven en andere vrolyk-
heeden"10 als hij de bacchanalen, feesten en studentikoze bijeenkomsten van de Romeinse 
Nederlanders beschrijft. 
Een andere gewoonte van de bentvogels was om elkaar bijnamen te geven. Van Swanevelt werd 
vereerd met het koosnaampje „de heremiet". Die bijnaam dankte hij, volgens de Duitse schilder 
Joachim von Sandrart (1606-1680), die ook in Rome heeft gewoond en Van Swanevelt daar heeft 
gekend, aan zijn gewoonte om schetsen en tekeningen in kluizenaar-achtige afzondering te maken.11 

De bijnaam valt nog mee. Zijn mede-bentvogel Jan Asselijn, die een misvormde linkerhand had, werd 
Crabbetje genoemd, insecten- en reptielenschilder Otto Marseus kreeg vanwege zijn specialisme de 
naam „Snuffelaar" toebedeeld en Jacobus de Heusch stond bekend onder de naam „Afdruck", omdat 
zijn werk onvoldoende los kon komen van dat van zijn oom Willem de Heusch. 
Ondanks de lichtvoetigheid, waarmee veel bentvogels door het leven gingen, was hun werk serieus en 
werd het oorspronkelijk doel, meer autonomie ten opzichte van de Accademia di San Luca 
gerealiseerd. Dat overigens na een langdurige strijd die pas in het begin van de jaren 1630 beslecht 
werd. De verhoudingen waren na die tijd beter. Herman van Swanevelts naam komt zelfs in de 
periode van september 1635 tot juni 1638 in de notulen van de Accademia voor.12 
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Hoewel de bloeiperiode van de bent na 1638 voorbij is, heeft een Nederlandse schilderskolonie het 
nog tot diep in de zeventiende eeuw volgehouden en zelfs na 1640 nog voor een bescheiden opleving 
van de vereniging gezorgd. 

Werk in Rome 

Over de rol van Herman van Swanevelt binnen de Roomsche Schildersbent wordt de laatste jaren 
aanzienlijk anders gedacht dan in de vorige eeuw en de eerste helft van deze eeuw. Nog in 1915 werd 
zijn positie in Rome door G.J. Hoogerwerf betiteld als „zeer middelmatig"13 en ook anderen, onder 
wie Martin, beschreven zijn werken in negatieve bewoordingen. Pas de onderzoekingen van 
Waddingham hebben Van Swanevelts oeuvre in een ander daglicht gesteld en tegenwoordig worden 
zijn etsen en schilderijen als een belangrijke schakel binnen de Italianiserende landschapsschilderkunst 
beschouwd, zonder daarmee intussen zijn werk belangrijker te maken dan het is. 
„Zend een Ezel naar Romen, hy zal Ezel weerkomen", dichtte Houbraken.14 Hoe Van Swanevelt naar 
Italië kwam is, afgezien van zijn ene bekende Parijse tekening, onduidelijk. Zeker is wel dat hij 
geenszins als ezel uit Rome vertrok. 
Aanvankelijk ging hij helemaal op in de sfeer van de bent. Hij werkte zoals zijn collega's en voegde 
zich naar de grote voorbeelden binnen de groep: Poelenburgh en Breenbergh. Ook zij hadden hun stijl 
niet volledig zelf ontwikkeld. Zij konden voortbouwen op het oeuvre van Pynas, Lastman en Bril, 
terwijl die op hun beurt de lessen van Caravaggio in hun doeken tot uiting brachten. Een nieuwe 
gewoonte van de bentvogels was, dat zij niet alleen buiten schetsten, maar ook echt in de vrije natuur 
werkten. Ook schilderijen, die tot dan toe vrijwel uitsluitend in het atelier gemaakt werden op basis 
van elders gemaakte schetsen en voorstudies, ontstonden in de buitenlucht, op locatie. Dat heeft tot 
een vaak zeer directe weergave van de natuur in Van Swanevelts doeken geleid. De jonge schilder was 
al schetsend en op andere manieren werkend niet alleen in Rome actief, ook afbeeldingen van Tivoli 
en Frascati zijn bekend, net als van, niet nader te herkennen, stukjes vrije natuur in de omgeving van de 
eeuwige stad. 
Probleem bij het beschrijven van diens stijl is, dat er maar weinig doeken met zekerheid aan zijn eerste 
Romeinse periode kunnen worden toegeschreven. Waddingham heeft een aantal ongesigneerde 
doeken op Van Swanevelts conto geschreven en is in die redenering door meer recente kunsthistorici 
ondersteund. 
Hij concludeert dat tot circa 1630 Van Swanevelt een goede volgeling was, die echter op zeker 
moment met experimenteren begon en zijn weg zocht tussen alle voorbeelden die hij om zich heen zag. 
Dat leidde tot een meer eigen aanpak van de landschapsschilderkunst, waarbij details als het 
uitbeelden van een rivier of een zonsondergang tot kleine meesterwerkjes binnen het grote geheel 
konden uitgroeien. 
Van Swanevelts kunst kenmerkt zich ook door die aanpak van het detail. Hij was een van de eerste 
schilders die ook buiten de hoofdvoorstelling, doorgaans een onderwerp uit de Bijbelse geschiedenis of 
de klassieke oudheid, veel zorg aan het doek besteedde. Zijn schilderijen vormen een geheel, waarbij 
het onderwerp met smaak in het landschap is verpakt, maar waarin de bosschages, bergen en 
waterpartijen niet alleen maar stoffering zijn. 
Dat blijkt onder meer uit het schilderij „Jacobs Vertrek", dat in het Haagse museum Bredius tentoon
gesteld werd. Het is een van de weinige schilderijen van Van Swanevelt in Nederlands bezit en het kan, 
sinds de sluiting van het museum, niet meer bekeken worden. In 1986 zijn pogingen ondernomen om 
het naar Woerden te halen, maar dat kon door testamentaire oorzaken niet doorgaan.15 In dit 
schilderij plaatste Van Swanevelt een boom vrijwel in het midden van de compositie, waardoor het 
landschappelijke element een centrale plaats kon innemen. Het werk stamt uit 1630 en het geeft aan, 
dat de schilder in de periode vanaf 1624 veel geleerd had. 
In eerdere doeken zijn de verschillen met zijn bentgenoten geringer. Het gaat om details, om een 
nauwkeuriger, meer liefdevolle uitwerking. 

24 



In Rome werd van Swanevelt een bekwaam tekenaar van de klassieke ruines. Hij stoffeerde echter met facetten uit 
het dagelijkse leven, terwijl ook de doorkijkjes kenmerkend zijn. Coll.: Stadsmuseum Woerden. 

Helemaal alleen stond Van Swanevelt daar niet in. Gezien de weinige bekende gegevens over zijn 
persoonlijke leven in Rome kan dat ook niet. Zo woonde hij enige jaren in een huis aan de Via Capo de 
la Casa met zijn vakbroeders Charles Audran ( 1594-1674) en Michelangelo Cerquozzi ( 1602-1660). 
De drie zullen ongetwijfeld ervaringen hebben uitgewisseld. Ook onderhield hij vriendschap met de 
rond 1600 in Dowaai geboren Jean Duchamps, die zich van een Italiaanse naam Giovanni del Campo 
bediende. 
Getuige zijn bijnaam werkte hij echter grotendeels solistisch. Hij had de gewoonte om alleen temidden 
van ruines te gaan zitten om daar te schetsen en te tekenen. De gebouwen kwamen later weer terug als 
elementen in zijn schilderijen en zijn etsen. 
Van zeer groot belang voor zijn verdere ontwikkeling zou de ontmoeting met Claude Gelee (1600-
1682), bijgenaamd „le Lorrain" zijn, de man die beter als Claude Lorrain (hij kwam uit Lotharingen) 
bekend is gebleven. Wanneer deze heeft plaatsgevonden is niet bekend, maar zeker is wel, dat Van 
Swanevelt en Lorrain vanaf 1627 op hetzelfde adres woonden. Hieruit is afgeleid dat de Woerdense 
schilder leerling van zijn Franse collega zou zijn geworden. 
Waddingham16 heeft echter overtuigend aangetoond, dat de invloed van Claude Lorrain in elk geval 
tot 1638 ondergeschikt is aan Van Swanevelts eigen talent. 
Het dwaalspoor is vooral opgericht door Sandrart, die Lorrains invloed op Van Swanevelt in het 
bijzonder en op de Nederlandse schilders in Rome in het algemeen veel groter heeft beschreven dan ze 
in werkelijkheid was.17 Wat Sandrart ook vermeldt: de grote moeite die Van Swanevelt zou hebben 
met het uitbeelden van menselijke gestalten.18 Volgens zijn Duitse tijdgenoot werkte Van Swanevelt 
zijn figuren vrij fantasieloos uit. Wie vandaag een schilderij of ets van de schilder bekijkt ontkomt niet 
aan de indruk dat de uitgebeelde personen vaak alleen ter invulling van het landschap dienen. De 
adembenemende structuur van bossen, luchten, maar ook ruines, gebouwen en bergen eist alle 
aandacht in het werk op en slechts een enkele keer komen de mensen als middelpunt voor. En zelfs 
dan, zoals in de ontroerende ets „de vlucht naar Egypte" waarin temidden van de overweldigende 
natuur de nietigheid van de heilige familie uiteindelijk toch de blik overmijdelijk weet te vangen, is het 
landschap alom aanwezig. Het is niet alleen Van Swanevelts eventuele (Sandrart was geen 
overbetrouwbare bron) manco in het afbeelden van figuren, dat de menselijke gestalten in zijn werk zo 
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gering van omvang maakt. Ook zijn Italianiserende collega's hadden meer aandacht voor de natuur 
dan voor de mensen en dieren daarin: het landschap was immer hun belangrijkste inspiratiebron. Dat 
Van Swanevelt bovendien zeer goed in staat was tot uitbeelden daarvan blijkt uit misschien zijn 
beroemdste en meest geprezen doek: „Campo vaccino", de Romeinse veemarkt, dat in het Fitzwilliam 
Museum in Cambridge hangt. Dit uit 1631 stammende werk is een duidelijk produkt van de rijpe 
schilder, die alle invloeden uit zijn leertijd verwerkt heeft. Alle facetten: natuur, gebouwen, mens en 
dier zijn hier in hun juiste proporties en juiste houdingen weergegeven. „Campo Vaccino" is een van 
de doeken die duidelijk vanuit één standpunt geschilderd zijn, kennelijk vanaf een goede plaats met 
uitzicht op het plein. Door zijn aanpak van het onderwerp hebben hedendaagse kunsthistorici het wel 
als een voorloper van de achttiende eeuwse Venetiaanse schilderschool gezien. 
Tenslotte moet opgemerkt worden dat ook van anderen bekend is, dat zij wel uitstekende 
natuurtaferelen en gebouwen konden schilderen, maar met de figuren daarin niet goed raad wisten. 
Van Swanevelts bentgenoot, de in het noord-Franse Dieppe geboren Jan Asselijn (1610-1652) was 
bekend als schilder van mensen en dieren in werken van anderen. Daar staat tegenover dat Asselijn in 
zijn eigen werk dit „stofferen" vaak aan andere vakbroeders (David Teniers en de Vlaming Lucas 
Franchoys) over liet. 

Als Sandrart dus al gelijk heeft gehad met zijn stelling, dan is dat voor Van Swanevelts oeuvre 
nauwelijks van belang. Wie de moeite neemt de enkele etsen te bekijken, die van de schilder in 
Woerden te zien zijn, merkt bovendien dat het eventuele „gebrek" kundig verhuld werd. 

De gerijpte Van Swanevelt heeft in de jaren 1630 en 1640 een uitstekende naam gekregen als 
landschaps- en decoratieschilder. Het decoreren van huizen en openbare gebouwen was in die tijd een 
volwaardige kunstzinnige opdracht, waarmee ook veel grotere namen in de kunstgeschiedenis 
(Lorrain voorop) furore hebben gemaakt. 
Herman van Swanevelt kreeg opdrachten van voorname heren en instellingen. Zo maakte hij voor de 
loggia's van het Vaticaan een aantal schilderingen samen met Vincent Adriaenssen, waarvoor hij een 
bedrag van veertig scudi kreeg. 
Daarnaast maakte hij werk voor het klooster van Monte Cassino. Hier wilden zijn opdrachtgevers 
naast landschappen ook een aantal heiligenportetten. Voor het Palazzo Barberini in Rome maakte hij 
vijf grote doeken, die allemaal de Grieks/Romeinse mythologie tot onderwerp hebben. In deze 
werken is de echo van Poelenburgh19 nog wel aanwezig, maar van navolging is geen sprake meer. Aan 
de andere kant is in deze uitgebreide opdrachten ook een zekere mate van routine en ongeïnspireerd-
heid te zien, die erop kunnen duiden, dat het succes weinig ruimte voor artistieke ontwikkeling liet. In 
die momenten was Van Swanevelts kunst in die zin gemakkelijk, dat sprake is van een vorm die 
belangrijker lijkt dan de inhoud. 

Tot slot heeft Van Swanevelt zich in Rome tot een gezien leraar ontwikkeld. Tot zijn leerlingen 
behoren in elk geval Francesco Catalano, die op een weinig plezierige manier zijn leertijd bij de 
Nederlander afsloot: in 1636 klaagde Van Swanevelt hem namelijk aan wegens diefstal van twee 
doeken van Pieter van Laer. Een andere leerling was Giovanni le Grù. 

Claude Lorrain 

De verhouding tussen het werk van Herman van Swanevelt en Claude Lorrain verdient een aparte 
beschouwing, omdat maar al te vaak gewezen is op Lorrains enorme invloed op zijn Nederlandse 
vakgenoot. 
Martin schreef in 1936 nog: 

„In Rome had hij zich geheel in Claudes stijl ingewerkt, maar het resultaat van een en ander was 
een slap aftreksel van de kunst van zijn groote voorbeeld, niet meer dan goed decoratief werk, 
maar zonder eenige eigen inspiratie en nagenoeg krachtloos".20 
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En verderop werd Van Swanevelt nog beticht van het vervaardigen van „zoetelijke en naar onze 
smaak allesbehalve aangename landschappen". 
Een dergelijke negatieve houding ten opzichte van de invloed van Lorrain is tegenwoordig minder 
vanzelfsprekend, omdat namelijk niet vaststaat wie wie bëinvloedde. Zonder twijfel kan gesteld 
worden, dat de ontmoeting met en de verhouding tot zijn Franse vakgenoot belangrijk zijn geweest 
voor het verdere kunstzinnige leven van de schilder. Zijn manier van behandeling van een onderwerp, 
met name van boompartijen, van het decor-achtige geheel, dat zoveel van zijn composities kenmerkt, 
heeft veel overeenkomsten met de kunst van Lorrain. 
Waar Van Swanevelt temidden van de zeventiende eeuwse Nederlandse schilders een van de vele 
mindere goden was, werd Lorrain een van de groten van de Franse schilderkunst uit zijn tijd met een 
veel ruimere bekendheid dan zijn noordelijke vakbroeder. Dat, samen met de verwantschap in 
onderwerp en behandeling, heeft wellicht tot de overschatting van Lorrains invloed geleid. Ook 
Sandrart heeft daar het zijne toe bijgedragen, door de Franse meester van meet af aan als de eerste van 
het tweetal aan te wijzen. 
Toch lijkt aannemelijker, dat Van Swanevelt vanaf 1627 Lorrains gids in schildersland is geweest. 
Immers: de laatste was op dat moment nog maar een beginneling, terwijl de Nederlander al een aantal 
jaren in Rome verbleef en zijn ontwikkeling naar een meer dan middelmatig landschapsschilder al in 
volle gang was.21 

Probleem is echter, dat van Lorrain talrijke gesigneerde doeken bekend zijn gebleven, terwijl de 
discussie over Van Swanevelts auteurschap van schilderijen pas in onze dagen op gang gekomen is. 
Bovendien zijn, wellicht uit chauvinistische overwegingen, misschien door gewone onbekendheid, 
veel van diens werken op naam van Nicolas Pousin ( 1593/94-1665) of van Claude Lorrain zelf gezet, 
terwijl ook schilderijen aan Italiaanse meesters zijn toegeschreven, terwijl ze door Van Swanevelt 
gemaakt zijn. 

Boslandschap met herders, een van de weinige schilderijen van Van Swanevelt in Nederlands bezit. 
Coll.: Mauritshuis, Den Haag. 
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Een duidelijk voorbeeld van Van Swanevelts invloed is te herkennen in zijn schilderij „Jacobs 
Vertrek" in Den Haag. De manier waarop hij de boompartij in het midden geschilderd heeft, maar ook 
de groepering van struiken en bomen verder in het werk, de wat vlekkerige, wazige verten lijken zo uit 
een doek van Lorrain weggelopen. Lijken, want het kan niet. Rond 1630, het jaar dat Van Swanevelt 
het stuk voltooide, kon Lorrain, die nog maar relatief kort in Rome was, nog niet zo'n beslissende 
invloed op zijn vriend en collega hebben.22 

Aan de andere kant is de invloed van Lorrain niet volledig afwezig. Naast de al genoemde 
verwantschap tussen beider behandeling van de natuur, is het waarschijnlijk Lorrain geweest die Van 
Swanevelt makkelijker met mens en dier heeft leren om gaan,23 al is ook Poelenburghs erfenis er tot in 
zijn laatste jaren in herkenbaar. Bovendien kan niet ontkend worden, dat Lorrains ontplooiing in de 
jaren 1630 uiteindelijk ook voor de successchilder Van Swanevelt van belang is geweest: in het 
voetspoor van de Fransman zou hij naar Parijs trekken, waar Lorrains naam eerder gevestigd was dan 
de zijne. Ook dat heeft bijgedragen tot een eenzijdig meester-leerling-verhaal. 

In het grafische werk is de parallel met Lorrain minder vaak getrokken. Toch spreekt ook uit dit deel 
van Van Swanevelts oeuvre een duidelijke verwantschap met de Fransman. Op grond van het 
bovenstaande kan echter betwijfeld worden of die verder gaat dan een aantal uiterlijke over
eenkomsten. Alle elementen van Van Swanevelts kunst, die hij in de jaren 1624 of 1630 opbouwde, 
komen er in terug. Waar zijn schilderijen, door de kleuren en de penseelvoering vaak massief aandoen, 
hebben zijn etsen een zekere mate van luchtigheid. Ook in de overdadig gestoffeerde onderwerpen 
(hier eveneens gegroepeerd rond de oudheid, de Bijbel en arcadische taferelen, wat dat betreft is er 
geen verschil met de schilderijen) bood de techniek van het etsen Van Swanevelt meer mogelijkheden 
om zijn voorstellingen te laten ademen. Nog afgezien van de signatuur is het grafische werk van de 
Woerdense kunstenaar makkelijker als origineel herkenbaar dan zijn schilderijen.24 

Van Gelder,25 die overigens nog wel hoog opgaf van de geest van Lorrain in de etsen van Van 
Swanevelt, noemde zijn grafische werk „klassicistisch van bouw en van een indrukwekkende 
compositie" en prees hun „architecturaal-decorkarakter". 

Parijse jaren 

Na zo'n vijftien jaar in Rome gewoond te hebben verliet Herman van Swanevelt Italië in 1638 of 
1640, ook die exacte datum is niet bekend. De reden ook niet, maar een verklaring kan gezocht 
worden in de vastroestende gewoonten van de bentvogels. De generatie die rond 1623/1624 in Rome 
was aangekomen had daar de strijd moeten aanbinden met de gevestigde orde. Tien jaar later waren de 
Nederlandse schilders zelf onaantastbare grootheden met een machtige organisatie en een goed
gevulde orderportefeuille geworden. Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen was er op dat moment niet. 
Pas de komst van jongere schilders in de jaren 1640 zou de „Roomsche Schildersbent" weer nieuw 
leven in blazen. De oudere garde was op dat moment grotendeels vertrokken. 
Het lijkt aannemelijk dat het Claude Lorrain was, die Herman van Swanevelt in zijn kielzog meenam 
naar Parijs. Nu niet meer de beginnende kunstenaar die er in 1623 op zijn reis naar Rome had 
gepauzeerd, maar een man met een in Italië gevestigde naam, die alleen al om die reden in de Franse 
hoofdstad aan de slag kon. 
Hij leerde er bovendien verre familie kennen: zijn oudoom Jan was als schilder rond 1530 naar 
Frankrijk verhuisd en nazaten waren onder meer in Noyon en Parijs terecht gekomen.26 Onder die 
nazaten was ook Marie Laminoy, met wie hij in 1644 in het huwelijk trad, haar moeder was een De 
Hoey. Als getuige trad een Claude de Hoey op, neef of oom van de bruid. In de jaren 1640 dacht Van 
Swanevelt trouwens vaker aan zijn familie: voor zover bekend kwam hij in 1643 voor het eerst sinds 
zijn vertrek naar Rome terug in Woerden. Onder welke omstandigheden hij zijn broers en verdere 
familie aantrof is niet bekend. Evenmin is overgeleverd hoe hij zijn vaderstad na twintig jaar vond. Het 
is bij een kort bezoek gebleven en het heeft niet geleid tot enig herkenbare invloed op zijn werk. Die 
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was ook niet te verwachten: de schilder had zijn stijl in Italië vorm gegeven en na twintig jaar bergen en 
bossen zouden polderlandschappen met koeien en sloten en molens zijn voornamelijk Franse en 
Italiaanse klantenkring niet geboeid hebben. 
Kennelijk is het korte bezoek toch wel in de smaak gevallen, want in 1648 en 1649 zou hij Woerden 
nogmaals aandoen.27 

In Parijs is over de woonplaats en de achtergronden van de schilder weinig bekend, maar wat bewaard 
gebleven is maakt duidelijk dat hij ook hier zijn draai zonder veel moeite gevonden heeft. Hij werd in 
elk geval een veelgevraagde decoratieschilder. In die hoedanigheid maakte hij, samen met Pierre Patel 
en Giovanni Romanelli schilderingen in het Hôtel Thorigny, het woonhuis van Nicolas Lambert de 
Thorigny, voorzitter van de Franse rekenkamer.28 

Daarnaast maakte hij vrij werk, onder meer als etser. Uit zijn Parijse jaren zijn enkele Franse 
rivierlandschappen bekend, die een andere sfeer uitademen dan de etsen die hij in Italië maakte, maar 
desondanks vergelijkbare karakteristieken hebben.29 

In zijn serie van 116 etsen die in 1653 in Parijs het daglicht zag en die de kunstenaar zelfde titel „Variae 
campestrum fantasiae" (diverse landelijke fantasieën) noemde heeft hij zich van zijn beste zijde als 
graficus laten zien. Hierin is zijn hele scala van onderwerpen vertegenwoordigd, waarbij de 
belangstelling voor de plantenwereld steeds weer naar voren komt. Ook in zijn afbeeldingen van 
gebouwen en ruines (er zitten tal van Romeinse oudheden in) valt in de eerste plaats de liefde voor het 
kleine detail op: de wolligheid van overwoekerende planten, de stoffering met struiken en bomen. Als 
tijdsbeeld zijn met name de „Vues de Rome" belangrijk: zij laten zien hoeveel klassieke bouwkunst in 
de vroege zeventiende eeuw nog overeind stond en hoezeer die restanten (onder meer de Thermen van 
Antonianus en de Via Appia) in het dagelijkse leven van de stad waren ingebed. Van Swanevelt 
maakte zijn schetsen en tekeningen immers buiten en heeft dus, naar aangenomen mag worden, voor 
een belangrijk deel naar de natuur gewerkt. Dat „naar de natuur" impliceert echter meteen, dat 
geenszins uitgesloten moet worden, dat hij naar believen elementen uit andere omgeving heeft 
toegevoegd: noch zijn etsen noch zijn schilderijen zijn fotografisch bedoeld geweest. 
Hoewel onzeker is of alle etsen inderdaad in Parijs ontstaan zijn, danwei door de kunstenaar vanuit 
Rome zijn meegenomen, is wel duidelijk dat in zijn nieuwe woonplaats het Italianiserende karakter 
populair was. 
De etsen geven bovendien nog eens aan met welke zorg Van Swanevelt zijn werk afleverde. Een 
klassiek tafereel als „Venus en Adonis" valt, geheel naar de geest van de tijd, weg in de welige bossen, 
waarmee de etser zijn onderwerp omringd heeft. De veelzijdigheid van dat bos, met ondoordringbare 
delen en op andere plaatsen open plekken met een diffuse lichtval, toont een zeer bedreven 
vakmanschap. 
Die kleine elementen maken de etsen vaak heel verrassend, ook nog voor huidige ogen. Een bosgezicht 
met beek, ook in het Woerdense museum te zien, is bij eerste beschouwing niet meer dan een met hoge 
perfectie uitgebeeld stuk woud, terwijl op de voorgrond twee mannen naar de snelstromende beek 
kijken. Het verrassende element komt echter in de diverse doorkijkjes tot uiting: een ezeldrijver die net 
zichtbaar is tussen twee bomen, een dal met op de achtergrond een kasteel- of stadstoren en bergen in 
het verschiet. 
Daarnaast is de compositie klassiek, maar niet slaafs nagevolgd, getuige een ets met een ezeldrijver als 
onderwerp. De man, die met twee ezels onderweg is, heeft naast zich een dominerend bos, waarbij 
twee bomen op de voorgrond het best zijn uitgewerkt. De donkere structuur van beide woudreuzen 
zou het hele beeld scheef kunnen trekken. Echter door het plaatsen van een tweetal zittende personen 
in het bos wordt het bos opengetrokken. De lichte andere helft van de ets, met onder meer een herder 
met kudde, een stad en luchtige boomgroepen zorgt toch voor het gevraagde evenwicht. 
Die uitgekiende details maken aannemelijk dat de werken van een eerdere datum zijn, dan het jaartal 
dat op de etsen gedrukt is (1653). Uit zijn Franse jaren is namelijk ook het schilderij „Landschap met 
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wam 
Bosgezicht met beek: temidden van de massieve 
bospartijen zijn talrijke kleine speelse elementen, 
zichtbaar. Coli: Stadsmuseum Woerden. 

reizigers" bekend, dat blijkens de signatuur in 1643 geschilderd is, en ook een „Landschap met hoge 
rots" uit 1643 of 1648, waar de signatuur H. V. SWANEVELT FS WOERDEN 1643 op staat. De 
laatste „3" wordt echter ook als „8" gelezen. In beide werken valt op, dat Van Swanevelts stijl zich in 
vrijere zin geëvolueerd heeft. De detaillering van boom- en struikpartijen uit de vroege jaren heeft 
plaats gemaakt voor een meer impressionistische benadering. Bij het gebruik van die term moet 
intussen geen verwantschap met de Impressionistische school gezocht worden. Van Swanevelt werkte 
echter in zijn Parijse periode met het weergeven van de indruk, de impressie van wat hij schilderde. 
Bladeren zijn met vlekkige stippen aangegeven in plaats van in vol detail; de figuren in de 
landschappen zijn niet slordig, maar wel weinig exact uitgewerkt en de achtergrondpartijen 
(doorkijkjes, bergen) worden aangeduid, niet meer fotografisch uitgebeeld.30 Andermaal intussen een 
aanwijzing, dat Van Swanevelt in zijn minder commerciële werk (de decoratieschilderingen waren in 
elk geval meer werk om den brode) op grote hoogte kon staan. 
Het heeft hem ook waardering gebracht. In 1651 of 1652 werd hij toegelaten als gekozen lid van de 
Académie Royale. Bovendien was hij ook in Parijs leraar van een nieuwe generatie kunstenaars, van 
wie zijn zwager Jacques Rousseau de bekendste is. 
Herman van Swanevelt is naar alle waarschijnlijkheid in Parijs overleden met 1655 als meest 
aanvaard jaar, gebaseerd op de annalen van de Franse koninklijke academie. Er zijn echter andere 
bronnen die melding maken van een latere datum. De Italiaanse auteur Passeri noemt als sterfjaar 
1659 (in Ventië) en zelfs het jaar 1690 is genoemd.31 

Betekenis 

Het bovenstaande maakt duidelijk dat het weinige dat over Herman van Swanevelts leven en werken 
zeker is, een antwoord op de in het begin gestelde vraag: meester of leerling, gecompliceerd maakt. 
Uiteraard was Van Swanevelt leerling (van Bloemaert of wie het ook geweest is) en leraar (Catalano, 
Le Grù en Rousseau), maar de vraag blijft of hij slechts een goed vakman was, die alle invloeden van 
zijn omgeving (Poelenburgh, Breenbergh en later Lorrain) gretig heeft opgeslokt, of dat er wel degelijk 
vernieuwende werking van hem is uitgegaan. 
Ondanks alle bedenkingen die daarover kunnen bestaan, lijkt de laatste conclusie het meest 
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gerechtvaardigd. En dan niet alleen omdat Lorrain (de man die altijd voor de leraar versleten is) pas in 
een relatief laat stadium in Van Swanevelts leven kwam. Ook andere elementen in zijn werk pleiten 
voor een, op zijn minst, genuanceerde benadering van hun artistieke verhouding. 

Zijn invloed komt misschien het duidelijkst naar voren in zijn Romeinse jaren. Gewezen is al op de 
elementen van Van Swanevelts werk in dat van Lorrain, maar ook anderen hebben van zijn manier 
van schilderen en etsen geprofiteerd. De belangrijkste van die schilders is Jan Both (1620-1652), een 
van de mannen die de Italianiserende landschapsschilderkunst ook in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw nog zou beoefenen en er groot in zou worden. De verwantschap met het werk van 
Van Swanevelt is aanzienlijk, al gebruikte Both een wat sprekender kleur groen dan de Woerdenaar.32 

Zijn veelal zonovergoten landschappen zijn echter voor meer schilders een vertrekpunt geweest: Jan 
Asselijn, Jan Baptist Weenix en Nicolaas Berchem zouden, zonder het voorbeeld van Van Swanevelt 
een ander oeuvre hebben nagelaten. Zij behoren, net als Both, tot de generatie die na 1640 in Rome 
zou blijven. Houtzager heeft aangetoond, dat de invloed die Lorrain op hen heeft gehad, veel geringer 
is dan tot dusverre werd aangenomen, terwijl de eigenlijke verdiensten in de richting van Van 
Swanevelt gezocht moeten worden.33 

Tot Van Swanevelts volgelingen kunnen ook Frederick Moucheron en Johannes Glauber gerekend 
worden. De laatste was een late leerling, want hij werd pas in 1646 in Utrecht geboren. Glauber, die in 
1726 in Schoonhoven stierf, zou eveneens naar Rome vertrekken en zich daar geheel in de stijl van 
Van Swanevelt inleven. 

Zijn prentkunst zou daarnaast van groot belang blijken voor de ontwikkelingen in dit genre in de 
tweede helft van de zeventiende eeuw en later nog. Anthony Blunt heeft gewezen op de relatie tussen 
de tekeningen van Stefano della Bella en de grafiek van Van Swanevelt, terwijl de behandeling van 
gebouwen in het oeuvre van de Woerdense meester, en dan met name in zijn etsen, een voorbeeld zou 
worden voor een groot aantal Italiaanse schilders en tekenaars.34 

WH»! 
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In dit Italianiserende landschap wordt de openheid door de waterpartij en de figuren bereikt. 
Coli: Stadsmuseum Woerden. 
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Een en ander rechtvaardigt de conclusie dat Herman van Swanevelt op het hoogtepunt van zijn 
artistieke loopbaan, en dat is zonder meer in zijn Romeinse jaren te traceren, een leraar van formaat is 
geweest. In zijn Parijse tijd is het werken hem voor een deel makkelijker afgegaan (die tendens was ook 
in Rome al merkbaar als de opdrachten hem overspoelden). Zijn latere schilderijen maken echter 
duidelijk, dat hij ook toen nog in staat was tot origineel en hoogstaand werk. De invloed die daarvan 
uitgegaan is, is echter moeilijker na te trekken. 
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Luidklokken in Oudewater* 

door P.G. Knol 

In vrijwel elke nederzetting van enige omvang vindt men luidklokken. Bij dopen, huwelijken en 
begrafenissen, bij het begin van gebedsdiensten, bij dreigend gevaar brengt hun gebeier of geklingel de 
bevolking op de hoogte van de gebeurtenissen. 
Ook in Oudewater zijn er luidklokken: twee kerktorens, het torentje van het stadhuis en de kapel van 
het verzorgingstehuis voor bejaarden „Schuylenburcht" zijn van meer of minder oude exemplaren 
voorzien. Het laatstgenoemde klokje luidt alleen als er een uitvaartdienst wordt gehouden in de kapel 
voor een overledene uit het tehuis. 
Het luidklokje van het stadhuis werd in 1669 gegoten door de beroemde klokkengieter Pieter 
Hemony. Deze klok had uiteraard een belangrijke functie in het dagelijks leven in de stad. Iedere dag 
werd er geluid voor het openen en sluiten van de stadspoorten. Rechtszittingen en vergaderingen 
werden ermee aangekondigd en ook wanneer er een proclamatie vanaf het bordes van het stadhuis 
werd voorgelezen, ging hieraan klokgelui vooraf. De laatste jaren is nog wel eens gepoogd het klokje 
zijn oorspronkelijke functie terug te geven en werd er een kwartier voor de aanvang van de 
raadsvergadering geluid. Thans echter klinkt het klokje nog maar éénmaal per jaar en wel op de eerste 
zondag na 7 augustus (tenzij 7 augustus op zondag valt). Het klokje roept dan de inwoners tegen het 
middaguur op om naar het stadhuis te komen om het grote schilderij te bekijken en te komen luisteren 
naar een uitleg over het uitmoorden van de inwoners van Oudewater op 7 augustus 1575. 
Over de klokken in de toren van de Rooms-Katholieke kerk, gewijd aan de Heilige Franciscus van 
Assisi, valt wat meer te vertellen. In deze toren hangen van oudsher drie luidklokken. 
De kerk werd in 1881 gebouwd onder pastoor Gerritsen en het torenuurwerk werd, tesamen met de 
drie luidklokken, geschonken door de familie Putman. De klokken werden in 1882 door de firma Petit 
& Fritsen te Aarle-Rixtel gegoten en in 1883 in de toren opgehangen. De grootste klok werd in 
1898-1899 onder pastoor Rooyakkers opnieuw gegoten omdat hij gebarsten was; met de tweede klok 
gebeurde dit in 1913-1914, onder het pastoraat van pastoor Pietersen. 
De grootste klok had een hoogte van 1,10 m. en een middellijn van 1,25 m; de omtrek bedroeg 3,6 m. 
Hij woog circa 1200 kg. en was gestemd in de toon E. Hij was voorzien van randen met engelen en 
bloemen, alsmede van een afbeelding van Franciscus en een kruisbeeld. Als opschriften staan te lezen: 
„A:D: MDCCCLXXXII Petit & Fritsen me fuderunt" en de namen van de schenkers: „Wilhelmus 
Putman & Antonia Rosweide conjuges". 
De tweede klok was 90 centimeter hoog en had een middellijn van een meter; zijn omtrek bedroeg drie 
meter. Hij was ook versierd en droeg, behalve de naam van de gieters, het opschrift „Me dedit 

*Voor het schrijven van dit artikel is dankbaar gebruik gemaakt van de hulp van de heer Jansen, 
archivaris van de gemeente Oudewater. 
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Theodora Putman Ao Di 1882"; in de onderrand was een klein kruisbeeld ingegoten. De klok woog 
ongeveer 600 kg. en was gestemd in de toon Gis. 
De derde klok was 70 cm. hoog, had een middellijn van 82 cm. en een omtrek van 2,50 m. Ook deze 
klok was versierd en droeg de naam van de gieters alsmede het opschrift „Antonia Putman" met het 
jaartal „Ao Di MDCCCLXXXII". Deze klok woog ongeveer 325 kg. en was gestemd in de toon B. 
In het parochieboek staat (zonder datum) in 1882: „Aanstaande Vrijdag zullen de nieuwe klokken 
plechtig worden geconsacreerd tot de dienst van God gewijd worden. Ten 9 ure zal eene plechtige Mis 
worden opgedragen voor de Weldoeners der Nieuwe Kerk. Na de Mis zal eene korte toespraak 
worden gehouden door den Z.E. Heer Wilh. Putman, Pastoor te Haastrecht, door wien vervolgens in 
de nieuwe Kerk de plechtige wijding zal verricht worden. Allen mogen en worden verzocht deze 
plechtigheid bij te wonen. Daar slechts door de pastorie toegang zal zijn tot de nieuwe Kerk, zal van de 
eerstingaanden, om gedrang te voorkomen, een entreegeld van 50 et. ten voordeele der nieuwe Kerk 
geheven worden. Ook zal na de H. Wijding aan een ieder, die wil en een offertje voor de nieuwe Kerk 
over heeft, gelegenheid gegeven worden, om de nieuwe klokken te luiden." 
Om een indruk te krijgen van de kosten van bepaalde zaken volgt hier een opsomming: 
— transport luias en klepel f 2,75 
— transport nieuwe klok naar Oudewater f 20,10 
— transport van de oude klok naar Rotterdam f 7,55 
— transportfooi aan werklieden te Den Haag f 2,50 
— rekening De Swart werkzaamheden transport enz. f 179,45 

verrekend met mejuffrouw Putman f 212,35 
— Nog bijgekomen uitgaven 7 okt. 1896 hulp etc. ijzerfabriek f 2,56 

In het archief vinden we dan verder niets meer over de klokken tot 9 juli 1940. Dan krijgt het 
Rooms-Katholiek Parochiaal Kerkbestuur een brief van de burgemeester van Oudewater, dat de 
kerkklokken tot nader aankondiging niet mogen worden gebruikt op grond van een aanschrijving van 
de Inspecteur voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen. Op 30 april 1941 wordt 
bericht dat een beperkt gebruik van de luidklokken weer is toegestaan, omdat Oudewater toen over 
een sirene beschikte om de bevolking in geval van bominslag te alarmeren. 

De drie torenklokken van de R.K.-kerk werden voor het oog van geestelijkheid en parochiebestuur in januari 
1943 weggehaald Coll.: gemeente Oudewater. 

34 



De Duitse bezetter begon eind 1942 met de georganiseerde vordering van metaal ten behoeve van de 
oorlogsindustrie. Begin 1943 werd ook Oudewater hiermee geconfronteerd. In het parochiedagboek 
schrijft de pastoor op 21 januari 1943: „Tijdens deze gezegende misweek kwam het onprettige bericht, 
dat onze drie torenklokken nog dezelfde week zouden weggehaald worden; donderdag is men 
daarmee begonnen en dinsdag 26 jan. zijn ze weggegaan, behalve de groote klok, die 28 jan. is gehaald. 
Het bericht van 't weghalen der klokken kwam op denzelfden dag als 't geboortenieuws eener 3e 
prinses „Margaritha Francisca". 
Op 24 januari schrijft de pastoor: „Volgens de beweering van de uitvoerder der klokkengeschiedenis 
(Stooms? hij zelf niet hier geweest) komen in Oudewater drie klokken terug van minder dan 100 kilo, 
C 3e klas. Onze klokken wegen 1175,585 en de 3e 330 kg. Er zijn 3 klassen: A, B en C, A = le kl; B = 
2e kl; C = 3e kl. Die van 1175 is kl. B, de twee andere beide A. De groote klok is genummerd 133, de 
2e 124, de 3e 125, staan te Rotterdam. Voor bewaring en terugbrenging? zijn aangesteld de HH. 
Brusse, de Veen, Piehl en Krestman. De groote gemeenteklok alhier weegt 1840 kg. is klas C". 
Op 2 maart 1943 stuurt A.W. den Boer, de gemeentesecretaris van Oudewater, een briefje aan het 
Parochiaal Kerkbestuur waarin hij aanraadt de afgetekende verklaringen inzake de verwijderde 
klokken zorgvuldig te bewaren, omdat ze, wanneer mogelijk in de toekomst een vergoeding zou 
worden uitbetaald, als bewijsstuk moeten dienen. Dit bleek later een goede raad te zijn. 
In 1943 schrijft een parochiaan: „Zeer Eerw. Pastoor! Laat het U niet bedroeven of verdrietig 
stemmen, het weghalen der klokken. Wat ze ook proberen! de Zieleklokken Uwer Parochianen 
kunnen ze nooit wegnemen of doen verstommen. Dit ondervindt U in deze schoone week maar al te 
goed en dit is toch het voornaamste, ook voor een Priesterhart. Ook deze avond luide de Klokken 
onzer Zielen nog flinker en krachtiger als voorheen, luister, hoe zij zullen klinken door ons gezang. (En 
wat zij, onze vrienden, er van maken zij tot hun eigen verderf). Met eerbiedige groet. A.B.". 
De klokken kwamen niet meer terug. Twee jaar na de oorlog, op 11 december 1947, kreeg het 
Parochiaal Kerkbestuur machtiging van de vicaris-generaal van het bisdom Haarlem om zich in 
verbinding te stellen met de Rooms-Katholieke Orgel- en Klokkenraad. Deze raad zou deskundig 
advies kunnen verstrekken over het aanschaffen van drie nieuwe luidklokken. Het kerkbestuur moest 
de leverancier, de toonhoogte, de materiaalsamenstelling, de zwaarte, de prijs per kg. enzovoorts van 
de gewenste klokken aan de Orgel- en Klokkenraad doorgeven, waarna deze het leveringscontract 
moest goedkeuren. Na gunstig advies zou de bisschop machtiging kunnen verlenen tot de aanschaf 
mits ook aangegeven zou kunnen worden hoe de aankoop kon worden gefinancierd. 
Overigens had pastoor van der Snoek al op 9 december 1947 een brief aan de firma Petit & Fritsen te 
Aarle-Rixtel geschreven, waarin hij bevestigde wat zijn voorganger pastoor Bennebroek al in maart 
1947 geschreven had, namelijk dat de parochie zo spoedig mogelijk een drietal klokken geleverd wilde 
zien. Men wilde een klok van 1600 kg. in toonhoogte D en met een hoogte van 138 cm. een tweede 
klok van 1125 kg. in toonhoogte E en met een hoogte van 122 cm. en tenslotte een klok van 800 kg. in 
toonhoogte Fis met een hoogte van 109 cm. 

Aan de bisschop werd bericht dat, volgens opgave, de kosten van de klokken f 20.868,40 zullen 
bedragen en dat men daarvoor een klokkenfonds van f 11.143,— en een rijksvergoeding voor de 
gestolen klokken ten bedrage van f 5.744,83, in totaal dus f 16.887,83, ter beschikking had. Het 
tekort hoopte men met collecteren bijeen te brengen. 
Na enige correspondentie over het opsturen van luiassen enzovoorts werd op 27 juli 1947 door de 
gietersfirma bericht, dat de grootste klok circa 1700 kg. zou gaan wegen en dat daarop een afbeelding 
van de H. Franciscus van Assisi zou worden aangebracht. De middelste klok zou ongeveer 1260 kg. 
wegen en een beeltenis van de H. Maria krijgen; de kleinste klok tenslotte zou ongeveer 850 kg. wegen 
en worden gesierd met een afbeelding van de H. Johannes de Evangelist. Ook zou op elke klok het 
gietjaartal, A.D. 1948, worden aangebracht. Het gewicht bleek bij het klokkegieten niet eenvoudig te 
bepalen, want dit week bij de drie klokken nogal af van de oorspronkelijke opgave: vermeld werd dat 
de klokken respectievelijk 1736, 1225 en 890 kg. wogen. 
Nadat Frater Getulius in de werkplaats van Petit & Fritsen de klokken gekeurd had, werden deze op 
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30 oktober 1948 naar Oudewater vervoerd en werd begonnen met de installatie. Inclusief alle kosten 
van de luistoelen met luiassen, wielen, lagers en beugels beliepen de totale aanschafkosten 
f 23.690,31. De collecten van maart 1947 tot oktober 1948 brachten in totaal f 6.141,— op. 
Opgelucht kon de pastoor in het parochieboek schrijven: „Klokkenwijding, woensdag 15 december 
1948".De klokkenwijding vond om 7 uur 's avonds plaats en geschiedde door J. Bots, deken van 
Gouda. De kerkgangers kregen allemaal een boekje met de Nederlandse tekst van de Latijnse gebeden. 
De kerk was tot aan de laatste plaats gevuld. De wijding vond voor in de kerk plaats en daarna begon 
het zware werk om de klokken omhoog te takelen. Op zondag 19 december 1948 luidden ze voor het 
eerst. Tot klokkenluiders werden benoemd: „Streng uit het winkeltje in de Capellenstraat, recht 
tegenover de pastorie. Hij wordt bij het luiden van drie klokken bijgestaan door P. Snel van de Haven 
(koorzanger) en de oude Morsink uit de Kloosterstraat". 
De pastoor hield die zondag onder alle Heilige Missen een bedelpreek voor het klokkenfonds en hij 
ging zelf met de beide kapelaans met de mandjes rond. Het resultaat was best: f 2.400,—. 
Zo'n tien jaar geleden werden de klokkenluiders afgedankt en sindsdien worden de klokken niet meer 
met handkracht maar electrisch in beweging gezet. Het aantal keren dat per dag en per week geluid 
wordt is overigens sterk verminderd. Er worden minder missen gevierd als vroeger en ook het Angelus 
klept niet meer in Oudewater. 

4 :&^i!^. J|::s 

1 tMk Wi «* 
De grote- of Sint Michaëbkerk heeft, met veel geluk, haar luidklokken 
kunnen behouden. Foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg. 
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Het is verbazingwekkend hoe weinig er in het gemeentearchief te vinden is over de klokken in de toren 
van de Grote of Sint-Michaëlskerk. Het eerste gegeven is de scheiding tussen kerk en staat in 1798. In 
de Additionele Artikelen tot de Acte van Staatsregeling, die dat jaar in werking trad, leest men: „De 
torens, aan de kerkgebouwen gehegt, benevens de Klokken, met derzelve huisingen, worden 
verklaard, eigendommen te zijn en te blijven der Burgerlijke Gemeente, staande ten allen tijde onder 
derzel ver beheering en onderhoud". Deze regeling was ook van toepassing op de Oudewaterse situatie 
omdat de stad ook tot de Bataafse Republiek behoorde en de kerk en toren dateerden van vóór 1798. 
Over de klokken vinden we gegevens in het bekende boek van A.C. van Aelst: „Schets van de 
Staatkundige en Kerkelijke Geschiedenis en van den Maatschappelijken Toestand der Stad 
Oudewater tot hare inneming en gedeeltelijke verwoesting in 1575". Van Aelst schrijft: „Tot de oudste 
klokken, die zich in den toren bevinden, behooren de beide luidklokken. De groote, gewijd aan de H. 
Maria, draagt het volgende opschrift in gotische letters: „Sancta + Maria + Virgo + intercede + mi + 
toto + mundo + quia + genuisti + regem + orbis + anno + domino + M + CCCCC + Johannes + 
Moer + me + fecit", dit is: „Heilige Maagd Maria, wees mijn voorspraak, omdat Gij den Koning der 
Wereld (tot heil) der geheele wereld hebt voortgebracht. Johannes Moer vervaardigde mij in 't jaar des 
Heeren 1500". De kleinere klok draagt, behalve een gotisch omschrift, waarin het jaar MCCCCXI 
voorkomt, ook in latijnse letters deze woorden: „Ego sum via, Veritas ac vita" (Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven). Waarschijnlijk behoort ook de klok, die het volle uur verkondigt tot de 
oudere; ook deze heeft een omschrift in gotische letteren en is aan beide zijden versierd met de 
afbeelding eens bisschops; onder beide staat „St. Willebrordus". Omtrent de groote klok behelst het 
resolutieboek der vroedschap onder 11 Maart 1582 het volgende: „is collegialiter ter camere 
geresolveert ende gesloten eerst dat men die groote clocke die nyet te helpen en is om wel ende 
gemackelick te mogen luyden, uyt ten toorn sullen doen en doen se inwysselen mitte andere cleyne 
clockges, den klockegieter voer halff spys al volgens d. kerckmrn. contract dat zy metten mr. Thomas 
Both clockgieter gemaect hebben in presentie van burgemm. voorsz. enz." Hieraan is echter geen 
gevolg gegeven, want den 1 Oen Juni van hetzelfde jaar wordt besloten „die grote clocke om alle vredes 
will binnen dezer stede te houden". Eenige jaren vroeger waren nochtans reeds twee klokken uit den 
toren verkocht; de rekening van de kerkmeesters over 1577-1578 vermeldt als: „aan die van 
Soetermeer verkocht eene klok wegende 1025 pond, voor 164 kg. 12 st., 2d." en „aan die leidekkers 
eene dito wegende 808 pond, voor 124 kg. 13 st. 6 d." 
Tot zover de gegevens die Van Aelst ons verstrekt. 

Vlak voor het begin van de Tweede Wereldoorlog was één van de luidklokken gebarsten. Hij werd 
gerepareerd door de Utrechtse edelsmeden Jan-Eloy en Leo Brom. Er ontstond bijna een proces over 
de slechte kwaliteit van de reparatie, maar uiteindelijk zag men daar vanwege de kosten maar vanaf. In 
1948 werd de draad voor het herstel van deze klok weer opgevat. Er werden onderhandelingen 
gevoerd met het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen om subsidie te verkrijgen voor 
het opnieuw laten lassen van de gebarsten klok bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij. De 
kosten hiervan beliepen in totaal f 1.500,—. Op 17 maart 1951 kwam er bericht van het ministerie 
dat Oudewater kennelijk geen behoefte meer had aan die klok. De brief waarin dit wordt vermeld is 
echter in het gemeentearchief niet terug te vinden. 
De beiaard uit de toren is daar in de oorlogsjaren wel weggehaald, maar werd door de Duitsers om 
„esthetische redenen" weer teruggegeven. Men vond de lege lantaarn van het klokkenspel kennelijk 
geen gezicht. 
Overigens waren ook de twee grote luidklokken uit de Sint-Michaëlskerk door de Duitsers 
weggevoerd, maar ze zijn min of meer ongeschonden teruggevonden. De klok met de „barst" werd 
door de Duitsers over het hoofd gezien omdat hij niet op zijn plaats hing maar nog aan de voet van de 
toren stond... 
Het blijft dan stil rond de luidklokken tot de restauratie van de kerk en de toren in de periode 
1960-1967. De in Oudewater voor de CHU in de gemeenteraad zittende amateur-beiaardier prof. mr. 
C.H. Schouten had zich ingezet om de beiaard in de toren uit te breiden tot een vieroctaafs klokkenspel 
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met als 49e bel een klok, die, naast als zwaarste bel van de beiaard, ook zou kunnen dienen als 
luidklok. 
De gescheurde luidklok, die volgens onderzoek begin 1500 gegoten werd door de Mechelse 
klokkengieter Joris Wachenius, werd alsnog gerepareerd in Denemarken voor de somma van 
f 2.800,— en de nu beschikbare drie luidklokken werden uitgebreid met een exemplaar van 535 kg. 
gestemd in de toon As. Schenker was de Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente; het 
randschrift is de oproep van de oud-testamentische profeet Jeremia: „O land, land, land, hoor des 
Heeren Woord". 
In diezelfde periode werden de klokkestoelen electrisch gemaakt, zodat vanaf 1968 zo nodig vier 
klokken hun gebeier vanuit de Sint-Michaëlskerk over stad en land kunnen laten horen. 
Geen nieuwe bestemming is er nog gevonden voor het laag boven de kerk aangebrachte zogenaamde 
„vrouwenklokje". Dit stokoude luidklokje dateert uit de 14e eeuw en is dus ruim 600 jaar oud. 
Vroeger werd bij begrafenissen dit klokje even geluid nadat de zware klok was uitgebeierd: het gaf aan 
dat er een vrouw begraven werd. Anti-feministische tongen beweerden dat dit gebeurde omdat een 
vrouw altijd het laatste woord wil hebben... 

De Roskam, een herberg te Rietveld 

door W.R.C. Alkemade 

In juli 1968 maakte de slopershamer een einde aan het café „De Roskam", gelegen op de hoek van de 
Zegveldse Uitweg en Rietveld. Het pand moest wijken ten behoeve van de verkeersveiligheid op de 
driesprong nabij de Blokhuisbrug. Ongeveer 225 jaar lang hebben dit café en zijn voorganger een rol 
gespeeld in de geschiedenis van het schoutambacht en later van de gemeente Rietveld. In het hierna 
volgend artikel wordt ingegaan op „De Roskam", zijn eigenaars, bewoners en bezoekers vanaf de 
achttiende eeuw tot aan juli 1968. 
Hoewel de feitelijke geschiedenis van de herberg pas rond 1745 begint, moeten we voor het begin van 
de historie van het pand terug naar het schoutambacht Rietveld en de Bree, in het eerste kwart van de 
achttiende eeuw. Het Schoutambacht Rietveld en de Bree, in het vervolg kortweg aangeduid als 
Rietveld, lag ten noorden van de Oude Rijn en bestreek het grondgebied van de twee gelijknamige 
polders. Juridisch ressorteerde het ambacht onder het Baljuwschap van Woerden. Ten oosten grensde 
Rietveld aan de „poorterije" van Woerden; het buiten de wallen gelegen rechtsgebied van de stad. Aan 
de westzijde werd het ambacht begrensd door de onder Bodegraven behorende Meijepolder en de 
buurtschap Nieuwerbrug.1 

Rietveld bestond voornamelijk uit een rij langs de Rietvelderdijk (de latere straatweg) gelegen 
boerderijen, voor het merendeel eigendom van aanzienlijke families uit Woerden, Gouda, Haarlem, 
Leiden en Amsterdam. De inwoners van Rietveld pachtten deze boerderijen met het bijbehorende 
land. 
De grootste boerenhofstede was in die tijd „Het Ojevaarsnest". Deze boerderij met 35 morgen land 
(bijna 30 hectare) was de meest oostelijk gelegen hofstede van het ambacht. Rond 1705 was de 
Woerdense patriciërsfamilie Van der Win, rijk geworden door de handel in wijn en olie, eigenaar 
geworden. De drie broers Jan, Cornelis en Abraham van der Win vervulden diverse bestuursposten in 
de stad en hadden daarnaast hun handen vol aan het beheren van hun eigendommen in en om 
Woerden.2 Abraham van der Win kocht in 1724 voor de somma van 3300 gulden de 
ambachtsheerlijkheid van Rietveld van de Staten van Holland en mocht zich sedertdien „heer van 
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Rietveld en de Bree" noemen.3 Na zijn overlijden in 1739 erfde zijn neef Adolf, zoon van Jan van der 
Win, de titel en de Rietveldse bezittingen van zijn oom; tussen 1741 en zijn overlijdensjaar 1784 trad 
Adolf van der Win Janszoon op als schout en secretaris van Rietveld. 
De ontwikkeling van de pan- en steenindustrie vanuit Woerden in westelijke richting is ook voor de 
Van der Wins een lucratieve zaak geworden. Het land rondom „Het Ojevaarsnest" leverde geschikte 
klei en was via de Grecht en de Oude Rijn gemakkelijk naar de diverse steenplaatsen te vervoeren. 
Tussen 1735 en 1750 verkocht de familie dan ook bijna 9\ morgen land, een kwart van het totaal bij 
de boerderij behorende land, aan pan- en steenbakkers uit Woerden, die het land, nadat ze er de klei 
afgegraven hadden, weer verhuurden of verkochten als weiland.4 

Zo'n steenbakker was Cornelis Jansz. Plomp. Hij kocht in 1738 4 morgen en 100 roe land van de Van 
der Wins en betaalde daarvoor 1100 gulden.5 Het betreffende land (ruim 3'/2 hectare) lag ten westen 
van de boerderij en werd in het noorden begrensd door een scheidingsslootje. In het zuiden grensde dit 
land aan de Rietvelder-, ten westen aan de Zegvelderdijk (de latere Zegveldse Uitweg). 
Anderhalfjaar later, op 6 oktober 1739, droeg Cornelis Plomp een hoekje van dit land ter grootte van 
40 roe (0,07 hectare) over aan Cornelis Roelofsz. van Leeuwen.6 Deze had het land voor 200 gulden 
gekocht. Het betrof het meest zuidoostelijke puntje van het perceel van Plomp, op de hoek van de 
Zegvelder-en de Rietvelderdijk, schuin tegenover de Blokhuisbrug. Aan de koop waren voor Van 
Leeuwen wel enkele voorwaarden verbonden. Hij moest, hoewel hij slechts 40 roe land gekocht had, 
voor 100 roe bijdragen in de door het dorps- en door het polderbestuur geheven grondbelasingen. 
Daarnaast behield Plomp voor zichzelf en zijn rechtsopvolgers het recht van overpad over Van 
Leeuwen's land: hij mocht over Van Leeuwen's eigendom met paard en wagen de Zegvelderdijk 
oprijden. 
De nieuwe eigenaar, Cornelis van Leeuwen, was een zoon van Roelof van Leeuwen, jarenlang 
schepen van het aan de andere kant van de Oude Rijn gelegen ambacht Barwoutswaarder en Bekenes. 
Hij moet de bouwer zijn geweest van het pand, dat in 1747 verkocht werd als „zeeker huys, stal met 
een loots daaraen annex". 
Het pand moet derhalve gebouwd zijn tussen 1740 en 1747. Vrijwel zeker heeft Cornelis van Leeuwen 
het huis ook direct een „horecabestemming" gegeven. Het huis lag op de driesprong van de 
Rietvelderdijk, de Zegvelderdijk en de weg langs de pannenbakkerijen naar Woerden. 
De verkeersdrukte was op deze dijken niet bijzonder groot: het belangrijkste passagiersvervoer, dat per 
trekschuit, speelde zich voornamelijk af langs het Jaagpad aan de overkant van de Oude Rijn, op 
Barwoutswaarder. De beide dijken waren voor 1820 nu niet bepaald de beste voorbeelden van een 
goede weg. Desondanks moeten er nogal wat ruiters en rijtuigen gepasseerd en gestopt zijn bij Van 
Leeuwen's herberg, want waarom zou hij anders een stal en en loods gebouwd hebben? 
Behalve deze verkeersfactor waren er nog andere gunstige voorwaarden voor vestiging van een 
tapperij aanwezig. Vanuit Woerden gingen verschillende steen- en panbakkers zich meer in de richting 
van Rietveld (en Barwoutswaarder) vestigen. Zoals vermeld droeg de familie Van der Win hieraan het 
hare bij. Op land, afkomstig uit de hofstede „Het Ojevaarsnest" begonnen Jan Cornelisz. Verbaan en 
Steven van der Kas rond 1735 ieder een pannenbakkerij in de onmiddellijke nabijheid van Van 
Leeuwen's etablissement.7 Het ligt voor de hand dat het personeel van deze pannenbakkerijen (en 
wellicht ook dat van de onder de Woerdense poorterij gelegen steenplaatsen) er regelmatig een 
alcoholische versnapering heeft gebruikt. 
Tenslotte profiteerde de herberg ook nog van het scheepvaartverkeer op de Grecht en van het feit dat 
de herberg weldra de status verwierf van „Gerechthuys" van Rietveld. Vanaf het terrein van de 
herberg (die overigens nog nergens onder zijn latere naam „de Roskam" vermeld wordt) kon men niet 
rechtstreeks op de Rietvelderdijk komen, maar moest men gebruik maken van de Zegvelderdijk. De 
polder Zegveld zag hierin weldra een mooie bron van inkomsten en legde Cornelis van Leeuwen een 
jaarlijkse canon, een erfpacht, van twee gulden voor het recht van op- en overpad over de Zegvelder
dijk, op.8 De archieven geven geen uitsluitsel over de datum waarop deze canon inging, maar bij het 
transport van 1747 aan de volgende eigenaar wordt hij expliciet vermeld. 
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Cafe „de Roskam" op de toen nog smalle hoek van Rietveld 
en de Zegveldse Uitweg. Coll.: Gemeentearchief Woerden. 

In de ruim acht jaar dat Cornells Roelofsz. van Leeuwen kastelein was moet het hem aanvankelijk 
voorspoedig gegaan zijn. Aan het einde van zijn herbergierscarrière was het echter minder florissant 
gezien het feit dat hij twee keer als gedaagde in een rechtszaak voor schout en schepenen van Rietveld 
moest verschijnen. De eerste keer was op oudejaarsdag 1746, toen de Woerdense notaris en procureur 
Willem van Vianen namens de Rotterdamse wijnkopers Jean Osij & Zoon de onmiddellijke betaling 
van 83 gulden en 8 stuivers vorderde vanwege aan Cornelis van Leeuwen geleverde jenever. Ofschoon 
wel gedagvaard, was de wanbetaler zelf niet ter zitting verschenen; ook na een tweede en derde 
dagvaarding kwam hij niet opdagen, zodat de schepenen weinig anders konden doen dan hem 
veroordelen tot betaling van de rekening.9 Drie maanden later was het opnieuw raak. Op 22 december 
1746 eiste Joost de Hartog, brouwer en koopman in gedistilleerde wateren, tegenover de Woerdense 
vredemaker, betaling voor aan Cornelis van Leeuwen geleverd bier en jenever. De kastelein stond nog 
voor 110 gulden bij hem in de schuld. Eiser had voorlopig zelf maar maatregelen genomen: Van 
Leeuwen's echtgenote Geertje de Horn had geërfd van haar ouders en De Hartog had de Woerdense 
stadssecretaris beslag laten leggen op de nalatenschap voor het gedeelte dat haar man nog aan de 
brouwer moest betalen. Op 23 maart bevestigden de vredemakers deze beslaglegging en verloor 
Cornelis van Leeuwen de zaak.10 

Niet lang daarna deed de stichter van de herberg zijn bedrijf van de hand. Voor 1800 gulden nam 
Aelbert de Leeuw de zaak over; op 21 juni 1747 vond het transport ten overstaan van schepenen van 
Rietveld plaats.11 

Aelbert de Leeuw bestierde de herberg maar nauwelijks langer dan zijn voorganger. Onder zijn 
kasteleinschap vinden we in december 1749 voor het eerst de vermelding van het feit, dat 
schepenakten verleden werden in „het regthuys van Rietveld en de Bree".12 Vóór die tijd geschiedde 
dat vermoedelijk in Woerden, ten huize van de schout-secretaris Van der Win, of in een herberg elders 
in het ambacht, in de buurt van Nieuwerbrug. Ook is het mogelijk dat al vóór 1749 de herberg als 
rechthuis fungeerde. Een definitieve bevestiging vinden we pas onder de opvolger van De Leeuw, 
Pieter van der Swaan, die verschillende malen vermeld wordt aan het einde van transportakten: 
„gedaan ten huyse van Pieter van der Swaan, hospes in het Gerechthuys".13 
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Deze Pieter van der Swaan had op 21 mei 1755 de eigendom geaccepteerd van „zeeker huys, stal met 
een loots daaraen annex en omtrent veertigh roeden (dog verongeldende één hond lands), staande ende 
gelegen vooraen op Rietveld, even over de Blokhuysbrugge". Hij had het voor 1650 gulden gekocht 
van Aelbert de Leeuw; 650 gulden betaalde hij contant en voor de resterende 1000 gulden was De 
Leeuw bereid hypotheek te nemen tegen de zeer redelijke rente van 3'/2 procent.14 

Pieter van der Swaan heeft de herberg de naam gegeven waaronder hij tot 1968 bekend is gebleven. 
De eerste vermelding van de naam vinden we in de Woerdense Vredemakersrollen op 25 april 1765. 
Twee Woerdense pannenbakkers maakten ruzie over de levering van 30.000 stenen. Arie van der Kas 
verklaarde op 7 november 1764 deze stenen van Steven van Buuren gekocht te hebben, hetgeen de 
laatste bestreed. Het bleek echter gebeurd te zijn „ten huyse van Pieter van der Zwaan, hospes in De 
Roskam aan de Blokhuysbrugge".15 Dergelijke zakentransacties vonden kennelijk ook in de herberg 
plaats: onder pannenbakkers was De Roskam nu ook een begrip geworden. 
Pieter van der Swaan hield het aanmerkelijk langer vol als kastelein dan zijn voorgangers. Hij breidde 
de faciliteiten van de herberg onder meer uit met de verhuur van rijtuigen. Eén en ander legde hem 
geen windeieren: hij bleek later ook in Bodegraven flink wat land te kunnen kopen. 
Behalve zijn persoon worden ook nog twee andere heren als herbergier genoemd. In 1768 wordt ene 
Willem Rouwers vermeld als hospes in het gerechtshuis en in 1784 wordt Daam Spruijt als zodanig 
genoemd.16 Of we hier met huurders of met personeel van Pieter van der Swaan te maken hebben is 
niet geheel duidelijk, maar gezien het feit dat Van der Swaan ook zelf in die jaren nog als kastelein 
vermeld wordt, is het laatste het meest aannemelijk. 

Het dagelijks leven in „De Roskam" is uit de archiefbronnen niet te reconstrueren. Grote 
moeilijkheden zullen er niet geweest zijn, want noch in de rechterlijke archieven van het Baljuwschap 
van Woerden noch in die van het gerecht van Rietveld vinden we de herberg vermeld in combinatie 
met ernstige delicten. Er zal ongetwijfeld wel eens een vechtpartij hebben plaatsgevonden tussen de 
steenbakkers van de diverse pannenbakkerijen en evenmin is het voor te stellen dat er nooit eens een 
beurzensnijder of een paardendief actief is geweest. Het „Gerechthuis" was natuurlijk regelmatig het 
toneel van rechtszittingen, openbare verkopingen en andere bestuurlijke zaken, waarbij er, al dan niet 
op kosten van het ambacht, flink gegeten en gedronken werd. 
De kastelein zal zelf gezorgd hebben dat onderlinge ruzies en problemen in „De Roskam" gesust 
werden. Dat hij echter niet alles over zijn kant liet gaan bleek in 1781, toen één van zijn klanten het erg 
bont maakte. Het betrof Maria Blommesteijn uit Woerden, die verschillende malen in „De Roskam" 
neerstreek. In 1781 had ze er zo'n tien flessen wijn geconsumeerd; ook had ze een paard en wagen 
gehuurd om daarmee naar Utrecht te reizen. Verder had ze nog gebruik gemaakt van een „fargon", een 
rijtuigje, uit de loods van Van der Swaan om een bezoek in Amsterdam af te leggen. Van betalen had 
Maria kennelijk nog nooit gehoord en daarom stond Pieter van der Swaan op 8 mei 1783 aan de 
Woerdense vredemakers uit te leggen, dat hij nu eindelijk wel eens betaling van de achterstallige 
rekening van 25 '/2 gulden wilde zien. Dat ging echter niet zo makkelijk als het lijkt: eerst moest hij 
zweren dat hij echt zo veel geld te vorderen had, daarna werd hij nog verhoord en toen de vredemakers 
op 5 juni 1783 uitspraak deden kreeg Van der Swaan niet meer dan 11 gulden en 10 stuivers!17 

Aan het eind van het jaar 1791 werd „De Roskam" opnieuw verkocht. Nadat Pieter van der Swaan op 
25 mei 1791 al de hypotheek op de herberg, die hij in 1755 was aangegaan, afloste aan de erfgenamen 
van Aelbert de Leeuw kwam op lOjanuari 1792 de definitieve overdracht van het bedrijf aan Teunis 
de Lange, afkomstig uit Woerden.18 De koopsom bedroeg 3200 gulden, bijna twee keer zoveel als het 
bedrag waarvoor „De Roskam" in 1755 van eigenaar wisselde. Het was ongetwijfeld de som waard, 
want onder Van der Swaan waren de mogelijkheden van de herberg uitgebreid met het huren van 
rijtuigen en het spelen van kolf, een in die tijd populair balspel. Hiervoor was aan het gebouw een 
kolfbaan toegevoegd. Teunis de Lange is binnen enkele jaren nadat hij de herberg kocht overleden. 
Zijn weduwe was Marrigje Snel, die als erfgename de nieuwe eigenares werd. Op 19 april 1797 
hertrouwde ze met Pieter Guldemond uit Hillegersberg, die vanaf dat jaar als mede-eigenaar en als 
kastelein van „De Roskam" optrad.19 
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We zijn dan in de tijd van de Bataafse republiek beland. Roerige jaren, waarin ook in het ambacht 
Rietveld de bordjes verhangen werden en patriotten de plaats van prinsgezinde bestuurders innamen. 
Pieter Guldemond stond kennelijk aan de gunstige kant, want „De Roskam" bleef als „Gerechfhuis" 
van het nieuwe bestuur fungeren. 
In 1800 begonnen voor Pieter Guldemond de financiële problemen. Hij werd in oktober van dat jaar 
door de Woerdense jeneverbranders Oostrum en Voorsteeg voor het Rietvelder gerecht gesleept om 
een achterstallige vordering van 21 gulden wegens in 1799 geleverde jenever te voldoen. De eisers 
werden in het gelijk gesteld, waarna Guldemond, om erger te voorkomen, moest betalen.20 

De hoge financiële lasten van de herberg (waar ook nog een hypotheek van 2000 gulden tegen 3'/2 

procent op rustte) waren wellicht de oorzaak voor het feit dat Guldemond in 1803 de herberg aan zijn 
schoonvader Willem Snel verkocht. Op 22 april van dat jaar vond het transport van „De Roskam" 
plaats voor de somma van 2700 gulden.21 Guldemond bleef de herberg echter huren, want in oktober 
1805 wordt hij nog als kastelein vermeld.22 

Willem Snel was in 1805 overleden en zijn erfgenamen wilden van de herberg af. De executeurs
testamentair besloten, nadat ze de hypotheek aan Pieter van den Swaan's weduwe hadden afgelost, 
over te gaan tot de openbare verkoop van het pand en van enige bezittingen te Barwoutswaarder. Op 
14 oktober 1805 vond deze openbare verkoop dan ook plaats in „De Roskam" zelf. 
De hoogste bieder was Pieter Vermeulen, een rijke boer, die onder meer ook eigenaar was van het land 
achter de herberg, dat vroeger aan Cornells Jansz. Plomp toebehoorde en waaruit het perceel waarop 
„De Roskam" stond in 1739 verkocht was. Het bedrag waarvoor hij de herberg kocht was 1833 
gulden en 6 stuivers.23 

De beschrijving van de geschiedenis van „De Roskam" in het eerste kwart van de 19e eeuw is een 
moeilijke zaak. Het aantal archiefbronnen over deze periode is beperkt. In oude belastingregisters en 
uit de registers van de Burgerlijke Stand is op te maken dat tussen 1815 en 1822 ene Cornelis 
Vermeulen de enige „tapper" of herbergier in Rietveld was.24 Missschien hebben we hier te doen met 
een familielid van de eigenaar, die „De Roskam" huurde of voor Pieter Vermeulen exploiteerde. 
Daar het ambacht Rietveld en de Bree in 1810 werd opgeheven en opging in de „mairie" (een Franse 
vorm van gemeentelijk bestuur) van Zegveld verdween ook de status van gerechthuis voor „De 
Roskam". Nadat in 1817 de gemeente Rietveld en de Bree werd opgericht (welke gemeente hetzelfde 
grondgebied besloeg als het voormalige schoutambacht) lag het voor de hand dat „De Roskam" weer 
als bestuurscentrum zou optreden. Inderdaad vinden we vanaf 1817 weer regelmatig vermeld dat er 
huur betaald wordt voor het „gemeentehuis", aanvankelijk aan de genoemde Cornelis Vermeulen, 
vervolgens aan een zekere Groeneveld, vanaf 1821 aan de weduwe J. van Agterberg.25 

Via de laatste naam vinden we in het notarieel archief van Woerden weer een levensteken van de 
herberg. De weduwe Van Agterberg heeft waarschijnlijk de herberg in 1821 gehuurd van Pieter 
Vermeulen en dit is kennelijk zo goed bevallen, dat haar zoons besloten „De Roskam" als daar 
gelegenheid voor was, te kopen. En zo verkocht Pieter Vermeulen, op dat moment woonachtig te 
Lange Ruige Weide, op 15 juli 1822 ten overstaan van de Woerdense notaris Schuak (die overigens 
ook schout van Rietveld was) voor 3000 gulden het bedrijf aan de gebroeders Jacobus en Jacobus 
Anthony van Agterberg, postrijders te Rietveld. Het pand werd omschreven als „een huis, berg en 
schuur mitsgaders koeistal, geschikt tot een herberg, genaamd „De Roskam", tesamen met 3 bunder, 
40 roe en 36 el land, gelegen achter de herberg".26 Tot 1825 wordt de weduwe Van Agterberg nog als 
kasteleines vermeld; vanaf dat jaar wordt het pand Rietveld 1 bewoond door de tapper Jacobus van 
Agterberg. 

Deze Jacobus van Agterberg kocht in 1831 zijn broer, een winkelier uit Woerden, voor 1300 gulden 
uit en werd aldus de enige eigenaar van de herberg.27 

Van Agterberg wordt meestal vermeld als „postrijder". Dit impliceert dat „De Roskam" een schakel 
was geworden in de paardenpostdienst, een belangrijke vorm van post- en goederenvervoer. De 
herberg lag dan ook aan een voor een dergelijk doel zeer geschikte locatie. De Rietvelderdijk 
promoveerde in het eerste kwart van de 19e eeuw onder koning Willem I, die veel verbeteringen in de 
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infrastructuur van zijn land liet aanbrengen, tot „Koninklijke Straatweg" en werd aldus een 
belangrijke verbindingsweg tussen de steden en dorpen in het westen en Utrecht. De met deze 
ontwikkeling van de weg gepaard gaande toename van het postkoets- en ruiterverkeer heeft 
ongetwijfeld een goede invloed gehad op de klandizie van „De Roskam". 
Een indicatie van de toestand van de herberg vinden we in een proces-verbaal dat burgemeester 
Bredius van Rietveld in 1835 opmaakte op verzoek van Jacobus van Agterberg.28 Op 19 oktober van 
dat jaar deed de laatste aangifte van een geval van paardendiefstal uit de stal bij zijn herberg. Er was 
een zwarte merrie, eigendom van de Woubrugse boer Abraham van Dam, verdwenen uit de stal, waar 
op dat moment (het was Woerdense paardenmarkt, de dinsdag voorafgaande aan de befaamde 
„Woertse mart") zo'n 50 paarden stonden. De stalknecht van „De Roskam", Reijer Goedhart, had 
gezien dat het bewuste paard ingespannen werd door een persoon „zijnde lang, schraal en pokdalig", 
die ermee in de richting van Leiden gereden was. Of de dader dankzij of ondanks dit signalement 
gearresteerd is (het signalement van het paard was aanmerkelijk completer) is niet bekend, maar wel is 
duidelijk dat de herberg ingesteld was op een groot aantal gasten en paarden. 
In 1843 vond de volgende wisseling van eigenaars van „De Roskam" plaats. Op 25 januari kocht de 
Alphense logementhouder Hendrik Costerus (zoon van een Barwoutswaarderse landbouwer) de hele 
bedoening met het bijbehorende land voor 6000 gulden. Opmerkelijk is dat nog altijd de 
erfdienstbaarheid over het land bij de herberg gold; de erven van Hendrik Knijff, die naast de herberg 
een pannenbakkerij bezaten, mochten er met een wagen met hooi(!) de Zegvelderdijk oprijden.29 

In de archieven wordt „De Roskam" nu steeds omschreven als „logement en uitspanning" en ook als 
gemeentehuis van Rietveld. Het gemeentebestuur huurde een kamer, welke permanent beschikbaar 
moest zijn voor het houden van vergaderingen van de gemeenteraad, het sluiten van huwelijken, het 
houden van verkiezingen en andere gemeentelijke activiteiten. Waarschijnlijk was ook het archief van 
Rietveld in de herberg opgesteld en deed de kamer dienst als secretarie. Toen C. J. Bredius in 1825 
burgemeester van Rietveld werd, verplaatste de secretarie zich naar diens Woerdense woning (waar 
hij het burgemeesterschap combineerde met dat van Barwoutswaarder, Waarder, Kamerik Mijzijde, 
Kamerik Houtdijken en 's-Gravesloot); dat is waarschijnlijk de reden dat de huur die onder zijn 
burgemeesterschap voor de „raadszaal" betaald werd aanzienlijk lager was (vijftien gulden per jaar) 
als het bedrag dat rond 1820 betaald moest worden voor de huur van het „gemeentehuis" in „De 
Roskam" (50 gulden per jaar).30 

In het Rietveldse gemeentearchief vinden we diverse huurcontracten voor de „raadskamer". Uit het 
contract van 1844 weten we dat het een kamer betrof „uitziende met zes ramen op den publieken weg 
en een particulier erf'. De kastelein moest zorgen dat de kamer gemeubileerd was en schoon werd 
gehouden; ook moest hij zorgen voor consumpties bij vergaderingen en voor brandstof en 
verlichting.31 

Hendrik Costerus was meer dan 30 jaar kastelein in „De Roskam". Waarschijnlijk werd onder zijn 
beheer de herberg verbouwd of misschien helemaal opnieuw gebouwd. De archieven geven 
hieromtrent helaas geen uitsluitsel, maar afbeeldingen van het pand in de laatste jaren van haar bestaan 
tonen elementen uit de eerste helft van de vorige eeuw (de deurpost bijvoorbeeld). 
In 1875 overleed Hendrik Costerus, 73 jaar oud, te Rietveld. Zijn weduwe Maria Kraijenbosch zette 
de herberg nog vijfjaar als herbergierster voort. In 1880 echter werd de nalatenschap van Hendrik 
Costerus, die nog niet verdeeld was, officieel beschreven. Uit deze inventaris krijgen we een aardig 
beeld van „De Roskam" in het laatste kwart van de 19e eeuw.32 

De herberg voorzag kennelijk voor een groot gedeelte in haar eigen onderhoud: de kastelein hield 
koeien en kippen en had een goed van materiaal voorziene kaaskamer. De eventuele gasten werden 
vermoedelijk op de gang of op de voorzolder ondergebracht, want slechts daar bevonden zich bedden 
en matrassen. Dit doet echter vermoeden dat de logementfunct'e evenals de uitspanningsfacileiten en 
paardenpostvoorzieningen onder de familie Costerus teloor waren gegaan en dat de herberg zich 
steeds meer tot koffiehuis of kroeg had ontwikkeld. 
De entree van „De Roskam" bestond uit de gelagkamer, waar zich een toonbank en twee tafels met 
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Afscheid van burgemeester Brunt in 1939 in de raadszaal van Rietveld in „de Roskam ", v.l.n.r.: S.J. van der Stoel 
(gedeeltelijk zichtbaar), J.S. Vroege, C. vander Wind (allen raadslid), I. van Stavel (wethouder), P.J. Brunt en G 
Brunt-van der Wind, P. de Jong (wethouder), F.A. van der Bosch en C. Okkerse (beiden raadslid) en V.J. ten 
Hoeve (gemeentesecretaris). Coll.: Gemeentearchief Woerden. 

veertien stoelen bevonden. Aan de muur hingen wat schilderijtjes en er was ook een kooi met een duif. 
Voor grotere feesten en evenementen ging men echter naar de bovenkamer van het café, waar zes 
tafels, 36 stoelen en een fauteuil stonden alsmede een biljart. Hier kon men ongetwijfeld ook eten en 
menige Rietveldse boerenbruiloft zal op de bovenkamer van „De Roskam" gevierd zijn. 
De voorkamer tenslotte was het domein van de gemeente. Hier bevond zich de mahoniehouten 
raadstafel met acht stoelen (voor vijf raadsleden, twee wethouders en de burgemeester-secretaris), een 
eikenhouten kast en een staartklok. Voorts werden er een Bijbel en „Het Boek der Martelaren" 
aangetroffen, kennelijk zeer belangrijke objecten voor het dagelijks bestuur van de gemeente. 
Nadat deze beschrijving had plaatsgevonden besloten de erven van Hendrik Costerus, ni. de weduwe 
en haar kinderen, de herberg met de bijbehorende 3 \ hectare land in het openbaar te verkopen. Op 9 
maart 1880 werd Arie Kemp, bouwman op de boerderij „Het Ojevaarsnest" te Rietveld, voor de som 
van 20.000 gulden de nieuwe eigenaar van het geheel.33 Met deze transactie was de herberg met het 
bijbehorende land weer verenigd met het land waaruit het bijna 140 jaar eerder verkocht werd. In 
1738 immers verkochten de toenmalige eigenaars van „Het Ojevaarsnest", Adolf van der Win c.s., het 
land aan Cornelis Jansz. Plomp. 
Arie Kemp stond uiteraard niet zelf aan de tap in het café. Zijn huurder als kastelein in „De Roskam" 
was Pieter Looij uit Zegveld, die deze functie combineerde met een klein boerenbedrijfje.34 Na acht 
jaar echter wilde Kemp van de herberg af. Vermoedelijk heeft hij nooit veel belangstelling gehad voor 
het pand, doch des te meer voor het bijbehorende land, dat hem een uitpad op de Zegveldse Uitweg 
verschafte en waarbij hij in 1886 de boerderij „Panorama" liet bouwen.35 Voor de herberg vond hij in 
1888 een koper in de persoon van de Zegvelder Jan Kleijne jr., een landbouwer. Op 27 maart van dat 
jaar ging de herberg voor 4600 gulden in diens handen over.36 
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Op 1 mei 1888 vestigde Jan Kleijne zich met zijn gezin in Rietveld en begon „De Roskam" de laatste 
fase van zijn geschiedenis. Zolang de familie Kleijne als kasteleins optraden ontwikkelde „De 
Roskam" zich definitief van logement tot een gewoon dorpscafé, waar ook gebiljart kon worden. Het 
gemeentebestuur bleef gebruik maken van het café voor haar vergaderingen. Men was nu echter naar 
de bovenkamer „uitgeweken", waarvoor jaarlijks 60 gulden huur werd betaald.37 

Jan Kleijne jr. kwam in 1900, 41 jaar oud, te overlijden, waarna zijn weduwe, Neeltje Schouten, de 
zaak voortzette. Vermoedelijk was het café al lang niet meer zo'n florissante onderneming als pakweg 
50 jaar eerder. Gelukkig was men niet alleen van de herberg afhankelijk. De weduwe Kleijne bezat 
nog een hoeveelheid aandelen en obligaties en was ook gedeeltelijk eigenares van een boerderij in 
Zegvelderbroek.38 

De weduwe Kleijne stierfin 1915 en liet het café na aan haar twee zoons Cornelis en Pieter. De laatste, 
timmerman van beroep, verkocht zijn gedeelte in 1919 aan zijn broer, die daardoor de enige eigenaar 
werd.39 Cornelis Kleijne hield het café naast zijn activiteiten als veehandelaar. Zijn echtgenote zal 
achter de tap gestaan hebben, terwijl Kleijne zelf contacten onderhield met veeboeren en slagers. 
Vanaf 1937 verhuurde hij een slachtruimte naast het café aan het gemeentebestuur, welke ruimte 
diende als noodslachtplaats.40 

Na het overlijden van Cornelis Kleijne in 1949 raakte het café steeds meer op zijn retour. Sedert de 
Tweede Wereldoorlog maakte het gemeentebestuur geen gebruik meer van het café als gemeentehuis 
(men hield de raadsvergaderingen voortaan bij de familie Voordouw elders te Rietveld) en „De 
Roskam" kreeg concurrentie van andere horecagelegenheden, zoals „Het Grauwe Paard" te 
Nieuwerbrug en „De Krom" te Rietveld. De weduwe van Cornelis Kleijne, J. Th. Kleijne-Uytewaal, 
verkocht het pand in 1951 aan J. Oudshoorn; ze bleef het benedengedeelte huren en exploiteren als 
café.41 Het bovengedeelte van het huis werd verhuurd aan J.C. Tuithoff. 

De achterzijde van „de Roskam", gezien vanaf de Zegveldse Uitweg. Coli: Gemeentearchief Woerden. 
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De toename van het autoverkeer op de Zegveldse Uitweg en Rietveld maakten de driesprong nabij de 
Blokhuisbrug en het café tot een uiterst gevaarlijk punt met het oog op de verkeersveiligheid. Vanaf het 
eind van de jaren '50 trachtte het gemeentebestuur van Rietveld zonder succes hierin verbetering te 
brengen. Na de opheffing van de gemeente Rietveld en de samenvoeging met de gemeente Woerden in 
1964 ging het Woerdense gemeentebestuur hiervoor aan de slag. Men was van mening dat sloop van 
de panden op de hoek van de Zegveldse Uitweg en Rietveld noodzakelijk was om een veiliger en 
overzichtelijker situatie op de driesprong te verkrijgen. De Woerdense wethouder P.J. Verhoef 
slaagde er in 1967 in tot overeenstemming te komen met de eigenaars van de panden, waaronder de 
heer Oudshoorn als eigenaar van „De Roskam". Op 27 maart 1968 werd „De Roskam" voor 30.000 
gulden aan de gemeente Woerden verkocht.42 De laatste bewoonster, de weduwe Kleijne-Uytewaal, 
kreeg woonruimte aangeboden in Woerden, waarna in juli 1968 het definitieve einde voor het al 
behoorlijk vervallen pand kwam.43 In enkele dagen werd het gesloopt. 

Thans herinnert niets meer aan „De Roskam"; op de plaats waar de herberg ooit stond ligt nu een 
grasveldje. Veel mensen herinneren zich het café niet meer of denken slechts aan een vervallen pandje 
bij de Blokhuisbrug. Met de sloop verdween een stukje geschiedenis van Rietveld, een geschiedenis 
waaraan door de opheffing van de gemeente in 1964 feitelijk al een einde was gekomen. 

Noten: 

1. Voor meer informatie over de geschiedenis van het ambacht Rietveld: Alkemade, W.R.C., Inventarissen 
van de archieven van de gemeenten Barwoulswaarder, Waarder en Rietveld (Woerden, 1986), p. 
HI-VII. 

2. Cornelis van der Win was van 1685 tot 1707 lid van de Woerdense vroedschap, in 1690 en 1691 schepen, in 
1687-1688 en 1692-1693 burgemeester en van 1696 tot aan zijn dood in 1707 schout van Woerden. 
Abraham en Jan waren in het eerste kwart van de 18e eeuw talloze malen schepen. Hun zoons Adolf Jansz. 
en Joan vinden we later talloze malen op bestuursposten in Woerden. Adolf van der Win Janszoon was 
daarnaast ook nog schout-secretaris van Rietveld en van Barwoutswaarder en Bekenes. 

3. Damme, A. van, Verkochte domeinen en ambachtsheerlijkheden in Holland en West-Friesland 1580-
1807 (Haarlem, 1904) p. 7. Behalve de ambachtsheerlijkheid Rietveld kocht Abraham van der Win 
eveneens de ambachtsheerlijkheid van Barwoutswaarder en Bekenes voor de somma van 2150 gulden. Ook 
deze heerlijkheid ging na zijn overlijden op zijn neef Adolf van der Win Janszoon over. 

4. Gemeentearchief Woerden (GAW) Oud-Rechterlijk archief Rietveld, (ORARtv), inv.nr. 2, p. 49, 53, 67, 
94verso. 

5. GAW, ORARtv, inv.nr. 2, p. 66. 
6. Als voren, p. 70verso. 
7. Als voren, p. 49, 53 en 69. 
8. Als voren, p. 95. 
9. GAW, ORARtv, inv.nr. la, p. 32-33. 

10. GAW, Oud-Rechterlijk archief Woerden (OAW), inv.nr. 138, Vredemakersrollen, 22 dec. 1746. 
11. Zie noot 8. 
12. GAW, ORARtv, inv.nr. 2, p. 98verso. 
13. GAW, ORARtv, inv.nrs. 2 en 3, passim. 
14. GAW, ORARtv, inv.nr. 2, p. 106. 
15. GAW, OAW, inv.nr. 138, Vredemakersrollen, 25 apr. 1765. 
16. GAW, ORARtv, inv.nr. 4, 29 sept. 1784. 
17. GAW, OAW, inv.nr. 139, Vredemakersrollen, 8 mei 1783. 
18. GAW, ORARtv, inv.nr. 3, p. 39verso. 
19. GAW, ORARtv, inv.nr. la, p. 193. 
20. GAW, ORARtv, inv.nr. la, p. 121. 
21. GAW, ORARtv, inv.nr. 3, p. 96. 
22. GAW, ORARtv, inv.nr. 9, 14 okt. 1805. 
23. Zie noot 22. 
24. GAW, Gemeentearchief Rietveld (GAR), inv.nr. 302, Kohieren van de personele omslag. 
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25. GAW, GAR, inv.nr. 245, Rekeningen; inv.nrs. 257-265, Bijlagen bij de rekeningen. 
26. GAW, Notarieel archief Woerden, inv.nr. 8773G (notaris J.G. Schuak), akte nr. 74. 
27. GAW, Notarieel archief Woerden, inv.nr. 8797 (notaris W.A. van Zijst), akte nr. 803. 
28. GAW, GAR, inv.nr. 350, Register van processen-verbaal. 
29. GAW, Notarieel archief Woerden na 1842, inv.nr. 11 (notaris W.A. van Zijst), akte nr. 713. 
30. Zie noot 25. 
31. GAW, GAR, inv.nr. 229, Akten van huur van de raadskamer. 
32. GAW, Notarieel archief Woerden na 1842, inv.nr. 71 (notaris S. Lagerweij), akte nr. 6130. 
33. Als voren, akte nr. 6144. 
34. GAW, GAR, inv.nr. 229, Akten van huur van de raadskamer; inv.nr. 335, Bevolkingsregister. 
35. Schriftelijke mededeling van de heer B. Kemp aan de beheerder van het gemeentearchief van Woerden, 6 

sept. 1967. 
36. GAW, Notarieel archief Woerden na 1842, inv.nr. 79 (notaris S. Lagerweij), akte nr. 8084. 
37. Zie noot 31. 
38. GAW, Notarieel archief Woerden 1896-1904, inv.nr. 6 (notaris G.H. Fuhri Snethlage), akte nr. 4302. 
39. GAW, Kadastrale registers van de gemeente Rietveld. 
40. GAW, GAR, inv.nr. 375, Akte van huur van de noodslachtplaats. 
41. Zie noot 35. 
42. Semi-statisch archief van de gemeente Woerden, dossier „Verbetering Zegveldse Uitweg". 
43. Woerdense Courant, 1 augustus 1968. 

Akten van indemniteit van Waarder 

door L.C1.M. Peters 

Na de gepubliceerde akten van indemniteit van Zegveld, 1703-1811, door drs. R.J.F, van Drie in 
Heemtijdinghen, 22e jaargang nr. 2 (juni 1986) tot en met 24e jaargang nr. 4 (december 1988), volgen 
thans de akten van indemniteit van Waarder. Naast de in het gemeentearchief aanwezige akten 
worden ook de akten die in het kerkarchief aanwezig zijn gepubliceerd. Voor een toelichting op het 
ontstaan en gebruik van akten van indemniteit leze men de inleiding van de heer van Drie bij de 
gepubliceerde akten van indemniteit van Zegveld (jaargang 22, nr. 2, juni 1986). 

Akten Waarder 
(Gemeentearchief Waarder, inventarisnummer 50; Akten van indemniteit en uittreksels van akten 
van indemniteit, ingekomen bij schout en armmeesters, vanaf 1781 bij de administrateurs van de 
Gecombineerde Buitenarmenbeurs, 1725-1811). 

1 Teunis Jansz. Lugtenburg en vr Neeltje Aarts Schouten en twee kinderen Lijsbet en Aeltje; 
Waarder t.b.v. Sluipwijk 27-5-1725. 

2 Hendrik van Pothuysen en vr Anna van Markestijn; Culemborg t.b.v. Gouda 23-12-1739. 

3 Thomas Maartensz. Snoek (ca 17 jr); Rietveld en de Bree 22-1-1751. 

4 Jochem Ariensz. Spek; Streefkerk t.b.v. Oudewater 25-5-1762. 

5 Ary Vervoorn (ca 2 jr) en Anna Vervoorn ( 1 jr) zn resp. dr van Lauwerens Vervoorn en Maria 
Schoonderwoert; Waarder t.b.v. Bodegraven 7-10-1767. 
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6 Jacob van Hoorn (ca 9 mnd) zn van Joost van Hoorn en Jannigje Leenderts Swanenburg; 
Hekendorp t.b.v. Papekop en Diemerbroek 27-12-1773. Aantekening: akte geldt ook voor 
Waarder, 6-10-1802. 

7 Akte met verklaring van Johannes van Cleev ter vervanging van een akte van indemniteit; 
Waarder 8-1-1769. Ondertekening: Hannis vanKleeff. 

8 Akte met verklaring van Marrigje van der Linden en Jan Vermij te Driebruggen en Dirk van 
Stavel te Woerden ter vervanging van een akte van indemniteit; Waarder 27-4-1769. 

9 Jan van Wijk (ca 28 jr); Waarder 7-3-1774 (extract Montfoort). 

10 Lambert de Jong (5 jr) en Maria de Jong; Waarder t.b.v. Lange Weide 6-6-1761 (extract 
Leimuiden 13-10-1779 en Zevenhoven 1-9-1817). 

11 Bernardina Rutgers gehuwd met Gerrit Jan van Burkum; Bodegraven t.b.v. Waarder 
28-4-1781. 

12 Briefje inzake bedeling Jan van Wijk en huisgezin; Waarder 2-8-1785. 

13 Akte met verklaring van Anthonie Strookman ter vervanging van een akte van indemniteit; 
Waarder 28-4-1788. 

14 Kinderen Wilhelmus Schimmel, Evertje (10 jr), Maagje etc.; Sterkenburg 5-5-1777 (extract 
Vleuten en de Meern 11-5-1791). 

15 Aaltje Willems Copier (25 jr); Jaarsveld 4-5-1791. 

16 Teunis Mol (25 jr) en zn Hannes (2'/2 jr); „Brouck, Thuyl en 't Weechie" t.b.v. Gouderak 
23-4-1795. 

17 Hendrik Renting, Kockengen 11-1-1796. 

18 Arie Verhaar en zeven kinderen, Commereintje, Jannigje (2 jr) etc; Rietveld en de Bree t.b.v. 
Zegveld 1-5-1767 (extract Zegveld en Zegvelderbroek 9-3-1796). 

19 Akte met verklaring van Johanna Heek (geb. te Amsterdam) ter vervanging van een akte van 
indemniteit; Waarder 18-5-1802. 

20 Aaltje Jacobs Boelhouwer; Oud-Loosdrecht 10-12-1807. Aantekening: gehuwd 23-11-1806 
te Oud-Loosdrecht. 

21 Kinderen Philip Verwij zn Aaltje Jacobsdr. Oosterwijk, Jannigje, Pieter (ca 5 jr) etc; Oukoop 
t.b.v. Sluipwijk 27-11-1789 (extract Reeuwijk 10-7-1808). 

22 Gijsbert Vergeer (27 jr) zn van Gijsbert Vergeer en Dirkje Gerritsdr. Streng, Snelrewaard en 
Zuid- en Noord-Linschoten t.b.v. Waarder 1-5-1809. 

23 Maarten Hofland; Bodegraven 17-3-1811. 
(wordt vervolgd) 
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