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Nog nieuws uit Bodegravens historie?
door drs. J. Ph. Labordus
Twee rampen bepalen in sterke mate de geschiedschrijving van Bodegraven tot omstreeks 1870.
Daar is allereerst het jaar 1672 toen ons land werd binnengevallen door de legers van de Franse koning
Lodewijk XIV om de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden onder zijn heerschappij te krijgen.
Ter verdediging van het gewest Holland werd een brede strook land tussen de Zuiderzee bij Muiden
tot aan de Merwede onder water gezet. Tussen de kerstdagen en de jaarwisseling besloot de Franse
bevelhebber Luxembourg om over het ijs van het geïnundeerde gebied naar De Meije te trekken om
vervolgens de vesting Holland te overmeesteren. Doordat de vorst van korte duur bleek te zijn en de
tocht niet zo vlot verliep als de Fransen hadden verwacht, moest de terugtocht op 31 december worden
aanvaard. Voor Bodegraven werd deze Franse operatie een catastrofe. Vrijwel het gehele dorp werd
verwoest. Aan deze gebeurtenissen is door Modderman in 1972 een interessant werkje gewijd:
Bodegraven in 1672. ' Hij beperkte zich in dit boekje gelukkig niet tot een chronologische opsomming
van de gebeurtenissen, maar hij schilderde vooraf een beeld van Bodegraven in de zeventiende eeuw.2
En terecht, want niet de Franse militaire operatie is voor ons hoofdzaak, maar het wel en wee van de
Bodegraafse bevolking in die tijd.
Dan blijft het vanaf 1672 bijna twee eeuwen stil in de Bodegraafse geschiedschrijving. Een tweede
ramp, op dinsdag 31 mei 1870, was de grote brand die vrijwel het gehele dorp in de as legde.3
Daarover is veel gepubliceerd. Een van de gevolgen van deze brand, waarbij ook de secretarie4 van de
gemeente in rook opging, was de vernietiging van veel historisch archiefmateriaal. Elke onderzoeker
naar een stukje Bodegraafse geschiedenis wordt geconfronteerd met het feit dat, zo zegt men, vrijwel
geen gegevens over de periode vóór 1870 bewaard gebleven zijn. Het lijdt geen twijfel dat door de
verwoesting van de secretarie waardevolle documenten een prooi der vlammen zijn geworden. Zoiets
bemoeilijkt uiteraard het historisch onderzoek en er zijn ongetwijfeld hiaten ontstaan waardoor onze
kennis van Bodegraafs verleden niet helemaal volledig kan worden. Maar is dat ook niet in andere
gemeenten het geval? Welk archief is wel geheel compleet? Heeft niet de reeds genoemde Modderman
door zijn Bodegraven in 1672 bewezen dat uit de beschikbare bronnen een aardig beeld van het dorp
geschetst kan worden? In dit verband mogen ook de „grepen uit de historische ontwikkeling van
Bodegraven" in Boreft in vroeger tijd genoemd worden.5 En voor de oudste tijden is daar het werk van
Beunder in vele tijdschriftartikelen6 en zijn boek Castella en havens, kapellen en hoven over de
Rijnstreek tussen Woerden en Alphen aan den Rijn.7
25

Gedurende het afgelopen jaar heb ik het genoegen gehad mij enigszins te kunnen oriënteren in het
gemeente- en streekarchief. Mijn belangstelling ging vooral uit naar de bestuurders van Bodegraven in
de achttiende eeuw. Ik vroeg me af of het mogelijk zou zijn deze mensen een beetje in beeld te krijgen
aangezien algemeen wordt aangenomen dat vrijwel alle archiefmateriaal van Bodegraven van vóór
„de" brand vernietigd zou zijn.

Het dorpsbestuur in de achttiende eeuw
De schout
Bodegraven was een ambachtsheerlijkheid, kortweg ambacht genoemd. Aan het hoofd van de
plaatselijke regering stond de schout. Deze en zijn secretaris waren de hoofdambtenaren, de
intellectuele krachten van het ambacht.8 De bestuurlijke zaken waren in handen van de schout en de
ambachtsbewaarders, die benoemd werden uit de ingezetenen. De rechtspraak leidde de schout met de
eveneens uit de plaatselijke bevolking gekozen schepenen.9 De schout genoot aanzienlijke inkomsten,
revenuen uit zijn ambt. Deze werden soms behoorlijk vermeerderd doordat hij tegelijkertijd ook
secretaris en/of bode was. Daardoor kon het gebeuren dat de schout voor allerlei werkzaamheden een
dubbel of drievoudig salaris opstreek.10 Voor een dergelijke lucratieve functie was men bereid een flink
bedrag te betalen om haar te mogen bekleden of te bezitten.
In 1695 trad Daniël van Beke aan als schout en bode. Hij was in 1669 in Dirksland geboren. Driejaar
na zijn komst te Bodegraven huwde hij met Christina van der Cauw uit Heemstede. Hun oudste zoon
en dochter stierven reeds voor hun eerste verjaardag. Pas hun vierde kind, een zoon Daniël, was een
blijvertje; het derde kind stierf voor haar elfde verjaardag. Uit het huwelijk van Daniël en Christina
werden in totaal tien kinderen geboren.11
Schout van Beke was een bekwaam schilder en dichter.12
Gedurende zijn ambtsperiode was Aernout Verkerk secretaris.13
Van Bekes opvolger was Wijnand Bonté. Behalve schout was hij ook zijn eigen secretaris en gedurende
enige jaren — rond 1742 — tevens bode.M Hij was eigenaar van een boerderij en een herberg. In 1730
trad hij in het huwelijk met de negentienjarige Marrigje Jansse (of Maria Jans) Verhoeff, een dochter
van de ambachtsbewaarder Jan Cornelisz Verhoeff.15 Wijnand en Marrigje kregen negen kinderen
waarvan er zeker twee spoedig na hun geboorte zijn gestorven. Wijnand bezat vooral in De Meije
land: ruim 45 morgen, terwijl hij in de Zuidzijderpolder zo'n 14 morgen beheerde.15
Omstreeks 1747 treffen we Mr. Pieter Leonard Schippers aan als schout. Zijn ouders, Cornelis
Schippers, officier van Berkel, en Vrouwe Elisabeth Charlotte Visser hadden in dat jaar de
ambachtsheerlijkheid door koop in bezit gekregen. Na het overlijden van Pieters vader had zijn
moeder de heerlijkheid nagelaten aan Pieter. In 1781 verkocht Pieter de heerlijkheid weer.16 Pieter
was niet gedurende deze gehele periode schout. Van 1752 tot en met 1754 is dit ambt vervuld door Mr.
Jan Loopwijk, die tegelijkertijd als secretaris optrad.17
In 1755 trad Mr. Nicolaas de Vooght van der Hum aan als schout en secretaris. Hij zou in functie
blijven tot 1794. In 1755 werd hij als notaris geadmitteerd te Bodegraven. Hij is twee keer gehuwd
geweest. Het eerste huwelijk bleef kinderloos, maar uit het tweede huwelijk, met Alida Maandag in
1773, werden negen kinderen geboren die kennelijk in leven bleven. Opvallend is dat, op de jongste
na, alle kinderen dubbele welluidende namen ontvingen zoals Jacobus Diderius, Alida Magdalena,
Barbara Apollonia, Gerardus Leonardus, Petrus Meinardus.18
In 1795 vond in de Nederlanden, door de Franse inval, de Omwenteling plaats. Nauwelijks hadden in
januari 1795 de Provisionele Representanten van het volk van Holland de teugels van het bestuur in
handen genomen of overal in Holland werden volksvergaderingen bijeengeroepen en werden
schouten en secretarissen ontslagen.
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De ambten die de ingezetenen bekleedden
De schout stond aan het hoofd van de plaatselijke regering en werd daarin bijgestaan door
functionarissen die uit de ingezetenen door de ambachtsheer waren aangesteld.19 Veelal werd daartoe
door de schout de voordracht opgemaakt20. In Bodegraven was de ambachtsheerlijkheid van 1731 tot
1747 en vanaf 1781 in handen van de bestuurders zelf.21 In deze twee perioden kende het dorp dus een
grote mate van zelfstandigheid. Dat dit tot conflicten met de overige bewoners leidde valt natuurlijk
niet te verwonderen.
Tussen 1785 en 1790 was het in Bodegraven buitengewoon roerig. Twee besluiten van het
ambachtsbestuur ondervonden veel kritiek. Eén er van was het reglement aangaande de schutterij22,
het andere besluit trof de dorpsbewoners die geen onroerende goederen bezaten om voor het grootste
deel van de lasten op te draaien welke voortvloeiden uit de aankoop van de ambachtsheerlijkheid door
de zeer welgestelden.23 In een volgend artikel hoop ik op deze laatste kwalijke affaire terug te komen.
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Elke gekozen bestuurder behoorde de ambtseed af te leggen in de handen van de schout. In het gewest
Holland hadden de bewoners, de buren, het recht verloren hun vertegenwoordigers in het
dorpsbestuur te kiezen, maar de door de ambachtsheer aangestelde regenten bleven de vertegenwoordigers van de buren24. De inwoners werden ook daadwerkelijk bij de ambachtszaken betrokken,
zoals bijvoorbeeld blijkt uit een besluit van de Staten van Holland van 18 september 1600, waarbij
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bepaald werd dat „alom ten platten lande" de regeerders van elke plaats jaarlijks veertien dagen
tevoren in de kerk moeten doen verkondigen dat zij rekening zullen doen van verponding en
binnenlandse kosten, kerk- en armrekeningen enzovoorts en dat deze rekeningen gedaan moeten
worden met open deuren en vensters waarbij vooraf de klok werd geluid. De ingelanden konden er
een afschrift van ontvangen. 25 Deze openbaarheid is doorgegaan tot 1795 en ook later tijdens de
Bataafsche Republiek.26
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In een ambacht werden heel wat ingezetenen betrokken bij het bestuur. Ambachtsbewaarders waren,
samen met de schout, verantwoordelijk voor het bestuur, de „politie", van het ambacht 27 ; de
schepenen oefenden onder leiding van de schout de voluntaire en contentieuze rechtspraak uit.28
Verder waren er kerkmeesters die het bewind over de kerkelijke goederen voerden29, de armmeesters
die belast waren met de zorg voor armen en behoeftigen, molen- of poldermeesters die
verantwoordelijk waren voor de „directie en beheering" van de polders30, croosheemraden die de
wegen en wateren moesten schouwen in de verschillende polders en de heemraden die verantwoordelijk waren voor het waterschapsbestuur.31
Uit voorgaand onderzoek in andere plattelandsgemeenten in de naaste omgeving is gebleken dat van
bovengenoemde regenten de ambachtsbewaarders als de voornaamste gezien kunnen worden 32 , reden
waarom ik me voorlopig tot deze groep bestuurders zal beperken.
Ambachtsbewaarders
De annalen van de abdij van Egmond maakten in 1163 melding van een vernietigende storm die de
Hollandse kusten teisterde en zware overstromingen veroorzaakte. Bovendien had de Rijnstreek
enorm veel last van het overtollige water uit het Nedersticht, hetgeen de bewoners van de Rijnstreek
deed besluiten om als uiterste noodgreep de Oude Rijn te Zwammerdam af te sluiten. Dat gebeurde in
1165.33 Deze afsluiting leidde uiteindelijk tot belangrijke en ingrijpende maatregelen voor Holland en
het Sticht. Na langdurige onderhandelingen tussen beide gewesten kwam in 1226 een definitieve
regeling tot stand. De Spaarndammer sluizen moesten Rijnland beveiligen tegen de hoge waterstanden
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van het IJ en zorgen voor een goede afwatering van het Utrechts-Hollandse gebied tussen Rijn en IJ.
De 40 belanghebbende Hollandse ambachten moesten elk twee bewaarders aanstellen die belast
werden met het toezicht en onderhoud van deze waterstaatkundige werken. Na het verrichten van hun
taak brachten de bewaarders het gebruikte materiaal en hun vacatiegelden in rekening bij het eigen
ambacht. De bewaarder was bij de uitvoering van zijn taak tegenover de samenwerkende ambachten
met zijn onroerend goed aansprakelijk. Dat was dus een buitengewoon zware verantwoordelijkheid
en het spreekt voor zich dat slechts ingezetenen met voldoende bezit deze functie konden aanvaarden.
Volgens Van der Linden ligt de vereenzelviging van deze bewaarders en van de latere ambachtsbewaarders voor de hand.34 In de loop der eeuwen kregen de ambachtsbewaarders naast de
waterschapszaken meer en meer gemeentelijke taken, uiteraard in nauwe samenwerking met de
schout van het ambacht.35 In Bodegraven werden ze in de achttiende eeuw meermalen burgemeester
genoemd,36 zoals dan ook in andere dorpen gebeurde.37
Elk ambacht in Holland had door deze ontwikkeling dus twee ambachtsbewaarders of burgemeesters.
Bodegraven echter niet. In dit dorp zijn er maar liefst zeven. Waarom Bodegraven door zeven
ambachtsbewaarders bestuurd werd in plaats van twee is vooralsnog niet duidelijk. De reden kan niet
zijn gelegen in het feit dat rond het dorp vijf polders lagen, want in andere Hollandse dorpen met
evenveel of meer afzonderlijke polders komen we slechts twee ambachtsbewaarders tegen. Het zou
interessant zijn eens te weten zien te komen waarom Bodegraven zo opmerkelijk afwijkt van de rest
van Holland.
Aangezien ik bij een eerste onderzoek naar de bestuurders van Bodegraven in de achttiende eeuw over
een periode van vijftig jaren, van 1742 tot 1791, vrijwel alle „Rekeningen van de ambachtsbewaarders" aantrof, besloot ik aan deze tijdsspanne allereerst in een artikel aandacht te schenken.38
Aan de hand van de in deze rekeningen genoemde namen heb ik geprobeerd een overzicht samen te
stellen van alle in deze periode aangetreden ambachtsbestuurders. Er waren in totaal dus zeven
ambachtsbewaarders: uit het eigenlijke dorp werden er twee verkozen, terwijl uit elk der omliggende
polders één ambachtsbewaarder kwam. Die polders waren de Meije- en Hornpolder, de Noordzijderpolder en de polder Weijland aan de noordelijke oever van de Oude Rijn, terwijl aan de andere
kant van dit water de Zuidzijder- en de Weijpoortsche Polder gelegen waren.
Van die zeven ambachtsbewaarders nam die uit de Meije de eerste plaats in. Het college van schout en
ambachtsbewaarders vertegenwoordigde het ambacht in rechte, had de zorg voor de werken (zoals
bruggen en wegen) binnen het ambacht en daarbuiten, zoals de sluizen te Spaarndam. Het college
legde in de ambachtsrekening verantwoording af van de „binnenlandsche kosten" en het moest de
rekeningen van andere bestuurscolleges, zoals bijvoorbeeld van de kerk- en armmeesters, goedkeuren.39 Wanneer het college zijn competentie te buiten ging werd het tot de orde geroepen door het
Hof van Holland. Ook konden de ingelanden zich beklagen bij het Hof van Holland te 's-Gravenhage,
van welk recht door heel wat dorpen, waaronder ook Bodegraven, gebruik werd gemaakt.40
Het college moest voor de uitvoering van zijn bestuur een behoorlijke kennis van zaken bezitten. Het
boog zich over kwesties als landloperij, de uitvoer van rundvee en geslacht vee, het slachten van
koekalveren, het toezicht op prijzen, het verlenen van vergunningen voor het uitoefenen van het
beroep van vroedvrouw, omklinker, gerechtsbode, schoolmeester enz.41
Continuïteit van de werkzaamheden bevorderde de kennis van zaken.42 Overzien we de lijst van
ambtsbedieningen in de achttiende eeuw te Bodegraven dan kunnen we constateren dat de meeste
ambachtsbewaarders na hun zittingsduur van twee jaren na verloop van enige jaren weer in dit ambt
terugkeerden. Zoals reeds is aangegeven, was het mogelijk voor de periode 1742-1791 alle
ambachtsbewaarders te achterhalen. Vraag was of het mogelijk zou zijn te weten te komen uit welk
deel van het dorp deze regenten afkomstig waren. Met behulp van de Quohieren van de
buurschatting43 en de Collecteboeken van de omslag van het Groot-Waterschap van Woerden44, die
beter toegankelijk gemaakt zijn door de noeste arbeid van C. Hamoen, was het inderdaad mogelijk de
gevonden ambachtsbewaarders naar wijk van herkomst in te delen. Het resultaat is in bijgaand
overzicht af te lezen.
29

1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791

Meije
Pieter W i e Looy

Dorp
Claus W se Oudshooren

"
Jan Aertse Oudshooren

"

Corns Riete

"
Cornells J. Verwoeit

"
Pieter Willemse Looy

"
Jan Aertse Oudshooren

Bart Weeselenburg

Heyme v.d. Heyde

"

Huybert Muysevoet

Claes W s e Oudshoorn
s

"
Jan Aertse Oudshoorn

"
Jan Versluys
n

Cornelis Costerus
11

Maarten van Dam

"
Willem Looy

"
Maarten van Dam

"

»ï

Thomas Kley

Adrianus Kroon
s

"

Bern Weeselenburg

"
Huybert Muysevoet
Cornelis Coperdraat

"
Huybert Muysevoet

"
Cornelis Coperdraat
Huybert Muysevoet
Thomas Kley

"

"

Huybert Muysevoet

Cornelis Coperdraat

"

Claas van Dam

"
Jan Symense Voordouw

"

"
Thomas Kley

Martinus v. Swieten

"

"
Cornelis van Wijk

Huybert Muysevoet

"

»»
Dirk Kley

"

"
Cornelis van Wijk

"
Cornelis Coperdraat

"
Cornelis van Wijk

"

"
Huybert Muysevoet

Dirk Kley

"

M

Cornelis Coperdraat

"

"

"
Cornelis Coperdraat

Pieter Okhuysen

Jan Symen Voordouw

"
Thomas Kley

"

"
"

"
Willem Baars

Claas van Dam
Frederik Janse Boer

"
Thomas Kley

Huybert Muysevoet

"

"
Bern. Weeselenburg

"
"

Frederik Janse Boer

"
Thomas Kley

Cornelis Coperdraat

"

"
Huybert Muysevoet

Aart Oudshooren
Fred. Janse Boer
Frederik W s e Boer

"

Barn Weeselenburg

"
Aart Janse Oudshoorn

"

"

"
Drik van Rooyen

"

Claes W s e Oudshoorn

"

"
Symon Voordouw

?
Willem Rietvelt

Jan Boshuizen

"
Symon Voordouw

Dorp

"
Dirk Kley

Cornelis Coperdraat

"

"
Pieter Okhuysen

Ary Stigter

"

"

Gerrit Zwarts

t

"

Maarten v.d. Boon

"
Gerrit Rietveld

Ary Brunt

"

"

Ary Bos

Claas van Dam

Gerrit Zwarts

"

1793 Jan Symen Voordouw
1794
1795

Gerrit Rietveld

?
Gerrit Hooybouw

17Q?
1 / 7i

30

Noordzijde
Jacobus de Vos

"
Willem Fred. Boer

Zuidzijde
?
Jan Dirkse Vermij

Weijpoort
?

Gijsbert P. Raamburger

"

"

Jacobus v.d. Weyden

"
Govert v. Royen

Willem Dirkse Ramp

"

"

Jan Vermey

"
Jan B. Schellingerhout

Dirk v.d. Lee

"

"

Maarten van den Bos

"
Willem Fred. Boer

Willem Dirkse Ramp

"

"

Dirk Aarts. Raamburger

"
Cornells Jonkers

Jacob de Bruyn

"

"

Simon Koster

"
Jan Fred. Boer

Willem Dirkse Ramp

"
Dirk A. Raamburger

"

Weijland
?
Jan de Witt

"
Willem Jacobse Romijn

"
Cornells v.d. Neut

"
Willem Jacobse Romijn

"
Dirk Nijseveld

"
Willem Jac. Romijn

"

"

Dirk van der Lee

Leendert Straver

Govert v. Rooyen

"

"

"

"

Teunis Percouwen

Jacob de Bruyn

Pieter v.d. Neut

Philip Verwoert

"
Govert van Rooyen
Jan B. Schellingerhout

"

Klaas van Rooyen

"
Jan B. Schellingerhout

"

"
Abraham (de) Wit

Klaas van Rooyen

"
Jan B. Schellingerhout
Claas van Rooyen
Jan B. Schellingerhout

"

"
Pieter v.d. Neut

"

"
Abraham (de) Wit

"

"

Maarten v.d. Bos

Jacob de Bruyn

"

"
Abraham (de) Wit

"

"
Aart van Dam

"

"

Huybert Stoof

"
Teunis Blois

Abraham (de) Wit

"

"

Maarten v.d. Bos

"
Philip Verwoert

Aart van Dam

"

"

Cornells Voordouw

"
Teunis Blois

Abraham de Wit

"

"

Maarten v.d. Bos

"

Cornells Voordouw

Frederik W s e Boer
Pieter Jonkers

"
Aart van Dam

"

"
Abraham de Wit

"

"

Ary Steekelenburg
se

Boer

"
Pieter van Dam

"
Pieter Jonker(s)
n

Paulus Capteyn
?

"
Leendert Straver

Jacob de Bruyn

Maarten v.d. Bos

"

"
Pieter v.d. Neut

"

Huybert Stoof

"

Leendert Straver

Maarten v.d. Bos
Claas Steehouwer

"

Frederik W

"
Willem Dirkse Ramp

Gijsbert v.d. Neut

"

"

Abraham (de) Wit(t)

Maarten v.d. Bos

"

"

ïï

"
Dirk A. Raamburger

Pieter van der Lee

"

" t
" t
Cornells Voordouw
Maarten v.d. Bos

Hermanus v. Elten

"

"
"
"

Cornells Verwoert

Jan de Lange

"

"

?

Hermanus v. Elten
?

Gerrit de Kruyf
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"
Leendert Straver

"
Paulus v. Leeuwen

»
Leendert Straver

"
Paulus v. Leeuwen

"
Jacob Romijn

"
Hendrik v. Leeuwen

"
Jacob Romijn
M

Hendrik v. Leeuwen

"
Jacob Romijn

"
Hendrik v. Leeuwen

"
Jacob Romijn

"

f

Cornells de Jong

"
Hendrik v. Leeuwen

"
Cornells de Jong
?
Jan v.d. Hoorn

Bij het lezen van dit schema valt natuurlijk onmiddellijk op dat een flink aantal ingezetenen
meermalen tot ambachtsbewaarder werd verkozen. In verband met de noodzakelijk aanwezige
deskundigheid is het heel goed verklaarbaar dat de schout bij de electie continuïteit op hoge prijs
stelde. Desalniettemin koos hij er voor deze regenten hooguit voor een tweejarige termijn te kiezen
waarna ze aftraden en na één jaar of meer jaren weer in functie traden. Hij hield zich daarbij correct
aan de voorschriften zoals die golden in Holland.45 Het kan echter tegelijkertijd ook wijzen op een
sterke controle op de verkiezing door de ingelanden.
Hoe ogenschijnlijk eenvoudig zou het voor de schout zijn geweest om met een aantal „vaste"
ambachtsbewaarders, bijvoorbeeld in de jaren zestig en zeventig, te regeren. Maar vrijwel in elk deel
van Bodegraven bepaalden meer personen tegelijkertijd het beleid. Vooral in die periode valt op dat
slechts een kleine groep aanzienlijken de touwtjes van het dorpsbestuur in handen had: onder andere
Cornelis Coperdraat, Huybert Muysevoet, Thomas en Dirk Kley in het Dorp, Jan Bouwense
Schellingerhout in de Noordzijder- en Maarten van den Bos in de Zuidzijderpolder, Abraham (de)
Witt en Aart van Dam aan de Weijpoort, Leendert Straver en Piet van der Neut in de polder Weijland.
Men kan voor deze jaren, doorlopend tot in het midden van de jaren tachtig, spreken van een
regentenkliek. Hun bestuur wekte bij de andere inwoners opvallend veel ongenoegen. De
gebeurtenissen die tengevolge daarvan plaats vonden tussen 1785 en 1790, en samenvielen met de
patriottische woelingen in de gehele republiek46, verdienen daarom aan een nader onderzoek te
worden onderworpen.
Gerekend over de hele periode 1741-1794 is het gemiddeld aantal ambtstermijnen in het Dorp en de
polders Weijland en Weijpoort drie, terwijl in de Meije-, Zuidzijder- en Noordzijder-polder het
gemiddeld aantal slechts twee bedraagt. Er is een duidelijk verband tussen de aanwezigheid van een
groter aantal prominente figuren in een polder en de gemiddelde ambtsduur.

aantal keren ambachtsbewaarder

deel van
Bodegraven

De Meije
Dorp
Noordzijde
Weijland
Zuidzijde
Weijpoort

lx

2x

3x

4x

7
10
5
1
7
3

4
2
5
2
2
1

3
2
2
1
2
2

1
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16

12

5x

6x

7x

1
2

8x

9x

1

1

1

1

1
1

3

1
1

2
8

2

1

2

totaal
15
19
13
8
12
9
76

De getallen in de kolommen geven het aantal ambachtsbewaarders aan.
Het stellen van tijdsgrenzen (1741, 1794) heeft het voordeel dat men bezig is met een duidelijk
afgebakende periode, maar een nadeel is daarentegen dat men de voorafgaande en de aansluitende
jaren niet in beeld heeft. Voor ons geval is het nadeel dat een aantal ambachtsbewaarders die we alleen
in het eerste deel van de veertiger jaren of rond 1792 tegenkomen, wellicht toch meer ambtstermijnen
in functie zijn geweest. We kunnen daarom gerust aannemen dat het aantal van 33 eenmalige
ambachtsbewaarders geflatteerd is. Bovendien waren een aantal van hen familie van andere ambachtsbewaarders, zodat hun carrière om die reden van korte duur was.
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Kwitantie (in sierschrift!) van de schoolmeester Willem van Rossum uit De Meije, 1757.
Gemeentearchief Bodegraven, inv.nr. 21.
Rijkdom en bezit
Bij onderzoek in andere gemeenten is gebleken dat de ambachtsbewaarders tot de rijkere ingezetenen
behoorden47. Toch zijn we benieuwd of zulks ook opgaat voor Bodegraven. De bovengemelde
Quohieren van de buurschatting geven aan welke bijdrage de bewoners moesten betalen naar de mate
van hun gegoedheid. Uit de hoogte van de bedragen blijkt dus niet hoe rijk men was, slechts de
onderlinge verhoudingen kan men daaruit enigszins afleiden. Voor de overzichtelijkheid is de
volgende indeling gemaakt:
klasse A: de aanslag bedroeg 20 gulden of meer
klasse B: 16 gulden tot 20 gulden
klasse C: 12 gulden tot 16 gulden
klasse D:
8 gulden tot 12 gulden
klasse E:
4 gulden tot
8 gulden
klasse F:
minder dan 4 gulden.
Het bleek dat 26 ambachtsbewaarders tot klasse A behoorden, 11 tot de klassen B en C, 7 tot de klasse
D, 5 tot de klasse E en geen tot de klasse F.
Een tweede bron naar de rijkdom van deze regenten zijn de in het Algemeen Rijksarchief bewaarde
notariële archieven, waaronder dat van Bodegraven. In onze periode waren de volgende notarissen in
Bodegraven werkzaam: de reeds genoemde schout en secretaris Nicolaas de Vooght van der Hum, Jan
Anthony Klemrink en Hendrik van Oorde, terwijl vanaf 1795 Mr. Otto Nicolaas Tholen voor ons
onderwerp van belang is.48 Helaas had geen der notarissen indices gemaakt, zodat ik me bij dit
onderzoek voorlopig heb moeten beperken. Niettemin waren de resultaten de moeite waard. Bij
testamentaire stukken gebruikte men een indeling naar de mate van gegoedheid. Op grond hiervan
hanteren we de volgende classificatie:
I
gegoed tussen 20.000 en 50.000 gulden
II
gegoed onder 20.000 gulden
III
gegoed onder 8.000 gulden
gegoed onder 4.000 gulden
IV
gegoed onder 2.000 gulden.
V
Jammer genoeg konden niet alle ambachtsbewaarders in deze notariële akten worden gevonden.
Mogelijk dat menigeen zich wendde tot een notaris in een buurgemeente. Bij nader onderzoek mogen
die archieven niet worden overgeslagen.
Vijf ambachtsbewaarders behoorden tot de klasse I: Tijs van den Bos, Dirk Kley, Thomas Kley, Dirk
van der Lee en Jacob de Witt. Simon Voordouw uit de Meije-polder liet zelfs ƒ 62.367 — na49 en de
schatrijke Maarten van den Bos van de Zuidzijderpolder was gegoed onder de 100.000 gulden.50
Beiden hebben we gemakshalve toch ingedeeld in klasse I.
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aantal
keren
ambachtsbewaarder namen der ambachtsbewaarders

woonwijk

9x
8x
7x

Huybert Muysevoet
Cornells Coperdraat
Maarten van den Bos

6x
5x

Abraham de Witt
Thomas Kley
Jan Bouwense Schellingerhout
Leendert Straver

Wp
D
Nz
Wl

Bart Weeselenburg
Cornells van Wijk
Frederik Jansze Boer
Hendrik van Leeuwen
Willem Jacobsz Romijn
Jacob Romijn
Jacob de Bruyn

D
D
M
Wl
Wl
Wl
Wp

Willem Dirksze Ramp

Wp

4x

3x

D
Zz
Nz
Wp
Wl
M

Claes Willemsz Oudshoorn
Dirk Kley
Claas van Dam
Jan Aartse Oudshoorn
Jan Symonsz Voordouw
Frederik Willemse Boer
Dirk Aartse Raamburger
Cornelis Voordouw
Govert van Rooyen
Klaas van Rooyen
Aart van Dam
Hermanus van Elten
Pieter van der Neut

D
D
Zz

D
D
M
M
M
M/Nz
Zz
Zz
Nz
Nz
Wl
Wl
Wl

= Dorp
= Zuidzijderpolder
= Noordzijderpolder
= Weijpoort
=Weijland
= Meije

Landeigendom in morgens, honden en roeden.
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vermogen

I
IV
I

aansl
A
A
A
A
B
A
A
A

III
C
A
A
D
B
I
V

V

B
A
A
A
A
C
A
B
C
E
B

landeigendom
11.6.100 (Zz)
158.2.39 (Zz)
6.—.— (M)
8.—.— (Nz)
30.9
32.
(M)
5.4.50
19.—.—
5.3.— (Nz)
4.—.— (Nz)
22.2.—
40.—.—
37.3.— (Wl + Zz)
15.3.—
5.3.— eigenaar
35.3.03 gebruiker
5.1.—
4.4.— (Nz)
47. (Nz)
27.5.—
36.3.—
34.5.—
106.24.— (M + Nz)
10.1.50
95.16.100
18.1.50
35.3.03 (Wp)
42.1.3 (Wl + Zz)

aantal
keren
ambachtsbewaarder namen der ambachtsbewaarders
2x

lx

woonwijk

Pieter Ockhuysen
Gerrit Rietveld
Gerrit Zwarts
Maarten van Dam
Pieter Looy
Aart Janse Oudshoorn
Symon Voordouw
Huybert Stoof
Jan Dirksz Vermeij
Willem Frederikse Boer
Teunis Blois
Pieter Jonkers
Philip Verwoert
Cornelis de Jong
Paulus van Leeuwen
Dirk van der Lee

D
D
D
M
M
M
M
Zz
Zz
Nz
Nz
Nz
Nz
Wl
Wl
Wp

Willem den Baars
Maarten van den Boon
Ary Bos
Johannes Boshuizen
Ary Brunt
Heyme van der Heyde
Willem Rietveld
Gerrit Rietveld (Wzn)
Ary Stigter(s)
Martinus van Swieten
Cornelis Costerus
Willem Pietersz Looy
Cornelis 't Riet
Dirk van Royen
Jan Versluys
Cornelis Jansz Verwoert
Simon Koster
Gijsbert van der Neut
Teunis Percouwen
Claas Steehouwer
Ary Steekelenburg
Cornelis Verwoert
Jan Frederikse Boer
Pieter van Dam
Cornelis Jonkers
Pieter Dirksz Capteyn
Jacobus de Vos
Jan de Lange
Pieter van der Lee
Gijsbert Ponse Raamburger
Jan de Wit

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
Zz
Zz
Zz
Zz
Zz
Zz
Nz
Nz
Nz
Nz
Nz
Wp
Wp
Wp
Wl
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vermogen

aansl. landeigendom
C
A

3.5.50 (Zz) (bode)

III
C
I

V
II
I

A
A
B
A
C
A
C
A
E
A
A
A
C

V

IV

V

C
B
A
A
B
E

27.—.— (M + Nz)
10.5.5 (Zz) (timmerman)
13.4.50 (M)
3.4.50 (Nz)
5.3.— (Nz)
7.

(Nz)

D
B
D
D

V

7.—.—

D
E

IV

27.6.—
10.
52.5.—
18.7.70
34.13.100
22.—.—
31.3.—(Nz + M)
162.22.100 (M + Nz + Zz)
17.3.—
34.—.—

B
A
A
D
D
C
A
D
B

13.5.—
19.8.193
23.6.—
115.8.—
14.4.—

60.8.53 gebruiker
18.

De Bodegraafse notarissen kregen klaarblijkelijk weinig testamentaire beschikkingen te verzorgen,
want vooral in de categorieën II, III en IV heb ik er opvallend weinig ontdekt, zeker van
ambachtsbewaarders. In de laagste klasse (V) daarentegen is het aantal beduidend groter. Over het
algemeen zijn deze wilsbeschikkingen tot stand gekomen in het begin van een huwelijk waarbij de zorg
en voogdij over de kinderen of de te verwachten kinderen de belangrijkste factor was. Vandaar dat de
geringe mate van gegoedheid zoals die door de betrokkenen werd opgegeven niet overeenstemde met
hun latere status. Dat zien we bijvoorbeeld duidelijk bij Jan Symonsz Voordouw in De Meije die wel
werd aangeslagen voor de verschillende buurschattingen in de hoogste groep en eigenaar was van
meer dan 34 morgen land.51
Doch het verschijnsel dat weinig nalatenschappen via de notaris werden geregeld duidt vooral op de
gewoonte onder de Bodegraafse bevolking van deelbare vererving: alle zonen en dochters deelden in
de erfenis van hun ouders. Stierfeen man eerst dan gingen zijn bezittingen in handen van de weduwe
als boedelhoudster over. Pas na haar overlijden volgde een definitieve boedelscheiding. Dat betekende
in de praktijk meestal dat de erfgenamen niet zo jong meer waren wanneer zij de grond van hun ouders
in eigendom verwierven.
In de bijlage „Enige prosopografische gegevens" is zulks na te gaan bij Symon Voordouw in De Meije.
In 1783 werden zijn bezittingen verdeeld. Zijn oudste kind, Jan, was toen 50 jaar. Toen Jan destijds in
1768, bij de notaris aangaf gegoed te zijn beneden 2.000 gulden was hij 34 jaar oud, ruim eenjaar
getrouwd en zijn echtgenote in de zevende maand van haar eerste zwangerschap.52
Het vooruitzicht op het verkrijgen van landerijen door een erfenis speelde een belangrijke rol bij de
keuze van een huwelijkspartner door de boerenzoons. Een andere reden om juist met een
boerendochter te huwen hing samen met de plaats van vrouwen in het produktieproces op de
boerenbedrijven of, anders gezegd, met de arbeidsdeling in het boerengezin, waarin elk gezinslid zijn of
haar specifieke taken had. De boer was samen met zijn zoon of zoons verantwoordelijk voor de
veestapel, het land en de bedrijfsgebouwen, terwijl de vrouw en de dochters de bereiding van kaas en
boter hadden te verzorgen. Dit werk gold als een kunst waaraan boerinnen en boerendochters hun
goede naam en aanzien ontleenden. Het beheersen van dit specialistische vakwerk ging over van
moeder op dochter en vormde zodoende een belangrijk punt van onderscheid tussen boeren- en
arbeidersdochters.53 De belangrijke plaats van de vrouw binnen het bedrijf wordt onderstreept door
het feit dat een weduwnaar geworden boer nogal eens spoedig hertrouwt, zoals we kunnen zien bij
onder andere Jan Frederikse Boer en Pieter Jonkers aan de Noordzijde.
Een ander facet van het betaan van de traditie van de deelbare vererving is dat de boeren gedwongen
werden standshuwelijken aan te gaan om het monopolie der produktiemiddelen te behouden.
Zodoende ontstond een web van familiebetrekkingen tussen de boerenfamilies waarvan onder andere
een bindende werking kon uitgaan en dat een solidariteit tegenover anderen kon bevorderen. De
boeren waren zodoende in staat land, vee en kapitaal van generatie op generatie over te dragen en zich
op sleutelposities in de gemeenschap te handhaven. Komt dit in ons overzicht van de ambachtsbewaarders reeds enigszins naar voren, duidelijker is het wanneer we een snelle blik werpen op de
namen van hen die in de eerste decennia van de achttiende eeuw aan het bestuur deelnamen: Jan
Maartensz Bos, Hendrik Thijsse Bos, Andries van Dam, Pieter en Ruys Cornelisz Looy, Dirk en
Willem Pietersz van der Neut, Leendert van der Neut, Cornelis Jansz Oudshoorn, zes met de naam
Ramp, A. Schinkel, Gijsbert van der Swaen, Pieter Willemsz Swaen, de Verhoeffs, de Vermeij's, de
Verwoerts.
Twee bronnen om tot een indruk van de rijkdom van de Bodegraafse bestuurderen te komen hebben
we nu de revue laten passeren. Ze gaven ons enigermate een beeld van de onderlinge verhoudingen.
Onze derde bron vormen de Quohieren van het Groot-Waterschap van Woerden waarin per
perceel/kavel vermeld is wie de achtereenvolgende eigenaren van die grond zijn geweest.54
In de lijst, waarin alle ambachtsbewaarders in volgorde van het aantal ambtstermijnen zijn
opgenomen, is in de laatste kolom de omvang van het landbezit geregistreerd. Dat de ambachtsbewaarders die voor het dorp aantraden niet hoog scoren zal weinigen waarschijnlijk verbazen. Alleen
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Dirk Kley en Willem den Baars bezaten redelijk wat land, respectievelijk 47 en 27 morgen. We zullen
daarom onze aandacht richten op de ambachtsbewaarders uit de vijf omliggende polders. Bij degenen
die twee of meer keren op het kussen kwamen zien we dat ze vrijwel allen een meer dan gemiddelde
hoeveelheid land bezaten. Een aantal van hen kunnen we grootgrondbezitters noemen, zoals Maarten
van den Bos (ruim 172 morgen), Pieter Jonkers (ruim 162 morgen), Cornelis Jonkers (ruim 115
morgen), Frederik Willemse Boer (ruim 106 morgen) en Cornelis Voordouw (ruim 95 morgen).
Maarten van den Bos was gegoed beneden 100.000 gulden, verklaarde hij bij notaris Jan Anthony
Klemrink toen hij zijn kinderen prelegateerde.55 Gelet op zijn landbezit, zouden we kunnen
veronderstellen dat Pieter Jonkers ongeveer even rijk kan zijn geweest en dat de andere zojuist
genoemde grootgrondbezitters waarschijnlijk eveneens in klasse I of zelfs boven 50.000 gulden gegoed
moeten zijn geweest, waardoor het totaal aantal ambachtsbewaarders in de vermogensklasse I niet
zeven doch minstens elf bedroeg. Als we dit aantal vergelijken met dorpen als Alphen en Oudshoorn
(tegenwoordig Alphen aan den Rijn) dan mogen we vaststellen dat Bodegraven het beeld van een rijke
boerenstand in de Rijnstreek bevestigt. Het grondbezit van de ambachtsbewaarders die meer dan eens
dit ambt vervulden is over het algemeen meer dan 20 morgen.
Bij hen die we slechts één keer als ambachtsbewaarder noteerden valt op dat gegevens over
landeigendom merendeels ontbreken en er slechts drie meer dan 20 morgen land bezitten; bij Gijsbert
Ponse Raamburger valt op dat hij „bruiker" is van ruim 60 morgen. Bij deze categorie bestuurders
komt niemand voor in de vermogensklassen I tot en met III, terwijl bij de rubriek „aanslagen" de
hogere klassen beduidend in de minderheid zijn.
Samenvattend mag dan ook geconcludeerd worden dat rijkdom en macht ook in Bodegraven vrijwel
geheel samenvallen.
Huwelijk en gezin
Hoewel het onderzoek in de doop-, trouw- en begrafenisboeken nog maar erg summier is geweest, is
het toch al mogelijk enige conclusies te trekken. Van 19 ambachtsbewaarders uit onze periode heb ik
tot nu toe geen enkel gegeven over een huwelijk kunnen vinden, van 57 anderen wel. Dit betekent dat
van 75% van alle ambachtsbewaarders familiegegevens, zij het al dan niet compleet, bekend zijn. Had
ik een steekproefsgewijs onderzoek ingesteld, dan zou het te schetsen beeld veel minder representatief
zijn dan wanneer ik, zoals nu, uitga van de gezinsgegevens van 75% van het totaal aantal
ambachtsbewaarders.
In het vorige hoofdstuk is al aangegeven dat voor de ambachtsbewaarders, die voornamelijk agrariërs
waren, het huwelijk van essentieel belang was voor het instandhouden van het familiebezit.
Vergelijking van de gezinsgegevens met de collecteboeken van de omslag leveren al aanknopingspunten op dat er een aantal familierelaties bestond. Het is echter in dit stadium van onderzoek nog te
vroeg om een gedetailleerd relatie-netwerk te construeren. We moeten ons dus nu helaas tevreden
stellen met de constatering dat er in Bodegraven zulke familie-netwerken aanwezig en werkzaam
waren.
75% van alle ambachtsbewaarders is dus zeker in het huwelijksbootje gestapt. Slechts drie van deze
huwelijken bleven, voor zover onze gegevens strekken, kinderloos. Wel bestaat de mogelijkheid dat in
deze gezinnen kinderen geboren zijn doch dat deze vrijwel onmiddellijk al zijn gestorven. Daartoe
zouden ons de staten van de „Ordinaris" meer informatie kunnen geven. Niettemin is het
vruchtbaarheidscijfer van deze echtverbintenissen hoog te noemen. Het aantal gedoopte kinderen
bedroeg 263, hetgeen neerkwam op gemiddeld ruim 4,6 kind per geregistreerd huwelijk. In
werkelijkheid zal dit cijfer hoger liggen, doordat een aantal gezinnen zich in Bodegraven vestigde
terwijl ze al kinderen hadden. Ook vertrokken ambachtsbewaarders naar elders terwijl hun gezin nog
niet voltooid was.
Uit deze cijfers kunnen we echter niet de gemiddelde gezinsgrootte bepalen. Een groot aantal kinderen
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stierf op zeer jonge leeftijd. Alleen al op grond van de naamgeving van de kinderen telde ik 51 zeer jong
gestorvenen, dat is 19,4%. Ik ben er van overtuigd dat we er bij een degelijk onderzoek van de
begraafboeken nog een fors aantal zullen vinden. Men kan zich voorstellen dat in de gezinnen destijds
enorm veel zorg en verdriet was rondom de geboorte. In bijna 50% van de ons bekende gezinnen in
Bodegraven werd minstens één keer de gang naar het kerkhof gemaakt voor de begrafenis van een met
zoveel spanning tegemoet gezien kind. Sommige gezinnen werden heel zwaar getroffen. Piet van Dam
aan de Noordzijde bracht minstens zes van zijn dertien kinderen op deze wijze naar het graf, evenals
Cornelis de Jong in de Weijlandse Polder.
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Het hoge sterftecijfer onder de jeugd wordt onder andere toegeschreven aan de kwaliteit van de
toenmalige verloskunde, waarbij de gezondheidstoestand van de vrouw natuurlijk ook een rol speelde.
Het hoge aantal zwangerschappen ondermijnde bovendien de weerstand van de zwangere huisvrouw.
En dan was daar tenslotte ook nog het voedingspatroon. Wanneer we in aanmerking nemen dat we bij
de ambachtsbewaarders te maken hebben met een bevolkingsgroep die qua bezit en inkomen boven
de overige dorpsbewoners uitstak en daardoor in de gelegenheid was om meer en betere voeding tot
zich te nemen, dan kunnen we vermoeden dat de weerstand van de minder bedeelde vrouw aanzienlijk
slechter was en dat in die huisgezinnen met nog meer zorg de geboorte van een baby tegemoet gezien
werd. Mogelijk beïnvloedde dit alles bij de lagere bevolkingsgroepen het geboorte- en sterftecijfer
ongunstig.
21 ambachtsbewaarders waren in het huwelijksbootje gestapt met een dochter uit een Bodegraafse
regentenfamilie, dat is ruim 35%. Een aantal van deze bruidegoms was afkomstig uit een ander dorp.
Kennelijk hebben we in zo'n geval te maken met het feit dat de ouders van de bruid hun bezit veilig
wilden stellen opdat hun eventuele kleinzoon, al droeg hij dan niet meer hun familienaam, eerstdaags
het beheer over het familiebezit zou kunnen uitoefenen. Omdat er geen geschikte huwelijkskandidaat
in het eigen Bodegraven gevonden werd, richtte men zijn blik op huwbare boerenzonen uit de betere
stand in een der omliggende plaatsen. Als voorbeelden noem ik in de Meijepolder: Dirk van Rooyen,
jongeman van Vleuten, die trouwde met Emmetje Hendrikse Verwoert in 1727, en aan de Noordzijde:
Cornelis Jonkers, die in 1747 met Trijntje van Dam huwde. Doch over het algemeen genomen waren
de echtverbintenissen een aangelegenheid van de Bodegraafse families, waardoor er in het ambacht
een duidelijke polarisatie bestond tussen de families waarin regenten, met name ambachtsbewaarders,
voorkwamen en de overige families.
38

Tenslotte
De aanhef van mijn artikel luidde: „Nog nieuws uit Bodegravens historie?" want het kwam mij voor
dat de ramp van 1672 en de brand van 1870 vrijwel alle belangstelling opeisten, terwijl de rest van
Bodegravens historie tot aan die bewuste brand ten onrechte werd verwaarloosd. Als excuus werd en
wordt daarbij aangevoerd, dat in 1870 „alles" in de vlammen is opgegaan.
Ik hoop dat is aangetoond dat we over het Bodegraafse verleden best het een en ander weer tot leven
kunnen brengen. Rampen maken inderdaad een diepe indruk, maar de kennis van het dagelijks leven
uit voorbije tijden is minstens zo belangrijk. Om het heden te begrijpen is het onontbeerlijk om het
(eigen) verleden te kennen. Daartoe was dit artikel een eerste aanzet. Niet meer dan dat. Want het
dagelijks leven omvat veel meer facetten dan alleen het wel en wee van onze bestuurders. Maar via
deze mensen kunnen we een weg proberen te zoeken naar wat er zoal in een dorp gebeurde.
Waren er alleen maar boeren in het dorp? Hoe was het onderwijs geregeld? Zijn er aanwijzingen dat er
ziekenzorg geregeld was? Kunnen we iets te weten komen van het openbare leven en waren er
oppositionele groepen in het dorp?
ENKELE PROSOPOGRAFISCHE GEGEVENS
1. Ambachtsbewaarders voor de Meijepolder
Boer,

Frederik Janse

AB: 1774, 1775/76, 1779/80, 1783/84

geboren
overleden
vader
moeder
huwelijk (1)
(2)
kinderen

27- 8-1724
22- 2-1805
Jan Frederikse Boer
Pietertje Japiksd Brouwer
1765 Neeltje Verdouw
7- 3-1790 Dirkje Mourits van Wieringen
26- 9-1790 Pietertje
18- 2-1792 Jannigje
1- 5-1793 Jan
25- 8-1794 Marrigje
30- 8-1796 Jan
20-11 1800 Mauritz
24-11 1801 Willem
Frederik was een neef van Jan Aartse Oudshoorn, die hem in 1773 zijn hofstede en zijn landerijen
naliet.
Bezit:
Meijepolder
kavel 60 en 62 (15 morgen)
Hornpolder
kavel 6 (17 m 2h)
Boer,

Frederik Willemse

geboren
overleden
vader
moeder
huwelijk
kinderen

18- 1-1733
7- 3-1793
Willem Frederikse Boer
Geertje Panke Hollander
27-10-1776 Ariaantje Koger
geen bekend

AB: 1777/8 voor De Meije
1781/82, 1785/86 voor de Noordzijde

Frederik was ook een neef van Jan A. Oudshoorn, die hem in 1773 legateerde.
Bezit:

Meijepolder
Hornpolder
Noordzijde

kavels 5, 28a, 40, 48, 48a, 49, 76 (71 m 24h)
kavel 1 (13m 2h)
kavels 57, 62, 63 (22 m)
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Dam,

Claas van

vader
huwelijk
kinderen

Adrianusse
26-11-1752 Lijsje Janse Oudenes
24- 1-1761 Willemijntje
6- 5-1764 Andries,
huwde in 1790 Annigje de Wit
11- 1-1767 Cornelis
Meijepolder
kavel 54 (24m 3h)
Hornpolder
kavel 2 (3 m 2h)

Bezit:
Dam,

AB: 1781/82, 1787/88, 1791/92

Maarten van

geboren
te Polsbroek
7-10-1800
overleden
huwelijk (2) 3- 1765
1765
kinderen
151766
221767
3011- 1768
1771
271772
221773
24-

AB: 1767/68, 1771/72

Marrigje Jans Nieuwerkerk
Marrigje
Cornelis
Cornelis
Cornelia
Jan
Cornelia
Jannigje
AB: 1741/42, 1753/54

Looy,

Pieter Willemse

vader
huwelijk
kinderen

Bezit:

Willem
11- 5-1710 Annetje Hendrikse Zaal
15- 2-1711 Trijntje
13- 3-1712 Willem
9- 9-1714 Bartje
24- 3-1716 Hendrik
19- 9-1717 Jacob
Meijepolder
kavels 7 en 70 (27 m 3h)

Looy,

Willem

vader
huwelijk
kinderen

Pieter
9-12- 1753 Trijntje Tijssens de Jong(h)
1756 Annigje
143- 1757 Willemke
7- 1758 Trijntje
221759 Pieter
1- 1761 Pieter
281762 Willemke
281763 Trijntje
241765 Tijs
1766 Willemke

AB: 1769/70
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Fragment van de kaart van het Groot- Waterschap van Woerden door de gebroeders D. en J. Vingboons, 1
Coll. Gemeentearchief Woerden.
Oudshooren,

Jan Aertse

AB:1743/44, 1755/56, 1759/60

geboren
overleden
huwelijk

te Nieuwkoop
ws. 19-12-1762
14-6-1711 Neeltje Jansse Boer,
zuster van Frederik Jansse Boer
kinderen
5- 2-1716 Trijntje
31- 1-1717 Aart (zie onder)
Bezit:
Meijepolder
kavels 48 en 49 (36m 3h)
Jan Freeke Boer 1000 gulden
Jan Oudshooren legateerde:
Frederik Janse Boer „de hofstede waarop hij woont"
Frederik Willemse Boer
zijn zuster Cornelia Boer
Matijnis van Zwieten, mr. hoedemaker 1000 gulden
Jannetie van Zwieten, geh. met J. v. Hariebe 500 gulden
Marijtje Janse Boer, geh. met N. Verwey 500 gulden.
Oudshooren,

Aart Janse

geboren
vader
overleden
Bezit:
bruiker

31- 1-1717
Jan Aartse Oudshooren
1773
Meijepolder

AB: 1765/66, 1773

kavel 48 (10 m)
kavel 37
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AB: 1745/46, 1751/52

Voordouw,

Symon

huwelijk
kinderen

15- 4-1731 Aaltje Jans van der Swaan
20- 9-1733 Jan
(zie onder)
5-12-1734 Neeltje
huwde Geellof Schinkel (Wilnis)
11- 8-1737 Niesje
huwde Corn, de Jong (Bodegraven)
14- 8-1740 Cornelis
jong overleden
3- 5-1742 Aaltje
huwde Corn. Bosman (Woerden)
1- 9-1743 Cornelia
jong overleden
6-12-1744 Cornelis
jong overleden
1- 5-1746 Cornelis
in 1783 nog in leven
3 hofsteden in De Meije
kavels 42, 43a, 45a, 46a, 52, 53 , 55 (52m 5h)
1783: Volgens not. archief minstens 100 morgen
De kinderen verdeelden de nalatenschap: ƒ 62.367,
Per kind/12.073, 8,—.

Bezit:

Voordouw,

Jan Symen

geboren
vader
moeder
huwelijk

20- 9-1733
Symon Voordouw
Aaltje Jans van der Swaan
5- 4-1767 Aaltje Hendriksd Schinkel (haar opa ws.
amb. bew. Weijpoort 1707/08, 1713/14)
21- 8-1768 Aaltje
21-12-1770 Symen
24-10-1773 Cornelia
Meijepolder
kavels 42, 45, 46a (34m 5h)

kinderen
Bezit:
2.

AB: 1785/86, 1789/90, 179

Ambachtsbewaarders voor het Dorp

Bos,

Ary

huwelijk
kinderen

8-11-1761 Aagje Brunt
4- 3-1764 Willem
24- 8-1766 Gerrigje
19- 4-1772 Willem
De zuster van Aagje Brunt, Jannigje huwde in 1759
Aart van Dam (Weijpoort).
Broer van Aagje: Ary, zie onder.

Brunt,

Ary

overleden
huwelijk

30- 9-1811
27- 5-1764

kinderen

ambachtsbewaarder 1790/91

AB: 1789/90

Catharina Clement (geb. 2-7-1741, dochter
van de bode Hartigh Clement)
19-12-1764 Cornelis
2-11-1766 Hartog,
overleden 1791
21- 8-1768 Pieter
25- 3-1770 Cornelia
18-10-1772 Hendrina
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AB: 1750/51, 1754/55, 1758/59, 1762/63,
1765/66, 1768/69

Kley,

Thomas

overleden
huwelijk
kinderen

4- 5-1770
?
Willemina Swanebeek
niet gevonden in Bodegraven

Kley,

Dirk

AB: 1772/73, 1779/80, 1782/83

overleden
huwelijk
kinderen

29- 8-1783
1- 4-1740 (te Zegveld)
28- 5-1741 te Zegveld
9- 2-1744
21- 8-1746 te B'graven
11- 6-1749 te Zegveld
23- 1-1752
3-11-1754
7- 9-1760
?

Maria (Marijtje) Looy
Ary
Barbara
Cornelis
Annegje
Ary
Annigje, huwde Dirk Hoop
Thomas

Î5
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Coperdraat,

Cornelis

overleden
huwelijk
kinderen

7- 6-1792
4-12-1763
15- 4-1764
6-10-1765
25- 1-1767
12- 8-1770
12- 9-1773
op kavel 53 aan de Zuidzijde

AB: 1757/58, 1761/62, 1764/65, 1767/68,
1773/74, 1776/77, 1780/81, 1783/84
Clara van Eyk
Hendrik
Pieter
Marrigje
Jannetje
Marrigje
bezat hij een herberg (Van Rossum?)

Muysevoet,

Huybert Huybertsz

overleden

16- 2-1782

Okhuysen,

Pieter

AB: 1748/49, 1752/53, 1755/56, 1759/60,
1763/64, 1766/67, 1771/72, 1775/76,
1778/79
AB: 1781/82, 1784/85

geen gegevens bekend

bode: 1773-1777,1795-

Oudshooren,

Claes Willemse

AB:1741/42, 1744/45, 1747/48

huwelijk
kinderen

?
14- 7-1732

Willempje Panke Hollander (uit De Meije)
Paneras
Oudshoorens vrouw was de zuster van Geertje
Panke Hollander, die gehuwd was met Willem
Fred. Boer (Noordz.)

Weeselenburg, Bart (Barnardus)

AB: 1745/46, 1749/50, 1753/54, 1756/57

geen gegevens bekend
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Wijk,

Cornelis van,

huwelijk
kind

AB:1770/71, 1774/75, 1777/78

Marijtje Janse Verlaan
mogelijk is Klaas
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Het dorp Bodegraven. Gewassen tekening door Dirk Verrijck, ca. 1780.
Colt Gemeentearchief Leiden.
3.

Ambachtsbewaarders voor de Noordzijderpolder

Blois (Bloos),

Teunis

AB: 1775/76, 1779/80

huwelijk
kinderen

8- 3-1767 Neeltje Bogaart
27-12-1767 Arie
21-12-1768 Geertje
23- 9-1770 Floris
4-12-1771 Geertje
12- 9-1773 Gerrigje
12- 2-1777 Jan
Noordzijderpolder
Meijepolder

kavels 52, 53, 55, 78 (25m 3h)
kavel 65 (6m)

Frederik Willemse

AB: 1781/82, 1785/86

Bezit:
Boer,

en voor De Meije: 1777/78
vader:
zie hieronder
zie bij De Meije.
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Boer,

Jan Frederikse

vader
huwelijk (1)
(2)
kinderen (1)

Frederik (Vreeke)
12-12-1723 Pietertje Japiksz (Jacobse) Brouwer
4- 4-1742 Bregje Jans Rietveit
27- 8-1724 Frederik
(zie hierboven)
3- 3-1726 Cornelia
11- 5-1727 Jacob
17- 7-1729 Cornelis
1- 7-1731 Jan
2- 8-1733 Maria
16- 1-1735 Jan
3- 3-1737 Japik
31- 5-1739 Cornelis
27- 5-1742 Krelia
22- 9-1743 Jacomijntje
5- 1-1749 Trijntje

uit (2)

AB: 1753/54

Jonkers,

Cornelis

huwelijk (1)
(2)
kinderen (1)

18- 6-1747 Trijntje van Dam
26- 2-1766 Lijsje Boer
21- 9-1749 Pieter (zie onder)
30- 8-1750 Heinderik
26- 4-1767 Hendrik
10- 7-1768 Cornelis
6- 9-1772 Aart
4-12-1774 Aart
Noordzijderpolder
kavels 3, 6, 15, lï 18, 27,
57, 62, 63(115m8h)

uit (2)

Bezit:

AB: 1751/52

Jonkers,

Pieter

AB: 1783/84, 1789/90

geboren
vader
moeder
huwelijk (1)
(2)
kinderen
Bezit:

21- 9-1749
Cornelis Jonkers (zie hierboven)
Trijntje van Dam
27- 4-1777 Cornelia Boer
17-11-1779 Trijntje Boer
niet bekend
Noordzijderpolder
kavels 3, 6, 15, 57, 62, 63 (78m 5h)
Meijepolder
voornamelijk vanaf 1796, aanvankelijk gedeeltelijk met de weduwe Fred. Willemse Boer, na
1797 alleen.
kavels 28a, 40, 48, 48a, 49, 76 (55m 9h)
Hornpolder
kavel 1 (13m 2h)
Zuidzijderpolder
kavels 30, 48 (16m 6 h 100 roeden)
Aan de Noordzijde Hofstede „Onverwacht" en nog twee hofsteden.

Royen,

Govert van

huwelijk

Catrijne Adolfse Hartwijk

AB: 1745/46, 1755/56, 1759/60
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kinderen

16-11-1727 Neeltje
27- 3-1729 Neeltje
27- 3-1729 Johannes
25- 2-1731 Johannes

Rooyen,

Klaas van

AB: 1763/64, 1767/68, 1771/72

Bezit:

Noordzijderpolder

kavels 59, 61 (18m lh 50 roeden)

Schellingerhout, Jan Bouwense
vader
moeder
huwelijk
kinderen

Bouwe (Boudewijn)
ws Marrigje Jansse van Dobbe(n)
11- 3-1735 Caatje Aarse Brunt
9- 2-1738 Boudewijn
17-10-1740 Willemijntje
17- 4-1746 Boudewijn
1- 1-1750 Willem,
overleed spoedig
Jans zuster Maria Bouwense Schellingerhout huwde in 1739 met Cornelis v. Dobben
Bezit:
Noordzijderpolder
kavels 66, 67 (5m 4h 50r)
Verwoert,
vader
moeder
huwelijk
kinderen

4.

Philip Hendrix

(Philippus Hendriksz)
AB: 1757/58, 1777/78
Hendrik Philipse (Felpse)
(AB 1710/11)
Belichje Chiele Block van Polsbroek
3- 2-1736 Aaghje Willems van Leeuwen
16-12-1736 Beligje
23-11-1738 Hendrik
6- 8-1741 Ariaentje
7- 2-1745 Willem

Ambachtsbewaarders voor de polder Weijland

Jong,

Cornelis de

huwelijk

23- 6-1771

AB: 1788/89, 1792/93

Bezit:

Niesje Symens Voordouw, dochter van Symon
Voordouw wonende in De Meije (zie aldaar)
31- 5-1772 Simon
17-10-1773 Symen
5-12-1774 Aaltje
7- 1-1776 Aaltje
7- 1-1776 Emmigje
2- 3-1777 Simon
24-11-1779 Cornelis
polder Weijland
kavel 3 (34m)

Leeuwen,

Hendrik van

kinderen

huwelijk (1)

7- 8-1761

AB: 1776/77, 1780/81, 1784/85, 1790/91
Marrigje Hendriks Boer
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(2)
kinderen (1)
(2)

Bezit:

1- 1-1769 Marrigje Gijsberts van Swieten
11- 7-1762 Marrigje
18-12-1763 Dirk
22-10-1769 Neeltje
6-11-1771 Dirk
12-12-1773 Gijsbert
polder Weijland
kavel 18, 19, 20 (40m)

Neut,
overleden
Bezit:

Pieter van der
23-10-1766
polder Weijland
Zuidzijderpolder

kavel 3 (34m)
kavel 2b (8m lh 3r)

Rotnijn,

Willem Jacobse

AB: 1744/45, 1748/49, 1752/53

overleden
huwelijk
kinderen
Bezit:

1757
22- 5-1718 Barbara Jac. de Vries (Woerden)
19- 2-1719 Jacob (zie onder)
26- 5-1720 Krijn
polder Weijland
kavel 25 (15m 3h)

Rotnijn,

Jacob

geboren
vader
huwelijk
kinderen
Bezit:

19- 2-1719
Willem Jacobse Romijn
Barbara Verwey
29- 7-1742 Aaltje
polder Weijland
Zuidzijderpolder

Straver,

Leendert

huwelijk (1)
(2)
kinderen

28- 4-1743 Sygie Schouten
20- 8-1746
?
13- 8-1752 Cornelis
7-10-1753 Cornelis
24-11-1754 Pieter
14-12-1755 Sophia
polder Weijland

Bezit:
5.

AB: 1756/57, 1760/61, 1764/65

AB: 1774/75, 1778/79, 1782/83, 1786/87
(zie hierboven)
kavel 25 (15m 3h)
kavel 2 (ruim 32m)
AB: 1754/55, 1758/59, 1762/63
1766/67, 1770/71

kavel 28 (19m)

Ambachtsbewaarders voor de Zuidzijder Polder

Bos,

Maarten van den

vader
huwelijk

Tijs Maartense Bos
9- 1-1746 Gerrigje Dirks van der Lee, dochter van Dirk
van der Lee wonende aan de Weijpoort
2-10-1746 Tijs
huwde Annigje de Wit, dochter van Abraham
de Witt, Weijpoort
18- 8-1748 Annigje
huwde Cornelis Symons Voordouw

kinderen

AB: 1748/49, 1764/65, 1768/69,
1776/77, 1780/81, 1786/87
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4-10-1750 Jannigje
31-12-1752 Dirk
8- 9-1754 Marrigje
19- 3-1758 Jaapje
2- 4-1769 Maarten
Zuidzijderpolder

huwde Jan Thomas Willemsen Beye
huwde Aart Thuyl

Meijepolder
Noordzijderpolder

(buiten echt geboren)
nogal wisselend maar op een gegeven moment
totaal eigenaar van 158m 2h 39r
kavel 66 (6m)
kavel 53 (8m)

Neut,

Gijsbert

AB: 1762/63

vader
huwelijk

Hendrik
1-12-1754

kinderen

17- 7-1757
10-12-1758
30- 4-1761
13- 3-1765

Stoof,

Huybert

huwelijk

27- 9-1767

Bezit:

Annigje Jans van den Bosch, die na het
overlijden van Gijsbert hertrouwde in 1767 met
Huybert Stoof (zie hieronder)
Hendrik
Cornelis
Aafje
Gijsbertje
AB: 1770/71, 1774/75

kind
Bezit:

Annigje Jans van
Gijsbert van der
18- 4-1773 Jan
Zuidzijderpolder
kavels 44, 50(18m7h70r)

Vermij,

Jan Dirkse

Bezit:

AB: 1742/43, 1746/47
kavels 30, 31, 43, 47, 48 (34m 13 h lOOr)

Voordouw,

Cornelis

huwelijk
kinderen

Geertruy den Uyl
25- 6-1738 Marrigje
22- 9-1745 Jan
4-12-1746 Maria
28- 8-1748 Cornelis
huwde Annigje van den Bos
26- 3-1752 Willemina
23- 1-1754 Luidt
Zuidzijderpolder
kavels 2, 2a, 8, 11, 13, 40,
41,43(95ml6hl00r)

Bezit:
6.

AB: 1778/79, 1782/83, 1788/89

Ambachtsbewaarders voor de Weijpoortse polder

Bruyn,

Jacob de

vader
huwelijk

Jasper(t)
29-11-1739

AB: 1750/51, 1756/57, 1764/65, 1768/69

Maria Ponse Raamburger
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kind
Bezit:

21- 1-1742 Jasper
Weijpoortse polder

Dam,

Aart van

huwelijk
kinderen

3-1759 Jannigje Brunt
1-1760 Cornelis
4-1761 Aart
8-1763 Dirk
de zuster van Jannigje, Aagje Brunt, huwde in
1761 Ary Bos
Dirk van der
AB: 1746/47, 1754/55

Lee,
vader
huwelijk
kinderen

kavel 1 (5m 3h)
bruiker van kavel 3 (35m 3h 3r)
AB: 1772/73, 1776/77, 1780/81

423197-

Lee

Pieter van der Lee
16- 4-1719 Marrigje Gerritse den Beste
30- 7-1719 Pieter
27- 5-1720 Pieter
7- 6-1722 Pieter
27- 6-1723 Gerrichje
huwde Maarten Tijsse van den Bos
(zie boven bij Zuidzijderpolder)
24- 3-1726 Pieter (zie onder)
19-12-1728 Jannigje
huwde Pieter Smaling
5- 7-1733 Marrigje
huwde Dirk Brouwer (meermalen schepen)
5- 7-1733 Ariaantje
huwde Dirk van der Neut (in leven
comm. binnen de stad Woerden)
Nalatenschap in 1772: ƒ21.777,8,—.
Pieter van der
AB: 1784/85

geboren
vader
huwelijk

24- 3-1726
Dirk van der Lee
ws. 1773

(zie hierboven)

Raamburger,

Gijsbert Pons

AB: 1742/43

vader
huwelijk
Bezit:

Ponse
1732
Weijpoortse polder

kavel 2, 3 en 9 (60m 8h 53r)

Wit(t),

Abraham (de)

overleden
huwelijk
kinderen

1783
28-11-1745
31- 7-1746
3- 9-1747
25- 8-1748
9- 5-1751
14- 7-1754
Weijpoortse

Bezit:

AB: 1758/59, 1762/63, 1766/67, 1770/71,
1774/75, 1778/79, 1782/83

Aafye Boer (Woerden)
Annigye
huwde Tijs van den Bos
Willem
Annetye
Aaltje
Willem
polder
kavels 3, 4, 17 (ruim 30m)
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Het orgel uit de Nieuwe Kerk te Delft in de Grote- of St. Michaëlskerk te
Oudewater
door Henny W. Beekes
Het Bätz-orgel in de Nieuwe Kerk te Delft dateert van 1840.
Vóór die tijd stond in deze kerk een instrument dat in de 16e eeuw was gebouwd.
Toen in 1741 een vakature ontstond voor de funktie van organist in de Delftse kerk, meldden zich
maar liefst 21 kandidaten, waaronder drie blinden. Elk van hen kreeg op 18 juli 1741 „een quartier uur
tijd" om het orgel te bespelen. Zij moesten de zevende psalm ten gehore brengen, voor het overige
waren de heren vrij in hun keuze.
Twee personen speelden slecht, zestien redelijk of heel wel, terwijl twee organisten, waaronder de
blinde Jacob Potholt, het predikaat „Optimus" verwierven. Maar het best van allen speelde Johannes
Berghuijs die tot organist van de Nieuwe Kerk werd aangesteld.1
In 1836 vertoonde het orgel talrijke ernstige gebreken die dringend hersteld moesten worden,
aangezien het instrument anders binnenkort onbruikbaar zou zijn.
De reparatiekosten zouden ruim f 5.000,— bedragen. Gezien deze hoge som overwogen de
kerkvoogden de aankoop van een nieuw orgel in plaats van het huidige instrument te repareren.2
De heren gingen echter niet over één nacht ijs en besloten eerste informatie in te winnen bij vier
bekende orgelmakers betreffende het herstel en de vernieuwing van het oude orgel.3
De kerkvoogden nodigen de heren Bätz en Beekes te Utrecht, Van Dam te Leeuwarden en Lohman te
Groningen uit om het orgel in ogenschouw te nemen en vóór 1 oktober 1836 een plan in te dienen
voor reparatie en vernieuwing en tevens de tegenwoordige staat van het orgel op te geven. De
orgelmakers wordt verzocht prijsopgave te doen alsmede tekeningen, ook van de kast en het lofwerk,
bij te voegen.
De heer J. Bätz stuurt op 5 oktober een uitvoerig rapport in over de staat van het orgel in de Nieuwe Kerk.
Hij meldt dat het orgel „zich in eene allerellendigste toestand bevindt, niet alleen doordien dat hetzelve
geheel verouderd en versleten is, maar in sommige betrekkingen geheel onherstelbaar is, terwijl
bovendien de veranderingen en zoogenaamde verbeteringen, daaraan van tijd tot tijd gedaan door een
zeer slordige en weinig ervarene hand zijn verrigt. Het gansche orgel bevindt zich in eenen dusdanigen
onvoordeligen toestand dat men regt af kan zeggen dat de blaasbalgen alleen zich in eene bruikbare
staat bevinden, ofschoon niet zonder reflexie zijnde en het orgel alzoo geheel moeten afkeuren".4
Ook voor het pijpwerk heeft Bätz weinig waardering, „Het pijpwerk is oud en door de van tijd tot tijd
gemaakte veranderingen eene verzameling geworden van allerlei genre en mensuuren en ofschoon dat
men niet kan ontkennen dat er enkele oude registers zijn die eene goede toon opleveren, zoo is het
meerendeels het eenen gedeelte meer, het andere gedeelte minder, verknoeid of nimmer goed geweest.
Men vindt er zelfs pijpen in gedeeltelijk uit lood, gedeeltelijk uit hout te zamengesteld, iets hetwelk
eene ongehoorde zaak is", aldus Bätz.
Hij is van mening dat het orgel oorspronkelijk „naar de behoefte van dien tijd" goed is geweest, maar
door de vele veranderingen die later zijn aangebracht, is het „een verwarden boel" geworden.
Volgens Bätz kan het orgel niet meer in goede staat worden gebracht; hij raadt de kerkvoogden ten
stelligste af het instrument voor f 5.000,— te laten repareren want het zou „zonder vruchtgenot en
altoos een ellendig werk" blijven.
Alleen de orgelmaker die deze reparatie heeft geadviseerd zou er zijn voordeel mee doen zonder zich af
te vragen: „Heb ik nu waarlijk ter verbetering van het werk, tot eer van mijn persoon en
bekwaamheden en voldoende aan het mij geschonken vertrouwen gearbeid en beantwoord". Bätz
meent dat er weinig goeds van het orgel bruikbaar is, alleen de blaasbalgen en enige registers acht hij in
goede staat.
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De Grote- ofSt. Michaëhkerk
te Oudewater.
Foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Hij adviseert de kerkvoogden een geheel nieuw orgel te laten maken en later te zien „wat er van het
oude orgel in mindering zoude kunnen afgerekend worden".
Bätz heeft een concept-plan ontworpen voor een geheel nieuw orgel met 37 registers, drie
handklavieren en een vrij pedaal.
De kosten raamt hij op f 25.700,—, waarvan f 18.500,— voor het orgelwerk en f 7.200,— voor
de betimmering van het oksaal met de kolommen, pilasters, deuren, ramen en de beide orgelkasten
met al het beeld-, lof- en snijwerk.
Op 19 oktober stuurt Machielus Beekes, die in het orgelbedrijf van zijn vader werkzaam is, een brief
aan de heer J. Vernée, secretaris-kerkvoogd van de Hervormde Gemeente te Delft.5
Uit deze brief blijkt dat zijn vader, Wander Beekes, reeds eerder een orgelplan heeft ingediend. Helaas
is dit plan niet meer aanwezig in het archief van de kerkvoogdij.
Machielus meldt dat zijn vader twee geheel nieuwe orgelkasten kan vervaardigen, één voor het grote
en één voor het kleine orgelwerk alsmede „het leveren en ordelijk besnijden van alle de ornamenten
voor ruim f 4.000."
Beekes kan eveneens een geheel nieuw oksaal, geplaatst op zes kolommen, leveren voor de prijs van
f 800,—.
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Machielus vat het orgelplan van zijn vader in het kort samen: „Voor de inwendige vernieuwing en
vergrooting van het geheele Orgelwerk, met 40 registers volgens het gemaakte plan ruim f 13.800,—
en daarbij ruim f 4.000,— voor de kasten er bij berekend, is de prijs f 17.986,— en wanneer de
Weledele Heeren een geheel nieuw oczaal verkiezen dan zal het geheele montant der kosten zijn
f 18.795,—" (plan A).
Het blijkt dat Beekes nog twee andere tekeningen heeft ingestuurd, waarbij de kosten van plan B en C
respectievelijk f 1.000,— en f 2.000,— hoger zijn dan die van plan A.
Er volgt echter nog een tweede brief van Machielus Beekes, waarin hij meedeelt: „Vader heeft mij nog
gelast U Edele afzonderlijk te melden het volgende namelijk de Delftsche Nieuwe Kerk is een
Vorstelijke kerk en daarom heeft vader het Orgelplan en de dispositie der registers zoo ingerigt, dat er
niets te wenschen overblijft, eens deels is zulks gedaan om voor andere orgelmakers die ook met het
maken van plannen voor dit werk belast zijn niet achter te staan en ander deels om groote roem te
behalen bij den afloop des werks".
Hij schrijft verder dat zijn vader ook een orgel kan leveren met 36 of 38 stemmen in plaats van 40 voor
f 1.000,— minder dan de prijs die opgegeven is bij plan A.
Beekes garandeert dat de klank van het orgel krachtig genoeg zal zijn om de gemeentezang te
ondersteunen.
Machielus verzoekt de kerkvoogden dit plan „geheimelijk voor zich te houden, overmits vaders goede
naam niet door zijne mede confrateren bezwalkt zoude worden; want nu komt het op de werkmeester
aan om met 36 stemmen die kracht en aangenaamheid voort te brengen die men anderdeels uit 40
stemmen voor handen zijnde maar behoeft op te leveren".
Wander Beekes is dus van plan met het oude instrument als kern een nieuw orgel te maken en geeft
daarbij diverse mogelijkheden aan. Van de orgelmakers Van Dam en Lohman is geen correspondentie
aangetroffen in het archief van de kerkvoogdij; mogelijk hebben deze heren geen rapport ingestuurd
omdat in de notulen van de kerkvoogden steeds over voornoemde plannen wordt gesproken.
De rapporten en tekeningen van de orgelmakers worden voorgelegd aan een deskundig adviseur, de
heer F. Smeer te Rotterdam, die zijn mening hierover moet geven.
Hij vindt „in het eene en in het andere veel moois", maar adviseert de kerkvoogden het plan van Bätz te
kiezen, omdat dit meerdere grote registers bevat die grondige kracht geven en ook getuigt het van
„hoge kunde en soliditeit".6
In „verbetering, herstelling en vergroting" van het orgel ziet hij weinig heil want het geheel zou toch
een „lapwerk" blijven, waarop de spreuk „het plaatsen van een lap nieuw laken op eenen ouden rok"
toepasselijk zou zijn.
Het idee om het oude pijpwerk te gebruiken bij de bouw van het nieuwe orgel keurt Smeer volstrekt
af.7
In december 1836 geven de kerkvoogden hem opdracht om verder met Bätz te onderhandelen over de
levering van een nieuw orgel.8
Met de Fa. Bätz en Co. te Utrecht wordt in juni 1837 een kontrakt gesloten voor de bouw van een
nieuw orgel met 42 stemmen.
De kosten zullen f 28.500,— bedragen.
De heer Smeer adviseert de kerkvoogden het oude orgel publiek te verkopen.9
Zij stemmen hiermee in en plaatsen 19 augustus 1837 een advertentie in zeven grote dagbladen waarin
het orgel te koop wordt aangeboden.10 In de voorwaarden van verkoop wordt ondermeer vermeld: De
koper zal na de verkoop geheel verantwoordelijk zijn voor het orgel en dient het instrument te laten
surveilleren om te voorkomen dat er schade wordt aangericht door de verbouwing der kerk. (art.l)
In artikel 2 wordt gesteld dat het afbreken en vervoer van het orgel voor rekening komen van de
orgelmaker en dat dat uiterlijk 10 september moet zijn geschied.
De verkoop zal geschieden bij afslag, waarna aan de hoogstbiedende de toewijzing zal volgen, (art.5)
Artikel 6 bepaalt dat de advertentiekosten, registratierechten en zegels voor rekening van de koper
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zijn: 10% van het bedrag zal worden opgeteld bij de koopsom.11
Het orgel wordt op 23 augustus publiek geveild en gekocht door Wander Beekes voor de prijs van
f 1.050—plus 10% kosten.12
Beekes koopt het orgel in opdracht van de kerkvoogden der Hervormde gemeente te Oudewater.
De Hervormde kerk in deze plaats bezat een oud orgel dat in 1821 door de orgelmaker A. Meere
onherstelbaar was bevonden.13
Meere zond in 1822 bestekken voor het maken van een nieuw orgel.14
De kerkvoogden gingen echter niet op zijn offerte in.
Op 7 augustus 1837 brengen enkele Oudewaterse kerkvoogden een bezoek aan de Nieuwe Kerk te
Delft om eens naar het orgel te kijken, dat op 23 augustus zal worden geveild.15
Voordat zij besluiten het orgel te kopen wordt informatie ingewonnen bij Bätz te Utrecht.
Deze geeft een aantal gebreken aan het orgel door en verwijst de heren vervolgens naar collega
Wander Beekes.
Men begint op 10 augustus geld in te zamelen om het orgel te kunnen kopen; een dag later heeft de
gemeente reeds f 2.000,— bijeen gebracht.16
Aan Wander Beekes wordt opdracht gegeven het orgel voor f 1.000,— aan te kopen.17
Op 24 augustus 1837 wordt in de vergadering van kerkvoogden meegedeeld dat het orgel uit de
Nieuwe Kerk te Delft voor f 1.050,— plus 10% kosten is gekocht.
Ook de heer Beekes is op deze vergadering aanwezig en deelt mee dat hij voor f 5.600,— een nieuw
orgel kan maken; hij zal bestek en tekening sturen.18
Beekes zendt een offerte voor het bouwen van een orgel met 22 stemmen, twee klavieren en een
aangehangen pedaal. Dit bestek was niet gedateerd. Hij vermeldt in deze offerte dat „dese 22 registers
of stemmen ten allen tijden krachtig genoeg zijn betrekkelijk de grote van de kerk om de gemeente in
zang te ondersteunen. Ja, zelfs zal men bij het inwijdingsfeest daar dan de scharen het talrijkst zijn, in
overvloed geluid genoeg hebben. En wat meer is, al het pijpwerk van het Delftsche Orgel is uit wijde
mensure vervaardigt, zoodat dezen gemelden stemmen grondig en doordringend geluid zullen
opleveren. Tot deze voorgemelde dispositie wordt vereischt een gehele nieuwe kas, geplaatst op een
oczaal, rustende op vier collomme, over welke verhouding wij nader zullen handelen".
Beekes is van plan het pijpwerk, de blaasbalgen en het ijzerwerk van het Delftse orgel te gebruiken bij
de bouw van het nieuwe instrument. De orgelkas en de beide klavieren zal hij geheel nieuw
vervaardigen. „Het montand der kosten betrekkelijk het Orgel, twee klavieren en een aangehangen
pedaal hebbende, heb ik bepaald op ruym f 5.000,— waaronder dan ook al het schilderwerk, rijs- en
verblijfkosten berekend zijn".
Beekes kan echter een geheel nieuw orgel maken volgens deze dispositie voor de prijs van f 7.500,—
of f 5.000,— plus het Delftse orgel.
Helaas heeft hij zijn opdracht niet kunnen realiseren, want een halfjaar later, in februari 1838 overlijdt
Wander Beekes onverwacht op 43-jarige leeftijd.
De orgelmakers Kam en Van der Meulen te Rotterdam worden benaderd het orgel bij Beekes op te
nemen.
Zij stellen voor het instrument af te bouwen voor f 5.600,—, inclusief een vrij pedaal. De
kerkvoogden gaan met dit voorstel akkoord.19
Aan de weduwe Beekes wordt voor gedane werkzaamheden en gemaakte kosten, een bedrag
uitbetaald van f 448,50.20
In november 1838 vraagt de heer Van der Meulen toestemming aan de kerkvoogden om het Delftse
pijpwerk, met uitzondering van de Vox Humana, om te smelten. De heren stemmen hiermee in.21
Na het omsmelten van het pijpwerk voegden de orgelmakers aan het aldus verkregen lood 25% tin toe,
55

Het orgel in de Grote- of St. Michaëlskerk te Oudewater na de restauratie, 1967.
Coll. C. van Butselaar, Oudewater.
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waardoor het moderne orgelmetaal werd verkregen.
Ook waren zij van plan nieuwe blaasbalgen te maken; de kerkvoogden gingen met dit voorstel niet
akkoord en gaven opdracht de oude blaasbalgen van het Delftse orgel te restaureren.22
Op 7 maart 1840 werd het nieuwe orgel geïnspecteerd door Samuel de Lange, organist te Rotterdam
en J. Blom, organist te Oudewater.
In zijn uitgebrachte keuringsrapport meldt Samuel de Lange dat „dit werk door zuivere en nette
bewerking en door best hout en specie dat er gebruikt is als ook door krachtige toon en aangename
intonatie mijn beste weten wordt verklaard voor een zeer schoon en deugdzaam werk".23
Met de inwijding van het orgel op 8 maart 1840 bezit de Hervormde Kerk te Oudewater een fraai
instrument, waarvan de specie, zij het in iets gewijzigde vorm, alsmede de blaasbalgen afkomstig zijn
van het Delftse orgel, zoals Beekes in 1837 reeds van plan was.
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Akten van indemniteit van Waarder (4)*
door L.C1.M. Peters

111

Kinderen Jan de Jong, Pieter, Aafje, Leyntje, van Streefkerk; 1748.

112

Gerrigje Putkamer en dr, van de Indijk, 3-2-1749. Vertr. 7-1-1772.

113

Gerrit Hendrikse Koorn, van de Indijk; 3-2-1749.

114

Lijsje Boudewijn Heur, van Bergambacht; 3-2-1749.

115

Cornelis Ariensz. Baartwijk en vr Arriaantje Gerrits van Hek en twee kinderen, Adriana,
Lijntje; 3-2-1749. Vertr. 1-10-1756.

116

Hendrik van Wijk, van Buren en Anke van der Wagt, van Tuyl; 1-8-1749.

117

Aaltje Jans Hijkoop en Lieve van Vliet, van Lakerveld en Papekop; 1-11-1749.

118

Cornelis Willemse Hofland, van Aalsmeer; 20-11 -1749. Vertr.

119

Sara Vermij, van Bodegraven; 20-11-1749.

120

Yda Boerefijn, van Bodegraven; 20-11-1749.

121

Cornelis van Leeuwen, van Barwoutswaarder en vr Geertje de Hom, van Woerden en kinderen,
van Rietveld en de Bree en van Noord-Polsbroek; 20-11-1749. Kinderen vertr. 13-9-1770.

122

Umert Bouthoorn, van Jaarsveld; 19-4-1750.

123

Marrigje Korse Visser, van Thamen; 24-5-1750. Vertr. 27-97-1753.

124

Cornelis van de Bos, van Stolwijk; 24-5-1750. Vertr. Polsbroek.

125

Heyltje Ariens van Haaften en dr Grietje Cornelis Hofland, van Benschop; 24-5-1750. Vertr.

126

Hendrik van Beek; 24-5-1750.

127

Johannes Konink, van Zuilen, schoolmeester te Nieuwerbrug; 22-3-1750. Vertr. als schoolmeester naar Nigtevecht.

128

Nelligje de Bruyn, van Ammerstol; 22-3-1750. Vertr.

129

Dirk Dirkse Cruyfen kinderen, van Ameide en Tienhoven; 24-8-1750.

130

Pieter Brund, van Nieuwkoop; 20-11-1750. Vertr.

131

Cornelis Meyderswijk, van Benschop; 20-11-1750. Vertr. 7-5-1762.
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132

Frans van de Wagt, van Tuil; 10-2-1751.

133

Teunis van Camerik, van Barwoutswaarder en vr Marrigje van Eijk, van Bodegraven;
14-3-1751.

134

Fredrik Brund en vr Megtelt van den Berg en zn, van Rietveld en deBree; 10-4-1751. Vertr.
3-4-1771.

135

Willempje van Os en kinderen van Hendrik Gros, van Langerak en Bodegraven; 22-3-1752.

136

Pieter Boer en vr en kinderen, van Haastrecht; 12-1-1753. Vertr. 9-9-1768.

137

Pieter Janse Verzewouw en kinderen, van Gouderak; 12-1-1753.

138

Willem Hardebol, van Jaarsveld en vr Martijntje Dirks Versloot, van Rietveld en de Bree;
12-1-1753. Vertr. 25-10-1753.

139

Maartje de Rotte, van Wensveen; 12-1-1753. Vertr. 1768.

140

Jacob Bosman en vr Marrigje Gijsberts vanDam, van Bodegraven; 9-3-1754. Vertr. 22-8-1759.
Aantekening: „de acte voor Marrigje Gijsberts van Dam wedergegeven den 22 augustus 1795".

141

Willem Lopik en vr Maria Jacobs de Bruijn, van Linschoten en Lexmond; 9-3-1754.

142

Willem de Vlot, van Meerkerk; 15-11-1754. Vertr. 2-7-1787.

143

Jan Fredrik Vink, van Lexmond en Fredrik Vink en Lena Vink; 8-12-1754.

144

Mijnsje Claas Swartebol, van Bleskensgraaf, 8-12-1754.

145

Ary van Roien en vr Geertruy Versteeg van Barwoutswaarder; 8-12-1754. Vertr. 9-8-1774.

146

Fijgje van der Wagen, van Benschop; 8-12-1754. Vertr. 3-11-1758.

147

Willem Gijsbertse de Vos, van Jaarsveld; 8-12-1754. Vertr. 3-11 -1758.

148

Neeltje Claas Hogervegt, van Woerden; 8-12-1754.

149

Marrigje Jans Bullik, van Berkenwoude; 8-12-1754. Vertr. 24-4-1769.

150

Kors Aartse van der Vlist en kind Arriaantje, van Bonrepas: 8-12-1754. Vertr. 24-4-1769.

151

Bastiaan Uythol, van Vlist en Bonrepas; 8-12-1754. Vertr. 28-12-1764.

152

Ary Mijderwijk, van Haastrecht en vr Lijsbeth Blom, van Rosendaal; 8-12-1754.

153

Martynus Gerridsz. Vermeulen, van Reeuwijk; 8-12-1754.

154

De kinderen van Jan Pieterse Ramp en vr Marrigje de Wit, van Bodegraven; 8-12-1754.
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155

Marrigje de Wit; 8-12-1754.

156

Eeuwit Aryze Boer, van Hoorn; 8-12-1754.

157

Teunis en Aart Bast, kinderen van Teunis Bast „op de Kievitsheuvel"; 8-12-1754.

158

Marrigje Cornelis Verburg vr van Cornelis Breedijk, van Sluipwijk; 3-10-1756. Vertr.
12-3-1764.

159

Jan, Bastiaantje, Neeltje Breedijk, kinderen van Cornelis Breedijk en Marrigje Cornelis
Verburg; 3-10-1756.

160

Hendrik Maandag, van Kockengen; augustus 1757. Vertr. mei 1788.

161

Adriaan Sijbers, van Oud-Loosdrecht en vr Alida Pelle, van Ameide; 1757. Vertr. november
1775.

162

Hendrik van Staveren, van Vleuten en vr Gerrigje Paardekoper, van Kamerik; 1757. Vertr.
24-11-1766.

163

Jan Brouwer en dr Arina, van Rosendaal; 1757.

164

Geertrui en Maria Jonkers, van Alphen; 1757.

165

Pieter van der Swaan, van Bodegraven; 1757.

166

Jan Oostrum en vr en kinderen; 19-9-1758. Vertr. 24-12-1769.

167

Mattijs de Jong, Stijntje van Kempen en Arie de Jong; 18-3-1760. Vertr. oktober 1761.

168

Jan de Bruin, van Streefkerk; 3-7-1760.

169

Sijbrand van Dam en zn, van Stolwijk; 3-1-1761.

170

Cornelis Vermeulen, van Gouderak; 7-9-1761. Vertr. mei 1762.

171

Gijsbert Stuurman en Cornelia Bosman; 1761. Vertr. augustus 1764.

172

Willem Bogaart; \162.

173

Jan van Beek; 1762. Vertr. juni 1774.

174

Adriana van Vliet; 1762. Vertr.

175

Rijkje van Hengel; 1762.

176

Jan de Bruin en twee kinderen, van Gouderak; 1763.
(wordt vervolgd)

* Eerdere gedeelten van deze akten verschenen in Heemtijdinghen, 25e jaargang nr. 2 (juli 1989) e.v.
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