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Namen en jaartallen in de Weypoortschemolen te Nieuwerbrug
door Leo van der Vlist*
Inleiding
In de loop van het jaar 1994 zal de Weypoortschemolen te Nieuwerbrug worden gerestaureerd.
Gezien het feit dat bovenhuizen van wipmolens als deze na zo'n tweehonderd jaar aan vernieuwing toe zijn wordt het een drastische ingreep. Het bovenhuis, de bovenas en het gevlucht moeten voor het grootste deel worden vernieuwd. Verder zullen er reparaties uitgevoerd worden aan
de ondertoren en aan de staart/trapconstructie.
Juist in het te vernieuwen bovenhuis bevinden zich interessante dingen. Hier hebben in de loop
der tijden vele ambachtslieden namen en data achter- gelaten, die na de afbraak verloren zullen
gaan. Misschien kunnen enkele bijzondere vermeldingen bewaard blijven, maar het merendeel
ervan zal in de vuilcontainer verdwijnen. Dit laatste bracht mij ertoe met een zaklamp en een notitieblok het bovenhuis rond te kruipen om alles zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen.
Korte geschiedenis van de molen
De polder Weypoort behoorde samen met de Zuidzijderpolder vanaf de ontginning tot één waterstaatkundige en bestuurlijke eenheid onder de naam "de Zuidzijde van Bodegraven". Tot 1363
behoorde deze ontginning tot het "oude" Groot-Waterschap van Woerden. Men loosde het overtollige water door natuurlijk hoogteverschil op de Oude Rijn. Omdat dit steeds vaker problemen
ging opleveren besloot men "uit te treden" en groef men, als zelfstandig waterschap, niet ressorterend onder een hoogheemraadschap, een watergang naar de Hollandse IJssel. Deze watergang
lag parallel aan de Enkele of Kleine Wiericke en mondde middels een spuisluis uit op de Hollandse IJssel in het Land van Stein. In 1480 stichtte men voor het eerst een windmolen tussen de
gegraven watergang en "de Zuidzijde van Bodegraven". Afwatering door natuurlijk hoogteverschil was door inklinking van het veen onmogelijk aan het worden en de (toenmalige) IJssel was
onderhevig aan de werking van eb en vloed. In 1492 legde men een bergboezem aan en in of kort
voor 1529 stichtte men een boezemmolen. Ondanks dit stelsel van polder- en boezembemaling
bleek de uitwatering op de IJssel steeds moeilijker te worden, temeer omdat deze rivier ging
dichtslibben. In 1564 keerde men weer terug naar de afwatering op de Oude Rijn en werd het waterschap weer "ingenomen" door het "nieuwe" Groot-Waterschap van Woerden. De "Zuidzijde
van Bodegraven" werd tegelijkertijd onderverdeeld in twee polders: de polder Weypoort en de
Zuidzijderpolder, elk met een eigen windmolen. Vanaf 1564 of heel kort daarna treft men in de
polder Weypoort een molen aan op de plaats waar de huidige Weypoortschemolen staat.
In 1812 bleek de toenmalige molen zo slecht te zijn dat de bemaling overgenomen moest worden
door de molen van de polder Lange Weide. Deze molen was een paar honderd meter ten zuidwesten van de Weypoortschemolen gesitueerd. De Weypoortschemolen werd in 1817 weer geheel
hersteld en voorzien van een nieuw bovenhuis: hetzelfde bovenhuis dat thans weer vernieuwd
gaat worden. De huidige ondertoren is dus ouder dan het bovenhuis. Hoeveel ouder weten we
(nog) niet; hierover zijn verschillende theorieën ontwikkeld. Wellicht dateert hij van rond 1675.
toen na de Franse troebelen veel afgebrande watermolens vernieuwd werden.
Tot 1975 was de Weypoortschemolen het enige bemalingswerktuig van de polder; daarna werd
de functie van de molen overgenomen door het gemaal van de voormalige polder Lange Weide in
Driebruggen. In 1978 kwam de Weypoortschemolen onder beheer van de Rijnlandse Molen*De auteur is één van de twee vrijwillige molenaars van de Weypoortschemolen.
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stichting, die sinds 1984 een noodzakelijke restauratie probeert te financieren. Door ontoereikendheid van de bestaande overheidssubsidies bleef deze restauratie uit. wat in november 1992
leidde tot een maalverbod. Toch slaagde het bestuur van de Rijnlandse Molenstichting erin een
financiële doorbraak te realiseren. Er werden bijdragen geleverd door het Groot-Waterschap van
Woerden (tot op heden de eigenaar van de molen), de gemeente Bodegraven, de provincie ZuidHolland en de landinrichtingscommissie "Driebruggen". Ook vele particulieren, bedrijven en instellingen droegen een steentje bij. Precies een jaar na de instelling van het maalverbod werd in
november 1993 door het bestuur van de Rijnlandse Molenstichting de restauratie-opdracht verstrekt aan de Rijnsaterwoudse molenmaker Verbeek.
Toelichting op de aangetroffen namen en jaartallen
Sinds de "grote" restauratie in 1817 en de buitenbedrijfstelling als enige en professionele bemaling van de molen in 1975 zijn er vele werkzaamheden aan de molen verricht. Te noemen zijn de
vervanging van de houten bovenas en roeden door ijzeren in 1881 ,het verwijderen van het woongedeelte uit de ondertoren in of kort na 1910, het vervangen van het scheprad door een vijzel en
de vervanging van het oud-Hollandse wieksysteem door zgn. "Dekker"-wieken (ontworpen en
uitgevoerd door de molenmaker Dekker) in 1938. In 1946 werd het bovenwiel voorzien van een
nieuwe gang kammen en werd een nieuwe windpeluw aangebracht. In 1957 werden de "Dekken-wieken vervangen door de door ing. Fauël ontworpen "Fokwieken". Dit wieksysteem werd
niet alleen aangebracht omdat het een hoger rendement (trekkracht) heeft, maar ook om de roeden beter te kunnen onderhouden; dit kon bij de "Dekker"-wieken namelijk in het geheel niet.

De houten roeden zijn in 1881 door ijzeren roeden van de firma Por uit Kinderdijk vervangen. De binnenroede brak in 1893 en men stak een gebruikte roede uit 1858. die echter te kort bleek en verlengd moest worden. In 1959 brak. bij stilstand, de buitenroede. Deze repareerde men d.m.v. platen en stroppen. De molen
draaide ondertussen met slechts één roede, zoals op deze foto te zien is.
Foto: W. Blok. Bodegraven.
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Ondertussen werd de molen ook verschillende keren opnieuw geverfd en geteerd en van een
nieuw rietdek voorzien. Veel ambachtslieden, die deze en vele andere onderhoudswerkzaamheden uitvoerden, hebben hun naam of initialen, soms voorzien van een datum, hoog voor in het bovenhuis opgetekend: een oud en veel voorkomend gebruik.
Bij het verzamelen van deze aanduidingen kreeg ik een totaal overzicht, waarin een paar zaken
opvallen en waaruit ik in alle voorzichtigheid een aantal conclusies wil trekken. Allereerst valt op
dat alle vermeldingen zijn uitgevoerd in rode, groene en witte verf en teer. Teer en groene verf
zijn verklaarbaar omdat het bovenhuis groen is en het gevlucht, het kraaienest en de staart/trapconstructie geteerd zijn. De witte verfis te verklaren uit het feit dat die onderdelen, die essentieel
zijn voor de bediening van de molen, wit geschilderd werden. De molen moest namelijk ook als
het donker was bediend kunnen worden.
Wat men met een rode kwast in de molen had te doen is moeilijker te verklaren. Het is geen rode
menie (die is meer oranje) en die delen, die eventueel gemenied zouden kunnen worden, werden
met teer bestreken. De rode kleur verf van de inscripties is dezelfde kleur verf die ook terug te
vinden is in dat gedeelte van de ondertoren waar tot 1910 het woongedeelte was. Dit was het zogenaamde "ossebloedrood", een heel goedkope verf die door polderbesturen werd voorgeschreven. Na het verdwijnen van het woongedeelte uit de molen verdwijnen ook de inscripties in ossebloedrood.
Sommige opschriften zijn erg netjes geschreven, andere kalkte men dwars over een eerder gemaakt opschrift heen. Verscheidene ambachtslieden schreven, misschien wel zorgvuldig maar
bijzonder onbeholpen hun naam op. Mogelijk waren dit analfabeten, die alleen hun eigen naam
wisten te schrijven; dit kwam vaker voor, zoals blijkt uit bijvoorbeeld de handtekeningen onder
akten van de Burgerlijke Stand.
Nu volgt de opsomming van de door mij aangetroffen vermeldingen. De eigenlijke vermeldingen
/'jjn in vet weergegeven; de onduidelijke inscripties heb ik voorzien van mijn eigen interpretatie
iin gewone druk. Opmerkingen naar aanleiding van de inscripties zijn tussen haakjes weergegeven

Op de linker keuvelensspant:
Arie Pak 9 sept 1920
(op basis van een andere vermelding van deze naam is de maand vermoedelijk september;
Arie Pak was in de nabijheid van de molen woonachtig en heeft wellicht met schilderwerk geholpen)
Op de planken van het stormschild boven de kovelensbalk:
G. Hamoen aug 1926
(deze aanduiding, links van de as, verwijst naar Gerard Hamoen, die als kleine jongen als
schildersknecht werkte. Hij liep tijdens deze werkzaamheden een loodwitvergiftiging op en
kreeg van zijn baas een standje omdat hij alleen zo hoog in de molen was geklommen om zijn
naam te schrijven)
J.A. de V.... sep 1950
(deze aanduiding staat rechts van de as. Jan Arie de Vries was een broer van Anton de Vries,
molenaar van 1954 tot 1961, en was behulpzaam bij het schilderen)
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Op de kapbetimmering tussen de keuvelensspant en de linkerzijde van de voorste kapspant, links
in het bovenhuis:
(onleesbaar) 1926
1931
W. Sprei 1932 38
(Willem Spreij werkte als schildersknecht bij de in de Bodegraafse Spoorstraat gevestigde
schilder Schoo)
A v Hogen 14augl909
JvG
(deze aanduiding verwijst hoogstwaarschijnlijk naar de Nieuwerbrugse schilder Jan van
Groeningen, die daar in de eerste decennia van deze eeuw werkzaam was; de aanduiding komt
later nogmaals voor)
Hendrik Pauw 19 aug 1925
(Hendrik Pauw was een zoon van de Nieuwerbrugse schilder Paneras Pauw)
Arie Pak 9 sept 1920
Henk Hoogendoorn 9 sept 1920
J. Rotering 1907
G. Walraven
A D v R Zevenhoven 14-8-44
(Het jaartal kan ook 47 zijn)
G van der (onleesbaar)
G van Tol 6 sept 1947
(Gerrit van Tol was molenaar van 1948 tot 1954)
Op de voorste kapspant van boven naar onder, links in 't bovenhuis:
AvRossem 16-10 1809
erx
c h v b 1859
a v d v 1849
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De molen met scheprad en Oud-Hollands wieksysteem rond 1929, voor de "verdekkering" en "vervijzeling" in 1938. Volgens mondelinge mededelingen gaf de molen na deze verbeteringen aanzienlijk meer water.
Foto: .1. van Tol. Verenigde Staten.
g v b 1846 oud 18
1835
ckk
17 9/10 98 (9 oktober 1798, de datum als breuk genoteerd, het oudste in de molen aangetroffen
jaartal)
(Dit spant is vermoedelijk afkomstig uit het bovenhuis, dat in 1817 is vervangen door het huidige, gezien de jaartallen van voor 1817)
Op de kapbetimmering tussen de keuvelensspant en de voorste kapspant rechts in 't bovenhuis:
H.Pouw 1926
H.P. Zegveld
G. Hoogenveen
(Deze aanduiding heeft betrekking op de Bodegraafse schilder Gijs Hoogenveen)
J. Rotering
AB
GHV
(Misschien is dit ook Gijs HoogenVeen'??)
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Op de linker steenlijst (stalen H-profiel ter versteviging van de beuken steenlijst):
JK
(Deze initialen zijn van Jochem Klaassen, die in 1946 werkzaam was bij de vervanging van
het windpeul en de vernieuwing van een gang bovenwielkammen door het Nieuwerbrugse
timmerbedrijf Boer)
Op de armen en plooistukken van het boven wiel:
AKK92
(Deze letters verwijzen naar de schilder A. Koenekoop ( A. Koene Koop), die in 1892 schilderwerkzaamheden verrichtte aan de molen)
KV 92
(Dit moet op een knecht van Koenekoop slaan; in zijn rekening aan de polder Weypoort voor
zijn schilderwerk in 1892 declareert Koenekoop namelijk ook gewerkte uren van een knecht)
J v G 1907
(Ook dit is Jan van Groeningen, schilder uit Nieuwerbrug)
AB
W de Vries
(Willem de Vries, voormalig machinist op het Meye-gemaal, was een oom van Anton de
Vries, die molenaar was van 1954 tot 1961)
J G W d e V 1902
Molen geverfd - J Beukers
-GJR
-C J Hoogendoorn
- aug
(Deze aanduidingen staan vermoedelijk met elkaar in verband. De firma Beukers was en is een
bekend Zegvelds schildersbedrijf: in de 19e eeuw was er in Lange Ruige Weide al een huisschilder Johannes Beukers)
Op de blokken tussen de bovenzetel en de bovenzetelneuten:
AdV
BdV
(Deze initialen zijn van Anton de Vries en Bas de Vries. Bij de "vervijzeling" in 1938 heeft
men, om in de ondertoren ruimte voor de vijzel te maken, de schaarstijlen verwijderd. Deze
vangen echter voor een belangrijk deel het enorme gewicht van het bovenhuis op. Dit had dus
tot gevolg dat de voegburrie en de kokerbalken gingen doorbuigen. Hierdoor ging ook het
kruien van het bovenhuis steeds zwaarder. Aan het eind van de jaren '50 werd een noodoplossing gevonden door het bovenhuis middels vier palen 20 centimeter op te lichtenen blokken te
plaatsen tussen de bovenzetel en de bovenzetelneuten, waardoor de verhouding in draagkracht
tussen de boven- en de onderzetel weer enigszins werd genormaliseerd. Dit omvangrijke kar34

wei werd door de molenaar Anton de Vries uitgevoerd samen met zijn broer Bas de Vries, machinist op het gemaal van de Zuidzijderpolder De poldermolenaars en ook de machinisten
moesten om aan een volledig inkomen te geraken veel "bijbanen" uitoefenen. Zo heeft Anton
de Vries veel onderhoudswerk aan de molen verricht of ambachtslieden geholpen, die aan de
molen werkzaamheden verrichtten, zoals het maken van een kruirad, een wachtdeur, een
hangboom, een achterzomer en het boven- en ondertafelement, het laatste in beton).
Op het haanhout van de achterste spant:
C v Rossem 18 10/12 .0
(Ook deze aanduiding komt waarschijnlijk uit het oude bovenhuis, gezien de naam Van Rossem en de wijze van datering (als breuk), zoals bij de vermelding van A. van Rossem. Waarschijnlijk is het minder goed leesbare cijfer een 0, waardoor als datum 10 december 1800 ontstaat)
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De molen, voorzien van het wieksysteem-Dekker, rond 1955. De plek. waar tot 1938 het scheprad stond, is
goed te zien.
Foto: A. de Vries, Alhlasserdam
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Op het plooistuk van het vijzelwiel:
ANNO 1700
(De letters N staan in deze aanduiding in spiegelbeeld. Het vijzelwiel is afkomstig uit een
"sloopmolen" uit de Wormer. Veel molenmakers kochten "sloopmolens" op om ze geheel of
gedeeltelijk opnieuw te gebruiken. Molenmaker Dekker gebruikte dit vijzelwiel en een onderbonkelaar uit een molen uit de Beemster bij de vervijzeling in 1938. Alhoewel dit wiel uit een
andere molen komt en sterk door houtworm, molm en houtrot is aangetast heeft dit zeer oude
wiel tot eind 1992 geruisloos en zeer soepel gefuncti oneerd. Er bestaan plannen om dit wiel na
de restauratie over te brengen naar het Schermer Molenmuseum)
Bronnen en literatuur:
Bevolkingsregister gemeente Bodegraven 1860-1938
Archief polder Weypoort: polderrekeningen 1869-1954, inv.nr. 30
Feenstra, T.W. Bezoekersinformatiestencil Weypoortschemolen (Den Haag/Bodegraven, 1988)
Iterson, R.A. van, Historische sprokkelingen in en rond de Weypoortsche
Polder te Nieuwerbrug in: He emtijdinghen, jg. 18 ( 1982), nr. 4, p. 99-108
Vlist, Leo van der, De geschiedenis van de Zuidzijderpolder, Prinsendijk en Molenbrug te Bodegraven (Bodegraven, 1993)
De molens van Zuid-Holland ('s-Gravenhage, 1980)
Mondelinge mededelingen, verstrekt door de heren W.R.C. Alkemade. J. den Besten, T.W.
Feenstra, C. Hamoen, J. Klaassen, G. van Tol, J. van Tol, J. Verheul, H. van der Vlist, A. de Vries
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BIJLAGE
Overzicht van de molenaars van de Weypoortschemolen
-1734
1734...

1812-1817

1818-1833

Gravenstein
Hij overleed in 1734. waarna een conflict ontstond over zijn opvolging
Wouter Verboom
Hoewel bijna alle ingelanden van de polder Weypoort Jan Dobbe als molenaar
wensten, drukte de schout Bonté de benoeming van Verboom door: Jan Dobbe was
niet voldoende vakbekwaam omdat hij "seyssenslijper, harkemaker en draijer van
zijn ambacht" was.
geen molenaar
Omdat de polder werd bemalen door de Langeweidschemolen zal er geen molenaar in dienst zijn geweest. In 1818 werd de nieuwe molenaar benoemd: het aanstellen van een molenaar behoorde bij het voor de molenmaker geldende bestek en
voorwaarden.
Johannis van Vliet
Deze was afkomstig uit Harmeien. Het dorpsbestuur van Harmeien schreef in
1817 dat Johannis van Vliet Bastiaanszoon was "van een zeer goed, zedig en onbesprooken gedrag, van beroep watermolenaar op een van den watermoolens van
den groote polder Bijleveld binnen deesen gemeente gelegen". Hij had daar van
kinds af aan bij zijn vader Bastiaan van Vliet als "substituut molenaar" gewerkt en
stond bekend als "zeer handig, kundig en bekwaam om eene watermoolen te bemaalen zoo goed iemand word gevonden".
Zijn benoeming werd door een aantal belangrijke ingelanden gewenst; schout en
heemraden hebben zich er bij neergelegd.
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1833-1876

BaltusSpruyt
Hij was afkomstig van Zwammerdam en bleef tot zijn dood op de Weypoortschemolen werkzaam.
1876-1900 Cornells Sprint
Deze zoon van Baltus Spruyt was in 1833 op de Weypoortschemolen geboren en
overleed ook aldaar in 1900.
1900-1929 Evert Spruyt
Deze derde telg uit de familie Spruyt die als molenaar op de Weypoortschemolen
kwam had daarvoor enige tijd in Den Haag gewoond. Na de dood van zijn vader
kwam hij in de molen te wonen, totdat in 1909 de Gezondheidscommissie de woning en het bijbehorend zomerhuis voor bewoning afkeurden. In 1910 werd de huidige molenaarswoning voor 1300 gulden gebouwd door de Driebrugse timmerman J. de Hoog. Evert Spruyt's kinderen wilden geen molenaar worden en dus was
hij de laatste molenaar Spruyt op de Weypoortschemolen.
1929-1948 Jan van Tol
Molenaar Jan van Tol werd op de Meerburgermolen te Zoeterwoude geboren uit
een oud molenaarsgeslacht. Voordat hij op de Weypoortschemolen benoemd werd
was hij molenaar op Molen 2 van de viergang van Aarlanderveen. Uit vrees voor
het opkomend communisme in Oost-Europa emigreerde hij in 1948 naar Californie.
1948-1954 Gerrit van Tol
Gerrit van Tol was de broer van Jan van Tol, die hem in 1929 op Molen 2 in Aarlanderveen en in 1948 op de Weypoortschemolen opvolgde. Gerrit kreeg moeilijkheden met het polderbestuur over de arbeidsvoorwaarden en het polderpeil,
waarna hij vertrok naarde molen van de St. Anthonypolder in Maasdam.
1954-1961
Anton de Vries
Deze molenaar kwam uit een oud geslacht van molenaars uit de Alblasserwaard.
De molenaarswoning bleek te klein te worden voor zijn groeiend gezin en daarom
vertrok hij van de molen.
1961-1975 Jan Verheul
Jan Verheul leerde het molenaarsvak op de Oukoopsemolen te Reeuwijk en was
eerst molenaar op de benedenmolen van de Aarlanderveense viergang. Later ging
hij naar de St. Anthonypolder in Maasdam, waar hij te veel werk had aan het wegmalen van bezwaarwater en er weinig tijd overbleef om extra inkomsten te verwerven uit nevenfuncties. Op de Weypoortschemolen verdiende hij veel bij met de palingvangst. In 1975 dwongen gezondheidsklachten hem te stoppen. Het polderbestuur koos geen opvolger, maar liet het bezwaarwater via de doorgestoken Endelkade de Langeweidsepolder inlopen, waar het Driebrugse gemaal het water wegmaalde.
1975-1978 geen molenaar
1978
T.W. Feenstra
De Rijnlandse molenstichting stelde T.W. Feenstra als vrijwillig molenaar aan.
1990Leo van der Vlist
De Rijnlandse molenstichting benoemde naast Feenstra de in de nabijheid van de
molen geboren en getogen Leo van der Vlist. die een deel van zijn praktijkopleiding deed op de Weypoortschemolen, als vrijwillig molenaar.
In november 1992 werd op advies van de technisch adviseur van de Rijnlandse Molenstichting L.
Vellekoop om veiligheidsredenen een maalstop ingesteld, dit in verband met de zeer slechte staat
van de molen.
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Heulestein*
door mr. C.G.M. Noordam
Het kasteel Heule(n)stein stond vrijwel halverwege tussen Montfoort en Linschoten, ongeveer
tachtig meter ten oosten van de weg. Het was gelegen op de hoge stroomrug tussen Montfoort en
Linschoten. De grachten van het kasteel zijn nog aan drie zijden zichtbaar.
Geschiedenis
Het latere kasteelterrein was een stuk grond van drie morgen, dat aan het begin van de veertiende
eeuw een leen was van de graaf van Holland. Zijn leenman ter plekke, Jan van der Heulen, ontleende zijn naam aan een stuk grond, dat Heulland werd genoemd. Na zijn dood viel het stuk
grond terug aan de leenheer. Graaf Willem III gaf deze grond in 1320 aan Roelof de Rover, op
voorwaarde dat deze er nog drie morgen bij zou kopen en daarop een "steenhuus" zou bouwen.
Het huis en de zes morgen zou hij dan voortaan in leen houden, waarbij het huis altijd aan de graaf
ter beschikking zou moeten staan.' In 1326 werd aan de drie morgen inderdaad een stuk grond
toegevoegd, maar dat was slechts twee morgen groot, zodat voortaan sprake was van een huis en
vijf morgen.2
Het kasteel ontleende zijn naam aan het stuk grond en het zou voortaan bekend staan als Heulestein.' Het gerecht, waarin het kasteel stond - Linschoten - was bezit van het kapittel van Oudmunster. Vanaf 1319 pachtte Roelof de Rover de jurisdictie en de tienden van dit kapittel, zodat
hij niet alleen een kasteel bezat maar ook een machtsgebied.4 De stichter Roelof de Rover - aangeduid als knaap - was een broer van burggraaf Zweder I van Montfoort. Terwijl Zweder zich in
de jaren rond 1320 verzette tegen de machtsuitbreiding van Holland in het Sticht en de kant van
zijn leenheer, de bisschop van Utrecht, koos, keerde zijn broer Roelof zich tegen hem. De graaf
verklaarde Zweder de oorlog en legerde enige tijd een Hollandse bezetting onder leiding van
Roelof de Rover op Montfoort. Hij verbood in 1321 Zweder om daarvoor wraak te nemen opzijn
broer.5 De keuze van Roelof de Rover voor het Hollandse kamp kreeg ook gestalte in zijn eerste
huwelijk met Ada van Benthem, dochter van Simon van Benthem, baljuw van Amstel en Woerden en lid van de grafelijke raad. Hendrik II, de zoon van Zweder, die Hollands gezind was, oefende vanaf 1323 defacto het burggraafschap uit. De verhouding tussen Heulestein en Montfoort
normaliseerde daarmee. In 1342 stelde Roelof de Rover zijn testament op.6 In dit testament,
waarin hij als ridder wordt aangeduid komt de bepaling voor, dat hij bij de kerk van Linschoten
begraven wil worden. Het is niet aannemelijk dat dit ooit heeft plaatsgehad. Amper drie jaar later,
in 1345, sneuvelde hij in het Friese Warns, in het leger van graaf Willem IV. Met het lijk van de
graaf zal ook het zijne op het slagveld zijn achtergebleven. Nog twee andere leden van het geslacht Montfoort sneuvelden daar: burggraaf Jan I van Montfoort en Willem de stichter van kasteel De Nes.
Roelofs zoon, Hendrik de Rover van Heulestein, raakte in de veldslag zwaar gewond. Beiden
staan afgebeeld op de veertiende-eeuwse memorietafel van de heren van Montfoort. Op Hendriks
schouder rust op deze afbeelding de hand van Sint Joris. Deze beschermheilige van de ridders
heeft hem bewaard voor de dood.7 Wellicht i s Hendrik ook de opdrachtgever voor deze memorietafel geweest. In 1350 wordt hij als ridder aangeduid, een kwaliteit, die hij wellicht op grond van
zijn optreden in de slag bij Warns heeft verkregen. Net als zijn vader had hij de jurisdictie en de
tienden van Linschoten in pacht van het kapittel van Oudmunster.8 Hij conformeerde zich, zoals
ook zijn vader sinds 1323 had gedaan, aan de politieke lijn van de hoofdtak van het Montfoortse
geslacht. Deze lijn had als voornaamste kenmerk het streven naar een onafhankelijke positie op
*Dit artikel is een bewerking van een artikel, dat zal verschijnen in het Kastelenboek van de provincie Utrecht.
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de grens van Holland en het Sticht, hetgeen tot grote conflicten leidde met de bisschop van
Utrecht. Toen de bisschop in 1353 tegen Montfoort optrok, omdat de burggraaf Zweder II van
Montfoort met de heren van Culemborg en van Vianen het gebied van de bisschop had gebrandschat, was ook Heulestein doelwit van het bisschoppelijk leger. De bezetting van het kasteel gaf
zich over en de bisschop liet het kasteel afbreken.'1 Herbouw heeft waarschijnlijk niet lang op zich
laten wachten. Na de dood van Hendrik de Rover van Heulestein werd zijn zuster Hadewich - ook
Haze genoemd - in 1361 met het huis beleend.1" De jurisdictie over Linschoten ging echter over
op Gerrit van Polanen, die op Wulverhorst zetelde en vanaf 1371 op de burggraven van Montfoort." In de oorlog van 1373-1375 tussen het Sticht en Holland voldeed Hadewich aan de verplichting, dat Heulestein een "open huis" diende te zijn voor de graaf. Er lag van september 1374
tot en met maart 1375 een Hollandse bezetting op Heulestein. Graaf Albrecht was op 12 september 1374 zelf op Heulestein.i: Burggraaf Zweder II van Montfoort, die in deze oorlog neutraal
was, begon in deze periode belangstelling voor een verwerving van Heulestein aan de dag te leggen. Hadewich en haar tweede man Wouter van IJsendoren beloofden hem het kasteel eerst aan
te bieden indien ze het zouden verkopen. In 1376 verkochten ze het aanpalende gerecht Kattenbroek aan de burggraaf. Zij bewoonden Heulestein blijkbaar niet, in ieder geval niet in deze periode, want in april 1376 werd het betrokken door Jan van Zuilen, zoon van Hadewich uit haar
eerste huwelijk. Hadewich en Wouter van IJsendoren betichtten de burggraafervan Jan van Zuilen daartoe te hebben aangezet, maar de laatste bestreed dit.11 Na bijlegging van het conflict beloofde Jan van Zuilen het leen over te dragen aan Hubrecht van Montfoort, broer van de burggraaf. Deze werd inderdaad in 1381 door hertog Albrecht met Heulestein beleend.14 In 1384 deed
Hubrecht Heulestein over aan zijn broer burggraaf Hendrik III van Montfoort, die er in datzelfde
jaar mee werd beleend.15 Vanaf dat moment bleef het in de hoofdtak van het Montfoortse burggravengeslacht.
De zoon van burggraaf Hendrik III, Jan II van Montfoort, bekleedde onder gravin Jacoba van
Beieren belangrijke functies als thesaurier en stadhouder van Holland. Hij steunde Jacoba in haar
strijd om het behoud van haar graafschappen tegen haar oom Jan van Beieren. Eind oktober 1418
had zij een belangrijke fase in deze oorlog verloren en werd er een bestand gesloten. Tijdens dit
bestand vroeg burggraaf Jan van Montfoort haar toestemming om Heulestein af te breken. Die
toestemming werd op 26 november 1418 verleend.16 Militaire motieven hebben waarschijnlijk
ten grondslag gelegen aan dit verzoek. De burggraaf zal als lid van een partij die aan de verliezende hand was geen behoefte hebben gehad aan het kasteel, dat een Hollands leen was en een
"open huis" voor de Hollandse graaf, op een steenworp afstand van de burcht Montfoort. Latere
beleningen bleven overigens spreken van huis en hofstede van Heulestein en vijf morgen land. In
1649 verwierf jonkheer Godschalck van Halmale, maarschalk van het Kwartier van Montfoort.
het leen. Hij heeft een vergeefse poging gedaan om Heulestein - waarvan dus nog slechts het fundament aanwezig was - geplaatst te krijgen op de exclusieve lijst van riddermatige hofsteden in
Utrecht.17
Waarschijnlijk heeft hij ook in 1659 naast het kasteelterrein de thans nog aanwezige boerderij
Heulestein laten bouwen.
Het kasteel
Het kasteel werd in 1320 gebouwd op de stroomrug tussen Montfoort en Woerden, waarover ook
de verbindingsweg tussen deze plaatsen liep. Deze grond lag enkele meters hoger dan het omringende land. De watervoorziening van de grachten was geheel afhankelijk van polderwater. Strategische betekenis had het kasteel vooral in het krachtenspel tussen Holland en het Sticht. Het
kasteelterrein binnen de grachten, zoals dit afgebeeld staat op de kadastrale minuut van 1820.
meet ongeveer 70 bij 35 meter. Een kaart uit 1651 toont ons, dat midden op dit terrein een grote
vierkante toren heeft gestaan.[ 18] Als de schaalverhoudingen van de kadatrale minuut worden
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Anonieme landkaart van het gebied tussen Montfoort en Linschoten, circa 1650. Heulestein is afgebeeld ten
oosten van de Linschoten en ten westen van de weg.
Collectie Rijksarchief in Utrecht, topografisch-historische atlas nr. 199.
toegepast op deze kaart, dan blijkt het grondplan van deze toren 19 bij 23 meter groot te zijn geweest. Helaas is de kaart van 1651 niet nauwkeurig op schaal getekend. Wat blijft is echter de
weergave van een groot torenfundament. De westelijke gracht van het kasteel is geheel gedempt.
Het schijnt dat na de tweede wereldoorlog resten van de fundamenten zijn opgegraven om als
bouwpuin te worden verkocht. Een wetenschappelijk bodemonderzoek heeft tot nu toe niet
plaatsgevonden.
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NSB en CD, verschillende kanten rechts
door J.T. van Es
Inleiding
Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 3 mei 1994 werd door de Centrumdemocraten
van Janmaat een klinkend resultaat behaald. De partij kreeg drie zetels in de Kamer. Eigenlijk
viel dat nog een beetje tegen, want de uitslagen van de twee maanden eerder gehouden gemeenteraadsverkiezingen had een grotere winst voor de CD doen verwachten. Regelmatig werd in beschouwingen na deze verkiezingswinst de parallel getrokken mei de NSB. CD'ers werden de
NSB'ers van nu genoemd. In deze bijdrage wordt duidelijk, dat die parallel niet terecht is.
De NSB-opkomst in 1935
1935 was voor de Nationaal Socialistische Beweging van ir. Anton Mussert een topjaar. De partij
was iets meer dan drie jaar oud en stond sinds de lente van 1932 redelijk in de landelijke belangstelling. Op dat moment had de NSB honderd leden, maar nadat onder meer het Algemeen Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche Courant verklaringen van Mussert in hun kolommen hadden opgenomen begon de aantrekkingskracht van de beweging groter te worden. Nog voor het
einde van het jaar was het ledenaantal van duizend gepasseerd.' Toen de partij in april 1935 voor
het eerst aan verkiezingen (Provinciale Staten) meedeed, waren er al ongeveer 35.000 leden. Het
gigantische succes van de NSB bij die verkiezingen, de partij behaalde 294.000 stemmen, ongeveer 7,9 %, is nog altijd ongeëvenaard in de Nederlandse geschiedenis. Het ledental steeg er in
korte tijd (tot voorjaar 1936) naar 52.000, maar de beweging van Mussert was eigenlijk al over
haar hoogtepunt heen. In de volgende jaren zou het aantal leden zich stabiliseren op de eerdergenoemde 35.000.2
In het Stichts-Hollandse grensgebied scoorde de NSB zeer verschillend.
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TABEL I: NSB-scores (in percentages) per gemeente'
GEMEENTE
Barwoutswaarder
Bodegraven
Harmeien
Hekendorp
Hoenkoop
Kamerik
Lange Ruige Weide
Linschoten
Montfoort
Oudewater
Papekop
Rietveld
Snelrewaard
Waarder
Willeskop
Woerden
Zegveld

1935(PS)
7,5
9,6
9,8
15,0
9.7
6,4
1.0
8,0
7,2
6,6
5,9
9,6
6,0
5,8
12,4
7,4
5,2

1937 (Tweede Kamer)
4.0
5.7
4,6
10,8
7.7
3,0
2,0
4,0
3,8
4.5
1.7
3,7
3,5
6,8
8,0
3,6
3,0

1939(PS
2,5
3,9
2,7
10,2
7,7
2,5
3,5
4,8
1.9
4,7
0,6
5,7
2,7
7,5
4,4
3,6
0,8

Absolute koploper in de regio bij de Statenverkiezingen van 1935 was Hekendorp, waar 14,98,
afgerond naar 15 procent van de kiezers achter Mussert stond. Hekendorp behoort daarmee ook
landelijk tot de overtuigd bruine gemeenten, al haalt ze het niet bij de 38,79 % van het Drentse
Anloo. Boven de tien procent kwam de NSB in de regio alleen nog in Willeskop: 12,4 %.
Een groter aantal streekgemeenten bleef net onder die grens: Bodegraven (9,6 %), Harmeien (9,6
%), Hoenkoop (9,7 %) en Rietveld (9,6 %).
Woerden benaderde met 7,4 % het landelijk gemiddelde, net als Barwoutswaarder (7,5 %), Linschoten (8 %) en Montfoort (7,2 %). Daarnaast waren er gemeenten waar de NSB in het geheel
niet aansloeg. Lange Ruige Weide met amper één procent Mussert-kiezers, spant daarbij de
kroon. Relatief laag komen ook Papekop (5,9 %), Waarder (5,8 %) en Zegveld (5,2 %) uit de bus.
Die verschillen zijn zo groot, dat een duidelijke regionale trend niet te onderkennen is. In zijn
scriptie "Het fascisme in Zuid-Holland Oost en Utrecht West" heeft A.J. Boele daartoe een poging ondernomen. Hij heeft de verkiezingsresultaten gerelateerd aan een aantal bestaande theorieën, onder meer die van de Amerikanen Loomis en Beegle (1946), Lipset (1963) en de Nederlanders Kooy ( 1964) en Vellenga ( 1975 ).
De Amerikaanse theorieën zijn echter op nazi-Duitsland gebaseerd en als uit het Nederlandse onderzoek een ding blijkt, is wel dat de redenen voorde massale aanhang van de NSDAP in Duitsland niet zonder meer naar Nederland te vertalen zijn. Kooy heeft zijn studie vooral gebaseerd op
de gegevens van Winterswijk, Vellenga beperkt zich tot Zuid-Limburg. Hoewel met name Kooy
een vrij geslaagde poging heeft gedaan het geval Winterswijk te algemeniseren blijft het toch
moeilijk eenduidige conclusies te trekken uit zijn materiaal. Meer aanknopingspunten bieden
daarom het werk van Bardeloos (1948) en vooral Passchier en Van der Wüsten (1979). Zij hebben, ieder vanuit een eigen gezichtsveld, geprobeerd de nationaal-socialistische aantrekkingskracht op de kiezer te verklaren. Van grote waarde zijn ook de deelstudies naar het NSB-stemgedrag. Voor onze regio heeft Boele daar dus onderzoek naar gedaan, terwijl verder een analyse van
de verkiezingsresultaten in de Krimpenerwaard (Keuken. 1982) van belang is.
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Het is in dit artikel niet de bedoeling het werk van Boele over te doen, maar wel lijkt het van belang de theorieën van vooral Passchier en Van der Wüsten in deze regio te toetsen. Daarmee kan
niet alleen mogelijk een verklaring voor de grote onderlinge verschillen in NSB-stemgedrag van
de diverse gemeenten gegeven worden, maar kan bovendien de blik gericht worden op de CDkiezers anno 1994.
Poging tot analyse
Bardeloos was in Nederland de eerste die de electorale opkomst van de NSB probeerde te verklaren.4 Hij onderscheidt in zijn onderzoek drie regionale modellen. Het grensgebied van Zuid-Holland en Utrecht zou in zijn "Westelijke type" moeten passen. Een belangrijke oorzaak voor de nationaal-socialistische sympathieën hier zou het ontbreken van een dragende gedachte (zoals in
Limburg het katholicisme dat was) zijn. Daarnaast noemt hij de economische ontevredenheid en
een algemene wrok tegen de maatschappij. De "angst voor rood'', die met name bij de middenstand en de "fatsoenlijke" burgerij bestond, zou verhinderd hebben dat deze kiezers hun heil
zochten bij de sociaal-democraten of de communisten. Belangrijk voor deze regio is tenslotte
Bardeloos' verklaring waarom de boeren zich niet tot de linkerkant van het politieke spectrum
wendden: zij zouden de SDAP, de CPH en andere kleinere linkse partijen vooral als arbeidersbewegingen beschouwd hebben, die de agrarische problemen en noden niet onderkenden. Als laatste punt noemt Bardeloos de "algemene verachting voor de massa", die in het westen duidelijker
aanwezig was dan in andere delen van het land.
De sociaal-geografen Passchier en Van der Wüsten hebben in 1977 op basis van electorale, demografische en sociaal-economische gegevens van alle 1039 gemeenten in de dertiger jaren een
theorie opgesteld over de nationaal-socialistische gevoeligheid van de Nederlanders. Daarvoor
hebben zij aan de hand van criteria als welstand, verstedelijking en verzuiling de verkiezingsuitslagen geanalyseerd.5
De meeste kans op een goede NSB-score in 1935 maakten gemeenten met een sterke aanhang
van de Nederlandsche Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij (NBTMP) bij de Kamerverkiezingen van 1933, een normale verzuiling, weinig liberale kiezers, een sterke verstedelijking, een
hoge welstand en een gemiddelde werkloosheid. Uit het vervolg zal blijken dat zo'n gemeente in
het grensgebied van Utrecht en Zuid-Holland niet bestaat.
Il:;;;;

jl
rtQMT EN H O O R T ;

3

NSB-propaganda in Den Haag, 1935.
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Toch kunnen de genoemde criteria verder worden bekeken. Allereerst de aanhang van de
NBTMP en een van de andere rechtse splinters in 1933, Nationaal Herstel.

TABEL II: Proteststemmen bij de Kamerverkiezingen van 1933
GEMEENTE
Barwoutswaarder
Bodegraven
Harmeien
Hekendorp
Hoenkoop
Kamerik
Lange Ruige Weide
Linschoten
Montfoort
Oudewater
Papekop
Rietveld
Snelrewaard
Waarder
Willeskop
Woerden
Zegveld

N B T M P & NATIONAAL H E R S T E L
1,8
3,6
2,1
11,0
5,9
1,3
10,0
3,0
0,7
0,7
8,7
4,4
6,6
7,2
6,2
0,8
1.5

ld. + ANFB & VVN
6,3
5,7
2,1
11,3
6.3
1,3
10,0
3,0
0.7
4,5
9,8
11,3
6,6
10,9
6,2
5,2
1.5

In de zeventien gemeenten in de regio scoorden beide partijen sterk (dat wil zeggen 10 % of
meer) in Lange Ruige Weide (10 %) en Hekendorp (11 %) en uitgesproken zwak (minder dan 5
% )in talrijke andere gemeenten, waarbij Oudewater en Montfoort met beide 0,7 % en Woerden
met 0,8 % de kroon spanden. Passchier en Van der Wüsten houden echter de mogelijkheid open
ook de resultaten van enkele andere rechtse (protest-)partijen bij dit criterium te betrekken. Als
daarvoor de Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond (ANFB) en het Verbond van Nationalisten (VVN) worden gekozen, wordt het bovenstaande beeld enigszins gecorrigeerd. Hekendorp
komt dan samen met Rietveld aan kop (11,3 %), terwijl ook Waarder (10,9 %), Lange Ruige
Weide ( 10 %) en Papekop (9,8 %) hoog scoren. Ook aan de onderzijde zijn nu correcties mogelijk. Montfoort blijft nog altijd een gemeente met een uiterst laag percentage voor extreem-rechts
(0,7 %), maar Oudewater zit op 4,5 %, wat volgens de criteria van Passchier en Van der Wüsten
nog steeds zwak blijft. In de categorie gemiddeld vallen nu echter gemeenten als Woerden (5,2
%), Barwoutswaarder (6,3 %) en Hoenkoop (6,3 %).
Voor de verzuiling wordt door de beide sociaal-geografen niet alleen naar de drie grote confessionele partijen van de moment, de Roomsch-Katholieke Staats Partij, de Anti-Revolutionaire
Partij en de Christelijk Historische Unie (RKSP, ARP en CHU), maar ook naar de linkse zuil, de
Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP). Gezien de traditioneel sterke positie van de
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) in deze regio lijkt het gerechtvaardigd om ook die resultaten bij de gegevens over verzuiling te betrekken. In alle gevallen gaat het om de Kamerverkiezingsresultaten van 1933.
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TABEL III: Verzuiling (gezamenlijke resultaten - in percentages - van de RKSP, ARP, CHU,
SGP en SDAP) bij de Kamerverkiezingen van 1933
Barwo uts waarder
Bodegraven
Harmeien
Hekendorp
Hoenkoop
Kamerik
Lange Ruige Weide
Linschoten
Montfoort

Oude water
Papekop
Rietveld
Snelrewaard
Waarder
Willeskop
Woerden
Zegveld

92,1
84,8
92,1
77,7
87,3
91,1
87,2
84,2
87,6*

89,3
86,9
81,2
91,5
80,7**
87,7
85,2
96,7

* cijfer negatief beïnvloed door 8,2 % stemmen voor de RKVP
** cijfer negatief beïnvloed door 6,3 % stemmen voorde CDU
Volgens de scheidslijnen van Passchier en Van der Wüsten (< 65 %: zwak ver-zuild, 65-80 %:
gemiddeld verzuild en >80 %: sterk verzuild) komt de hele regio als sterk verzuild naar voren.
Alleen Hekendorp met in 1933 77,7 % kiezers voor RKSP, ARP, CHU, SDAP of SGP scoort gemiddeld en Waarder is met 80,7 net op het randje. Dat cijfer is echter bedrieglijk, omdat in die gemeente de kleine CDU (Christelijk Democratische Unie) 6,3 % van de stemmen behaalde. Veel
gemeenten hebben zelfs een verzuilingsgraad boven de negentig procent. Zegveld komt er met
96,7 % als de meest verzuilde gemeente uit naar voren.
In dit verband is het nuttig om erop te wijzen dat de verzuiling in de regio in 1933 nog traditioneel
is. De niet-kerkelijk gebonden SDAP-zuil komt in geen enkele gemeente boven de 10 % aanhang
uit. Woerden doet het met 9,2 % nog het beste voor de sociaal-democraten.
Het aantal liberale kiezers is ook van belang voor de NSB-gevoeligheid.
TABEL IV : De liberale zuil (gezamenlijke resultaten, in percentages, van de Vrijzinnig Democraten en de Vrijheidsbond -Liberale Staats Partij- in 1933)
Barwoutsw aarder
Bodegraven
Harmeien
Hekendorp
Hoenkoop
Kamerik
Lange Ruige Weide
Linschoten
Montfoort

0,0
6,5
3,6
8,7
3.6
0,8
2,8
7,6
1,5

Oude water
Papekop
Rietveld
Snelrewaard
Waarder
Willeskop
Woerden
Zegveld

5,3
1.6
4,7
2,0
2,1
2,1
7,1
0,6

Het jaar 1933 geldt ook nu weer als graadmeter, waarbij een score van minder dan 4 % laag is, 412 % gemiddeld en meer dan 12 % is goed voor een hoge score. De twee grote liberale partijen
van de dertiger jaren waren de Vrijheidsbond en de Vrijzinnig Democraten. Hun resultaten worden in dit geval opgeteld. Veel aanhangers heeft de liberale stroming niet gehad in 1933. Slechts
zes gemeenten komen in de categorie gemiddeld uit. Opvallend is dat het kleine Linschoten met
7,6 % de meest liberale gemeente van de streek is, terwijl de meer stedelijke kernen van Woerden
(7,1 %), Oudewater (5,3 %) en Montfoort ( 1,5 %) daarbij achter blijven.
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TABEL V:

Verstedelijking

GEMEENTE
Barw o utsw aarder
Bodegraven
Harmeien
Hekendorp
Hoenkoop
Kamerik
Lange Ruige Weide
Linschoten
Montfoort
Oude water
Papekop
Rietveld
Snelrewaard
Waarder
Willeskop
Woerden
Zegveld

VERSTEDELIJKINGSGRAAD
gemiddeld
sterk
gemiddeld
zwak
zwak
zwak
zwak
gemiddeld
sterk
sterk
zwak
gemiddeld
zwak
zwak
zwak
sterk
zwak

Van de zeventien regionale gemeenten is de mate van verstedelijking gering. Alleen Woerden,
Bodegraven, Oudewater en Montfoort zijn, volgens de criteria van Passchier en Van der Wüsten,
sterk verstedelijkt. Een aantal andere gemeenten (onder meer Linschoten en Harmeien) is gemiddeld verstedelijkt, het restant geldt als niet verstedelijkt. Criterium hiervoor is het percentage van
de beroepsbevolking dat in de landbouw werkt.
Passchier en Van der Wüsten kijken daarnaast naar de welstand (het aantal aangeslagenen voor
de inkomstenbelasting) en de werkloosheid. Aangezien die gegevens niet voor alle betrokken gemeenten beschikbaar waren, zijn ze in dit geval achterwege gebleven. Voorzichtig kan echter gesteld worden dat zowel de werkloosheid als de welstand in de regio gemiddeld waren.
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Mogelijke verklaringen
TABEL VI: De regiogemeenten beoordeeld naar de criteria van Passchier en Van der Wüsten
op het gebied van NBTMP-aanhang, verzuiling, liberalisme en verstedelijking (gegevens
1933)
LIBERALISME VERSTEDELIJKING
0
0
+
o

GEMEENTE
NBTMP VERZUILING
Barwoutswaarder
+
0
Bodegraven
0
+
Harmeien
+
Hekendorp
+
0
Hoenkoop
0
+
Kamerik
+
+
+
Lange Ruige Weide
Linschoten
+
Montfoort
+
Oudewater
+
+
+
Papekop
Rietveld
+
+
Snelrewaard
+
0
Waarder
+
+
Willeskop
0
+
Woerden
+
0
Zegveld
+
+ = sterk, 0 = gemiddeld, - = zwak

Wanneer die resultaten naar de stembusuitslagen van 1935 gelegd worden blijkt dat, zoals gezegd, geen van de zeventien regio-gemeenten binnen de criteria van Passchier en Van der Wüsten valt. Toch betekent dat niet dat hun analyse voor de omgeving waardeloos is.
Op grond van de NBTMP-aanhang (c.s.) zouden Hekendorp, Lange Ruige Weide, Papekop,
Rietveld en Waarder hoog kunnen scoren bij de NSB in 1935.
Bij de verzuiling komt alleen Hekendorp nog in aanmerking. De overige gemeenten hangen te
sterk aan kerken, zoals gezien speelt de SDAP-zuil vrijwel nergens een rol van betekenis om in
deze categorie binnen de "gewenste" NSB-normen te vallen.
Het liberalisme is sterk verdeeld, maar scoort "zwak", hét criterium voor een hoge NSB-aanhang
in dit model, in Barwoutswaarder, Harmelen, Kamerik, Lange Ruige Weide, Montfoort, Papekop, Snelrewaard, Waarder, Willeskop en Zegveld.
Een sterke mate van verstedelijking, een vierde voorwaarde voor een stevige nationaal-socialistische verkiezingsscore, wordt alleen gevonden in de drie stadjes die de regio op dat moment telde,
Montfoort, Oudewater en Woerden, en in het kaasdorp Bodegraven.
Van de zes gemeenten, die in deze omgeving in 1935 relatief veel NSB-kiezers telden, Hekendorp, Willeskop, Harmeien, Hoenkoop, Bodegraven en Rietveld, is ook geen eenduidig beeld te
verkrijgen.
Het is op dit moment weer van belang om naar Bardeloos' typologie te kijken. Zijn stelling dat
het nationaal-socialisme het in dit deel van het land goed deed bij gebrek aan een dragende gedachte, gaat in een zo sterk verzuild gebied als de Stichts-Hollandse grensstreek niet op. De economische onvrede en het gebrek aan vertrouwen in de arbeiderspartijen zou echter weer wel een
goede reden kunnen zijn. De crisis van de jaren dertig had diepe sporen achtergelaten op het plat4«

teland. Veel boeren verkeerden in onzekerheid en moesten hun bedrijf verkopen of lange jaren
genoegen nemen met steeds grotere schulden en kleinere inkomens. Niet voor niets heeft in een
aantal sterk agrarische gemeenten de protestpolitiek van partijen als de NBTMP succes gehad.
Toch kan daaruit niet te snel worden afgeleid dat de theorie van Loomis en Beegle. die de opkomst van het Duitse nazidom verklaarden uit de grote aanhang van Hitler op het platteland zonder meer naar Nederland over te zetten is. Sinds Van Schendden" moeten gelijktijdig voorkomende verschijnselen niet te lichtvaardig met elkaar in verband gebracht worden. Hij heeft er bovendien terecht op gewezen dat de Nederlandse en Duitse situaties geenszins zonder meer vergelijkbaar zijn. In Duitsland ging het economisch een stuk beter dan in Nederland, terwijl toch de
nationaal-socialistische achterban in dat land veel groter was.
Passchier en Van der Wüsten hebben er bovendien de nadruk op gelegd dat het merendeel van de
Nederlandse NSB-aanhang in de steden en de sub-urbane gebieden gevonden werd, onder vooral
mensen met een meer dan gemiddeld inkomen. Die categorie kan alleen in Woerden en al in veel
mindere mate in Oudewater en Montfoort aanwezig geweest zijn en juist in die plaatsen scoort de
NSB geenszins opvallend.
Boele stelt overtuigend, dat de boeren in de regio Zuid-Holland Oost en Utrecht West door de
economische crisis geraakt werden en dat dit tot protesten leidde.7 Toch moet er een andere reden
zijn, waarom de geradicaliseerde boeren van Hekendorp, Willeskop, Harmeien of Hoenkoop
zich wel en die van Lange Ruige Weide zich in 1935 niet massaal tot de NSB wendden. Een blik
op de Krimpenerwaard biedt in dit geval weinig uitkomst. Keuken concludeert daar, dat naast de
NSB, die er tussen de 5 en 19,8 % trekt, ook de linkervleugel (SDAP en afsplitsingen) garen bij
de ontevredenheid spint.
Die tendens is in het iets oostelijker daarvan gelegen Hollands-Utrechtse grensgebied niet terug
te vinden. In gemeenten als Oudewater en Snelrewaard boeken de sociaal-democraten enige
winst in 1935 ten opzichte van de resultaten van de Kamerverkiezingen van 1933, maar in veel
andere gemeenten slinkt de toch al zo bescheiden aanhang van links zelfs nog verder.
Het duidelijkste aanknopingspunt voor een verklaring van het grote percentage NSB-kiezers in
de zes genoemde gemeenten moet toch de situatie in Hekendorp zijn. Boele heeft hier een vijftiental NSB-leden kunnen achterhalen, dertien mannen en twee vrouwen.8 Het zijn hoofdzakelijk
vertegenwoordigers van de vrije beroepen van protestants-christelijke huize.
Dat maakt de conclusie makkelijk, dat het dus de verontruste hervormde of gereformeerde middenstand was, die zich tot de NSB aangetrokken voelde. En toch is het maar de vraag of die conclusie houdbaar is. Die middenstand was namelijk ook in talrijke andere regio-gemeenten ongerust en waarom was er, om er maar een paar te noemen, in Zegveld of in Kamerik geen noemenswaardig percentage NSB-kiezers?
Duidelijk is wel, onder meer uit het, overigens felbestreden, voorbeeld van het Zeeuwse Waarde
ira het boek van Kooy'dat de streng protestants-christelijke hoek ondanks de trouw aan de kerkelijke achterban, in 1935 relatief makkelijk zwichtte voor de zich zo netjes christelijk en Oranjegezind presenterende partij van de al even burgerlijke en nette ingenieur van Provinciale Waterstaat
Anton Mussert.
Vrijwel alle auteurs over het onderwerp maken melding van plaatselijke kopstukken, die de
bruine keuze mede hebben bepaald of juist tegengehouden. Het voorbeeld van Waarde past daarbij, dat van Nieuwer-Amstel of Winterswijk zijn andere. De aanwezigheid van een welbespraakt
redenaar binnen de NSB-gelederen van Nieuwer-Amstel heeft ongetwijfeld bijgedragen tot het
hoge percentage Mussert-aanhang in 1935 in die gemeente.1" Het is echter onduidelijk wat de invloed op dit gebied van een korenmolenaar, een bakker of een smid in Hekendorp is geweest.
De verzuiling kan een factor van betekenis zijn geweest. Bij een vergelijking van de verkiezingsuitslagen per zuil (protestants-christelijk, katholiek en sociaal-democratisch) zijn er opvallende

49

verschillen. In 1931 komt de PC-zuil in Hekendorp met 48,2 % uit de stembusstrijd tevoorschijn,
in 1933 is dat evenveel, in 1935 groeit het percentage tot 49,2 om in 1937 en 1939 respectievelijk
op 53,7 en 47,9 uit te komen. De protestants-christelijke kiezer kan daarmee als honkvast worden
betiteld.
De katholieke kiezers, in hoofdzaak thuis bij de RKSP, zwabberen wat meer. In de vijf verkiezingen voor Provinciale Staten en Tweede Kamer uit de dertiger jaren scoort deze zuil wisselend:
1931 27,1 %; 1933,28,2%; 1935 25,7%; 1937,25,4%en 1939, 25,6 %. Een duidelijke daling in
het cruciale jaar 1935 dus.
De sociaal-democraten komen er met respectievelijk 2,3 % (1931), 2,3 % (1933), 3,9 % ( 1935),
2,4 % (1937) en 5,4 % ( 1939) eveneens wisselend af. Een relatief forse stijging in 1935. maar een
duidelijke golfbeweging daarna.
Het is verleidelijk om, ondanks het ontbreken van NSB-leden uit die hoek, de katholieke bevolkingsgroep in Hekendorp als mogelijke Mussert-sympathisanten aan te wijzen. De katholieke
kerk stond zeker niet afwijzend tegenover het Italiaanse fascisme en had in 1935 ook haar stem
tegen het Hitler-bewind in Duitsland nog niet verheven. Juist omdat de verzuiling in Hekendorp
niet zo fanatiek was als in de andere regio-gemeenten, zou dit een verklaring kunnen zijn. Daarbij
is van meet af aan duidelijk, dat ook andere factoren een rol moeten hebben gespeeld. In gemeenten met eveneens hoge percentages katholieken, zoals Montfoort, Oudewater of Snelrewaard,
scoorden in 1935 niet opvallend. Ook gemeenten, waar het aantal katholieken ongeveer vergelijkbaar was met dat in Hekendorp, zoals Kamerik en Zegveld, laten geen bijzondere NSB-resultaten zien. In die gemeenten speelt waarschijnlijk echter een rol, dat de protestpartijen, zoals de
NBTMP er bij voorgaande verkiezingen ook al minder aanhang had.
Zoals eerder duidelijk werd kwamen de protestpartijen er in 1933 vooral goed afin Hekendorp en
Rietveld (11,3 %), Waarder (10,9 %), Lange Ruige Weide ( 10 %) en Papekop (9,8 %). Met uitzondering van Waarder en Lange Ruige Weide, waar de protestants-christelijke groep verre de
overhand heeft, zijn het sterk gemengde gemeenten. Ook de overige drie met een hoge NSBscore, Bodegraven, Harmeien en Hoenkoop hebben een duidelijk gemêleerde religieuze bevolkingssamenstelling. In de gevallen van Bodegraven en Harmeien zullen, zonder dat dat hier te
bewijzen is, de factoren stedelijk en welstand een rol hebben gespeeld bij de keuze voor de NSB.
Aangenomen moet worden dat de in de knel geraakte middenstand hier een belangrijk aandeel in
het NSB-stemgedrag heeft vertoond. In de sterk agrarische gemeenten Hekendorp, Hoenkoop en
Rietveld kan dat de oorzaak niet geweest zijn. Wat Passchier en Van der Wüsten als middenstand
omschrijven, was hier zo beperkt van omvang, dat de groep voor de verkiezingsuitslag onvoldoende gewicht in de schaal kon leggen om de behaalde hoge percentages te verklaren. Het kan
niet anders of de keuze voor de NSB moet bepaald zijn door zwoel de algemene of economische
onvrede enerzijds als de sociale spanningen of gespannenheid, die de gemengde religieuze situatie met zich mee heeft gebracht. Alleen voor Willeskop gaat het verhaal niet volledig op. Hier
kwamen de protestpartijen in 1933 niet verder dan 6,2 %. Er moet echter rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden indat jaar, die overigens verder niet te bewijzen zijn.
"Afvalligheid" van het katholieke volksdeel kwam vaker voor, zoals bijvoorbeeld uit Vellenga's
studie over Zuid-Limburg blijkt of uit Joostens boek over de successen van fascistische, fascistoïde en nationaal-socialistische partijen. Toch was het geen algemeen verschijnsel. In NieuwerAmstel bijvoorbeeld waren het juist de protestants-christelijke kringen, die zich door de NSB
aangetrokken voelde. ' '
In deze regio lijkt het echter de enige mogelijkheid. Als deze verklaring klopt, dient de vraag zich
onmiddellijk aan, waarom die situatie wel in de betrokken gemeenten en niet in andere tot een
keuze voor de NSB heeft geleid. Meer gedetailleerd onderzoek naar het antwoord is daarvoor
noodzakelijk. Eén hypothese verdient het daarbij nader onderzocht te worden. In de agrarische
gemeenten Hekendorp, Hoenkoop, Papekop, Willeskop en Rietveld woonden de protestants-
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christelijke en katholieke volksdelen door elkaar. In bijvoorbeeld Kamerik of Zegveld bestond
een veel meer gescheiden situatie. Daarnaast zullen ongetwijfeld plaatselijke omstandigheden,
zoals een goede onderlinge verstandhouding, een geliefde dominee of pastoor of een democratisch ingesteld gemeentebestuur (en dat was in de jaren dertig niet zo vanzelfsprekend als het nu
mag lijken) een belangrijke rol gespeeld hebben.
Saillant is in dit verband ook de positie van Papckop. Die gemeente heeft in 1933 een hoog aantal
NBTMP-kiezers en daarmee goed uitgangspunt voor een hoge NSB-score. Toch komt bruin er in
1935 met 5,9 % , vergelijken met het landelijk gemiddelde, bekaaid af.
Ter afronding is het nog van belang om te zien, wat de NSB na 1935 in de regio heeft gedaan. Het
succes in dat jaar deed de democratische partijen inzien, dat de beweging van Mussert bestreden
moest worden. Van links tot rechts verzamelden leden en leidende figuren uit deze partijen zich
in de beweging Eenheid Door Democratie. Nederland was geschrokken van het goede NSB-verkiezingsresultaat en een belangrijk deel van de politiek bewusten ging zich tegen de nationaal-socialisten verzetten. Degenen bovendien die tot dan het nationaal-socialisme hadden gezien als
een weliswaar rechtse, maar toch respectabele beweging, konden in de ontwikkelingen in HitlerDuitsland tussen 1935 en 1937 zien. welke kant het met de nazi's opging. De Jodenvervolging,
die weliswaar al in 1933 begonnen was, had extreme vormen aangenomen, net als het vertrappen
van burgerrechten.
Daarnaast zorgde Musserts partij voor het vervreemden van de kiezers. Antisemitisme had in de
NSB tot 1935 geen openlijke rol van betekenis gespeeld. Na 1935 gebeurde dat in toenemende
mate. De NSB radicaliseerde, maar zag daarmee een flink percentage van de kiezers weer terugkeren in de schoot van een van de andere partijen. De Kamerverkiezingen van 1937 brachten binnen de NSB allesbehalve euforistische reacties. De sterke teruggang werd in 1939 bekroond bij
de verkiezingen voor Provinciale Staten. Veel van de in 1935 behaalde zetels moesten daar weer
worden ingeleverd. Bij beide verkiezingen was voorde NSB ongeveer 4% van de stemmen weggelegd.
De grensstreek van Utrecht en Zuid-Holland vormde op die regel geen uitzondering. Van de zes
relatief bruine gemeenten: Hekendorp, Willeskop, Harmeien, Hoenkoop, Bodegraven en Rietveld, valt in 1935 en 1937 alleen Hekendorp (10,8 en 10,2 %) nog op. De NSB heeft er, ook in
vergelijking tot de rest van het land, blijkbaar wortel geschoten. In Willeskop valt de schade in
1937 nog mee (8 %), maar in 1939 is het met 4,4% voorbij. De gemeente benadert dan het landelijk gemiddelde.
Harmelens flirt met Mussert is al in 1937 voorbij (4,6 %) en in 1939 komt de partij met 2,7 % niet
eens bij de landelijke cijfers. Hoenkoop verliest weinig bruine aanhang, zowel in 1937 als in
1939 scoort de NSB 7,7 %. In Bodegraven loopt de NSß'-schare al flink terug in 1937 (5,7 %) en
dat gaat in 1939 nog verder (3,9 %, ongeveer het landelijk gemiddelde). Rietveld heeft zich in
1937 ook bekeerd. Dan stemt nog slechts 3,7 % NSB, in 1939 echter is het aantal weer gestegen
tot 5.7: samen met Hekendorp en Waarder is de gemeente dan een van de drie in de regio waar de
NSB meer dan vijf procent van de kiezers weet te bekoren. Met name voor Waarder is die positie
merkwaardig, aangezien daar in 1935 relatief weinig NSB-aanhang zat (5,8 %). In 1937 is dat al
6,8 %en in 1939, de laatste democratische graadmeter voor de Tweede Wereldoorlog, maakt van
de Waarderse kiezers 7,5 % het hokje voor de naam van een NSB-kandidaat rood. De Zuidhollandse gemeente behoort daarmee tot de spaarzame plaatsen, waar Musserts geradicaliseerde beweging blijkbaar meer in de smaak valt, dan zijn zeer rechtse burgermanspresentatie van vier jaar
tevoren.
Toch moet ook in 1939 nog één kanttekening gemaakt worden: de NSB van dat jaar was niet de
NSB van de periode na mei 1940, de partij die uiteindelijk verregaand met de Duitse bezetter zou
collaboreren.
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Veertig jaar later: de opkomst van de CD
Hoewel het nationaal-socialisme in 1945 dood verklaard werd, is politiek ultra-rechts ook in Nederland niet verdwenen met het verbod op de NSB en de dood van Mussert. In de euforie van de
eerste naoorlogse jaren is aanvankelijk geen plaats voor zeer rechtse partijen. Maar in de conservatieve vleugels van de christelijke partijen KVP, CHU en ARP en van de nog kleine liberale
VVD zullen kiezer een thuis gevonden hebben, dat zij anders wellicht bij een duidelijke partij te
rechter zijde zouden hebben gehad. De plotselinge opkomst van de Boerenpartij in het midden
van de jaren zestig is wat dat betreft een teken aan de wand. Boer Koekoek weet het bij de Kamerverkiezingen van 1967 zelfs tot zeven zetels te brengen. De partij richt zich op, uiterlijk, onbeholpen wijze tot de onvrede bij veel burgers in deze periode. Het langharige, werkschuwe en
vooral ongewassen tuig moet maar eens aangepakt worden, de bureaucratie in Den Haag zullen
de Boeren wel eens een lesje leren en wie of wat niet mee wil werken, kan rekenen op de oprichting van een concentratiekamp op de Veluwe, waar heropvoeding plaats moet vinden. Wellicht
gezien het accent van politiek leider Hendrik Koekoek is de partij nooit helemaal serieus genomen, maar zelfs op plaatselijk niveau komen de Boeren goed uit de verf. In deze regio is Woerden
de enige gemeente met een eenmansfractie voor de Boerenpartij in de gemeenteraad. Juist een
gemeente waar de boeren lang niet in de meerderheid zijn, zodat de conclusie voor de hand ligt,
dat de BP ook sterk onder de ontevreden stadsbewoners scoort. Anders is ook een Amsterdamse
raadsfractie voor de BP niet te verklaren.
Extreem rechts is met de BP tijdelijk onderdak. Ook andere protestpartijen zoals de Nederlandse
Middenstands Partij, Democratische Middenpartij, Rooms-Katholieke Partij Nederland of Binding Rechts en zelfs de Democratisch Socialisten '70, die weliswaar democratisch maar allesbehalve socialistisch is, zullen in de periode na de teloorgang van de BP een vergaarbak van rechtsdaklozen worden. In 1981 doet Koekoek opnieuw aan de Kamerverkiezingen mee. De naam
Boerenpartij is dan vervangen door Rechtse Volkspartij. De RVP scoort in deze regio beroerd.
Met 0,4 % van de stemmen (goed voor acht kiezers) komt extreem rechts er in Driebruggen (de
gemeente waarin in 1964 Lange Ruige Weide, Hekendorp, Papekop en Waarder waren samengegaan) nog het beste af. In de overige gemeenten is er nog minder aanhang.
Bij de verkiezingen van 8 september 1982 is er voorde RVP opnieuw weinig animo in de regio.
Wel dient zich bij die gelegenheid een nieuwe extreem-rechtse partij aan: de Centrum Partij, geleid door drs. Hans Janmaat. Janmaat komt met een zetel in de Tweede Kamer, maar die heeft hij
niet aan de regio Woerden te danken. De CP doet het het best in Woerden zelf, waar 106 kiezers
achter Janmaats ideeën blijken te staan.12 Ook in Montfoort
(0,6 %), Harmeien (0,5 %) en Linschoten (0,5 %) doet de CP relatief goede zaken, relatief, want
het blijft een handjevol kiezers.
In 1986 is de situatie voor extreem-rechts nog minder gunstig. De partij is inmiddels gescheurd.
Janmaat is voor zichzelf begonnen en doet nu als kopman voor de Centrumdemocraten (CD)
mee. De CP gaat als CP'86 verder. In Woerden krijgt die partij nog 66 stemmen (0,4 %) en Janmaats CD behaalt 17 stemmen (0,15 %); in de overige gemeenten is het resultaat niet beter, vaak
slechts 0,1 % of helemaal geen stemmen.
Pas in 1989 is er sprake van een kleine doorbraak. De CD behaalt in Woerden 169 stemmen, 0,81
%. Die gemeente Woerden is dan intussen groter geworden met Kamerik (5 CD-kiezers) en Zegveld (3), waardoor een vergelijking er niet eenvoudiger op wordt.
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TABEL VII CD-scores bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1989 en 1994 in de regio
GEMEENTEN/STEMBUREAITS
Bodegraven
(Nieuwerbrug)
Harmelen
Montfoort
(Linsclwten)
Oiidewater
(PapekoplHekendorp)
(SnelrewaardlWilleskop)
Reeuwijk
(WaarâerIDriebruggen)
Woerden
(Kamerik)
(Zegveld)

1989
0,54
0.71
0,44
0,58
0,46
0,66
1,23
0,28
0,84
0,51
0,81
0,31
0,23

1994
2,45
4,16
2.18
1,75
1,32
2,55
2,45
1,55
2,20
2,55
2,17
1,53
1,87

N.B. De resultaten van de Kamerverkiezingen van 1982 en 1986 zijn niet opgenomen. Vergelijkingen zijn, vanwege de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1989, nauwelijks te maken.
Duidelijk is wel, dat in 1989 de CD het beter doet in stedelijke kernen of verstedelijkte plattelandsgemeenten. Ter vergelijking kan het voorbeeld van Woerden versus Kamerik en Zegveld
gelden. Ook in Montfoort (0,58 %), Oudewater (0,66 %), Bodegraven (0,54 %) en Driebruggen/Waarder (0,51 %) komt de CD boven een half procent aanhang uit. Daarbij is alleen de combinatie Driebruggen/Waarder een vreemde eend in de bijt.
De positie van het kleine en landelijke Nieuwerbrug is echter verrassend: 0,81 % van de kiezers
staat hier achter Janmaat.
De volgende graadmeter vormen dan de verkiezingen van mei 1994. De aanhang van Janmaat is
overal sterk gegroeid. Opnieuw komt Nieuwerbrug er met de hoogste score uit: 4,16 % van de
kiezers in het dorpje stemt CD, bijna tweemaal zoveel als in de rest van de regio. Woerden steunt
de CD voor 2,17%. Daarbij moet worden aangetekend, dat de CD-aanhang in de stad Woerden
groter is dan in de gehele gemeente. De cijfers van Kamerik ( 1,53 %) en Zegveld ( 1,87 %) werken enigszins remmend. Ook Montfoort (2,62 %), Oudewater (2,55 %), Driebruggen/Waarder
(2,55 %) en Bodegraven (2,45 %) laten goede CD-resultaten zien. Met 1,32 % sluit Linschoten de
rijOpvallend hier is ook de positie van het stembureau Hekendorp, nu gemeente Oudewater, waar
negen hokjes voorde CD worden ingekleurd, 2,24 %: heel wat anders dan de 15 % in 1935 voor
de NSB.
Conclusies
Een gedetailleerd onderzoek naar de achtergronden van de CD-kiezers is hier niet op zijn plaats.
Daarvoor ontbreken ook teveel gegevens, want met de wet op de bescherming van de persoonsgegevens is niet meer exact te achterhalen welk deel van de bevolking een religie aanhangt en hoe
het met de werkloosheid en welstand staat. In feite kan slechts geconstateerd worden, dat het aantal proteststemmen dat in 1994 bij de CD terechtgekomen is, relatief het grootst is in de verstedelijkte gebieden en dat Nieuwerbrug met 4,16 % een behoorlijk grote CD-aanhang heeft. Daarmee
zet de tendens zich voort, die al in 1989 waarneembaar was.
In Woerden is bovendien na te gaan waar de meeste CD-kiezers zitten: in het Schilderskwartier,
een wijk met een vrij groot aantal buitenlanders, de groep waar Janmaats partij in eerste instantie
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tegen ageert en over de rug waarvan zij de onvrede in de samenleving probeert te bundelen. Hier
heeft 5,62 % op de Centrumdemocraten gestemd.
Die verklaring is eenvoudig en past bij verkiezingsresultaten uit (grotere) steden, waar juist in
wijken met veel allochtonen de CD het goed doet. Een grote verkiezingsaanhang hoeft echter niet
altijd te wijzen op de aanwezigheid van veel buitenlanders. Nieuwerbrug heeft geen duidelijk
probleem met allochtonen en het Noordbrabantse Rucphen, waar de CD tot ieders verrassing de
hoogste landelijke score binnenhaalde, al evenmin. Dergelijke resultaten zijn vergelijkbare met
de goede uitslagen van de NSB in 1935 in Drenthe, Zuid-Limburg of de Krimpenerwaard, waar
onvrede en ongerustheid de belangrijkste motieven lijken te zijn geweest voor een stem op Mussert.
Ondanks de schaarse gegevens van nu lijkt het duidelijk, dat de CD het in het Stichts-Hollandse
grensgebied moet hebben van protest-kiezers. Gezien de relatief hoge aanhang in Woerden, Oudewater, Montfoort en Bodegraven is er meer animo in de steden en stadjes dan op het platteland.
Een parallel met 1935 trekken is daarom moeilijk. Toen kwam de NSB er vooral op het platteland
goed af, waaruit kan worden afgeleid dat in oostelijk Zuid-Holland en westelijk Utrecht de onrust
het zwaarst in de agrarische hoek gevoeld werd.
Een ander verschil springt eveneens in het oog. In 1935 lag het gemiddelde percentage NSB-kiezers in de regio op 6 à 7, met uitschieters naar beneden (Lange Ruige Weide, 1 %) en naar boven
(Hekendorp, 15 %). D e C D van 1994 kan met een gemiddelde van 2,2 % alleen nog maar dromen
van dergelijke resultaten. Zelfs de Boerenpartij deed het in haar gloriejaren nog beter. Kennelijk
is, ondanks een afgenomen verzuiling (in de regio nog altijd boven de 70 %) de kiezer kieskeuriger geworden in het uiten van zijn protest en is extreem-rechts niet meer het enige alternatief om
de onvrede te uiten.
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3. Alle gegevens over de verkiezingen in de regio in de dertiger jaren zijn ontleend aan het werk van Boele,
dat alle uitslagen tussen 1929 en 1939 in percentages weergeeft.
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Akten van indemniteit Waarder (13)
door L.C1.M. Peters
701 Marrigje Jacobs de Wit, 1726, naar Sluipwijk.
702 Jan Gerridse Hogendoorn; 1726, naar Kamerik.
703 Ary Janse Groenendijk en Pleuntje Schep; 1726, naar Nieuwerkerk a/d IJssel.
704 Bartje Jans Hogeres en zn.; 1726, naar Bodegraven.
705 Barber Claase Boer, 1726.
706 Gerrit Janse Uythol; 26-6-1727, naar Sluipwijk.
707 Marrigje Hagens Hogendoorn; 28-9-1727, naar Bodegraven.
708. Dirk Janse Hogeres; 28-4-1728, naar Stolwijk.
709 Willem Snel, vr. Marrigje Nap en kinderen Maria, Annigje, Jacob; 25-9-1728, naar Papekop.
710 Jannigje Frederiks Bos; 21-11-1728, naar Oudshoorn.
711 Geertje Dirks van der Neut, 23-6-1729, naar Bergambacht.
712 Marrigje Gerrids van der Laan; 23-6-1729, naar Sluipwijk.
713 Aafje en Thomas van Breeningen; 17-12-1729, naar Willige-Langerak.
714 Jan Claase Nieuwekerk; 19-2-1730, naar Zegveld.
715 Jan Evertse Oudenhuyse; 22-3-1730.
716 Dirk Hagense Hogendoorn; 9-1-1731, naar Harmeien.
717 Aan Cornelis van Os, voor de kinderen Metje, Emmetje; 9-1-1731, naar Zwammerdam.
718 Aan Mary Snoey, voor de kinderen Marrigje, Fijgje, Cornelis Bijeman; 19-4-1731, naar
Sluipwijk.
719 Willem Looij; 21 -5-1731, naar Zegveld.
720 Leendert Nieuwekerk; 18-11-1731, naar Gouda.
721 Inge Gijse Verwoert, 18-11-1731, naar Kockengen.
722 Govert Bosman, vr. en dr.; 18-11-1731, naar Alphen.
•Eerdere gedeelten van deze akten veschenen in Heemtijdinghen. 25e jaargang nr. 2 (juli 1989)
e.v.
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Jasper Meesterse Gros; 19-1-1732, naar Hekendorp.
Aaltje van der Laan; 23-1-1732, naar Alphen.
Wougje Segeres{l); 29-9-1732, naar Noorden.
Hendrikje Opbroek; 29-9-1732, naar Zegveld.
Kors Nannense Verwey; 29-9-1732, naar Sluipwijk.
Floor Gerritse Oudenes; 6-10-1732, naar Nieuwkoop.
Aaltje van der Pouw; 26-11-1732, naar Hazerswoude.
Cornells in 't Houten kinderen Fijgje, Willem, Niesje; 26-11-1732, naar Alphen.
Cornelis Pieterse Pouw; 1-12-1732, naar Zegveld.
Neel Jans Groenendijk; 25-4-1734, naar Zevenhuizen.
Pieter Gerridse van der Laan; 26-12-1734, naar Oudshoorn.
Gelof Dammasse Bruysen en Cornelia Aarts van Vliet en dr. Annigje; 15-4-1735, naar
Oudewater.
Loiza Jans van der Schelden en kinderen Marrigje, Fredrik; 3-7-1735.
Anna de Konink; 7-9-1735, naar Papekop.
Marrigje Cornelis Kok; 8-11-1735, naar Papekop.
Ary Claase van Oostrum; 16-2-1736, naar Papekop.
Arie van der Laan (ca. 5 jr.); 24-5-1736.
Aart Jacobse Jonker, 14-8-1736, naar Alphen.
Aan Dirk Hagense Hogendoorn voor drie kinderen; 14-8-1736, naar Zegveld.
Cornelis Gerridse Hogendoorn, vr. Annigje van Vliet, 2-12-1736, naar Bodegraven.
Aan Elbert Bijl voor dr. Rachel; 2-12-1736, naar Barwoutswaarder.
Jacob Claase Boer, vr. Niesje Bijeman en kinderen Claas, Aart, Cornelis, Aafje, Jan;
23-4-1737.
Neeltje Pieters Versteeg en kind Gerrit (2 mnd.); 6-5-1737.
Het kind van Jan Drebber en Teuntje de Sligter, 17-6-1737.
Het kind van Jan Ariense Stolwijk; 17-6-1737.
Aan Teunis Bogaart voor de kinderen Teunis, Niesje, Cornelis, Lijsje; 17-6- 1737.
Gijsbert Spaan; 25-10-1738, naar Koudekerk.
Neeltje Jans Boer, 9-3-1739.
Aan Jan Abrahams Putkamer voor de kinderen Abram, Willem, 16-4-1739, naar Bodegraven.
Maria Schellingerhoud; 27-11-1739, naar Zwammerdam.
Cornelis Claase, Marrigje in 't Houd en zn. Hagen en Jacob Willemsz in 't Houd (broer);
5-5-1740, naar Hekendorp.
Aan Jan Claase Nieuwerkerk voor de kinderen Marrigje, Jannigjen; 15-9-1740, naar Zegveld.
Aafje Gerrids van der Laan; 5-1-1742, naar Papekop.
Aaltje van der Laan; 10-3-1742, naar Bergambacht.
Gerrid Boerefijn; 14-6-1742, naar Bodegraven.
Jacob Zaal, vr. Jannigje Horselaaril) en dr. Geertje; 14-6-1742.
Aan Jan Bredijk voor zn. Cornelis; 5-8-1742, naar Papekop.
Aan Pieter van der Neut voor dr. Grietje; 5-8-1742, naar Bodegraven.
Neeltje Gerrids van der Wal; 15-9-1742, naar Haastrecht.
Willem Jacobse Rietveld; 25-1-1743, naar Kampen.
Mareytje en Annetje Vergeer, 25-1-1743, naar Rosendaal/Boskoop.
Jacob de Ruyter (ca. ljr.); 9-7-1743.
Jan Corn, van Dobbe; 13-10-1743, naar Barwoutswaarder.
Gerrid van Leeuwen en kinderen Claas, Cors, Willem; 29-10-1743, naar Sluipwijk.
(wordt vervolgd)
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