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Het station van Woerden 

door R. Hamoen 

Het oorspronkelijke gebouw 
Drs. H. Romers spreekt in zijn standaardwerk over spoorwegarchitectuur in Nederland zijn onge
noegen uit over moderniseringen van stationsgebouwen die het oorspronkelijke ontwerp ernstig 
aantasten. Hij noemt de naam niet, maar Woerden zou zeker in zijn rijtje met voorbeelden passen. 
Het gaat dan niet zozeer over de omvangrijke verbouwing die nu plaatsheeft, maar over de in 
1968 gebouwde glazen pui voor de loketruimte. 

Woerdense treinreizigers hebben veel meer te lijden gehad: tot 1913 - het jaar waarin het huidige 
gebouw is opgeleverd - moesten zij het doen met een verbouwde 'directiekeet' van de Neder-
landsche Rhijnspoorweg-Maatschappij (NRS). Die heeft in totaal negen van deze houten ge
bouwtjes gebruikt bij de aanleg van de spoorlijn Utrecht-Rotterdam in de jaren 1853-1855. Ze 
dienden als onderkomen voor de opzichters. Na de opening van de lijn Utrecht-Gouda (21 mei 
1855) en Gouda-Rotterdam Boerengat (30 juli 1855) kregen de keten de functie van stationsge
bouw. Voor het vijftal treinen dat per richting in de eerste dienstregeling staat was dat geen groot 
bezwaar. 

Een kwart eeuw later zijn de omstandigheden al flink veranderd. Woerden is uitgegroeid tot een 
klein knooppunt door aanleg van de lijnen Harmelen-Breukelen (geopend op 5 november 1869) 
en Leiden-Woerden ( 15 oktober 1878). Het aantal treinen - en overstappers - neemt sterk toe. De 
enige "grote" uitbreiding van het stationsgebouw tot 1913 is de aanbouw van een houten goede -
renloods. 
Aan het begin van deze eeuw wordt de situatie steeds nijpender. In 1910 werkt architect ir. W. de 
Jong het ontwerp uit van Woerdens eerste echte station. In het Bouwkundig Weekblad van 14 ja
nuari 1911 geeft hij een uiteenzetting, die hij begint met de verzuchting dat het zeer primitieve 
houten gebouw "eindelijk heeft uitgediend". Bij zijn plannen moet de architect onder andere aan 
de volgende eisen voldoen: "Het zonder hinder laten passeren van sneltreinen, het ophouden van 
treinen voor de richtingen Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Leiden, en het veilig 
gaan naar de perrons vanuit het hoofdgebouw voor de passagiers' '. 
Het Rijk en de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen - één van de twee maatschap
pijen die de diensten van de in 1890 opgeheven NRS hebben overgenomen - sluiten een akkoord 
over het ontwerp, waarbij aan "zeer vele bezwaren" tegemoet is gekomen. 
De veilige oversteek van de passagiers wordt gewaarborgd door een overdekte loopbrug naar de 
twee eilandperrons. Om de overstappers onnodig traplopen te besparen, situeert De Jong de 
wachtkamers niet op de begane grond maar op de eerste verdieping. Zo hoeven zij immers alleen 
de trappen naar de perrons een keer op en af. De perrons krijgen over een lengte van veertig meter 
een stalen overkapping. 
In het hoofdgebouw zelf komen onder andere een ruimte voor de dienst voor bagage en bestel-
goederen (dat laatste woord staat nog steeds op de gevel) en woningen voor de opzichter en de 
stationschef. Tot het ontwerp behoren een goederenloods aan de oostzijde van het hoofdgebouw 
(begin 1987 afgebroken voor de bouw van een overdekte fietsenstalling) en een nevengebouw 
aan de westzijde als verblijfplaats voor dienstpersoneel en als opslagruimte. 
Het project heeft ook invloed op het emplacement; het aantal sporen en wissels wordt uitgebreid. 



De verbouwde directiekeet van de NRS in gebruik als station, circa 1910. Links het later aangebouwde goe-
derenloodsje. 
Foto: collectie Ned. Ver. van Belangstellenden in het Spoor- en tramwezen (NVBS). 

Het station van De Jong tijdens de bouw. 
Foto: collectie NVBS. 



De verhoogde los- en laadplaats verhuist naar de toegangsweg. 
Voor de gebouwen valt de keuze op rode baksteen met banden en vullingen van grijswitte steen. 
De gehouwen steen is vooral Silezisch graniet. 

Over de stijl van de gebouwen laat De Jong zich niet uit. Overeenkomsten met het Jugendstil-sta-
tion van Margadant in Haarlem (1906) zijn er wel in te ontdekken. Met de kleine toren sluit 
Woerden aan bij de 'trend' van die dagen. Het nieuwe station dat Deventer in 1914 krijgt heeft 
een iets grotere toren. Veel opvallender zijn de torens bij de stationsgebouwen van Weert (1911) 
en Heerlen (1912). In dit rijtje hoort ook het huidige (derde) stationsgebouw van Bodegraven uit 
1914, dat in de plaats is gekomen van het in de nacht van 4 op 5 september 1911 afgebrande ge
bouw. 
In diezelfde periode zijn oude NRS-directieketen vervangen door definitieve gebouwen, zoals in 
Nieuwerkerk a/d IJssel (1909) en Capelle a/d IJssel (1916). Een parallel met Woerden is de 
asymmetrie: uit elke hoek ogen al deze gebouwen anders. 

Een bijzonder aspect aan het station in Woerden is de combinatie van twee eilandperrons en drie 
doorgaande sporen. Op het middenspoor kunnen reizigers daardoor aan beide zijden van de trein 
in- en uitstappen. Na de Tweede Wereldoorlog is dit onmogelijk gemaakt door een hek op het 
eerste perron. Deze situatie komt elders in Nederland slechts voor bij sporen die in het midden 
van een perron eindigen (bijvoorbeeld 'kopspoor' 9 in Gouda, voor de trein naar Alphen). 

Veranderingen 1913-1993 
Er valt een lange reeks op te sommen van grote en kleine veranderingen aan het stationscomplex 
sinds 1913. Een tamelijk ingrijpende aanpassing is nodig bij de elektrifikatie van de lijn Utrecht-
Gouda(-Rotterdam/Den Haag), die op 7 april 1938 in gebruik wordt genomen. Om ruimte te 
scheppen voor de bovenleiding wordt de loopbrug een stuk verhoogd. De ingreep is tot de sloop 
zichtbaar gebleven door de drie extra stenen treden op het perron bij de houten trap, de betonnen 
blokken onder de draagconstructie en de extra treden bij de overgang naar de trap in de hal van 
het stationsgebouw. In de jaren zeventig verandert het uiterlijk van de traverse bij een grondige 
opknapbeurt. 

Een driedelig diesel-electrisch treinstel op het middenspoor. Het eerste perron is nog niet 
voorzien van een hek. De foto is vermoedelijk omstreeks 1950 gemaakt. 
Foto: collectie NVBS. 



Vermeldenswaardig is verder de komst van een stationsrestauratie in 1949. De twee wachtka
mers moeten er echter voor wijken. Jarenlang behoren politiemensen die dienst doen op de nabij -
gelegen A12 tot de frequente bezoekers. Bij het zien van de felgekleurde snelle auto's en motoren 
rond het gebouw moeten veel reizigers een calamiteit hebben vermoed... 
Door tal van moderniseringen verdwijnen seinhuizen en andere dienstgebouwen. De paddestoel-
vormige 'post T' die begin 1995 op sloop wacht, is dan al vijfjaar niet meer in gebruik. De trei
nenloop wordt tegenwoordig met behulp van computers gestuurd vanuit Utrecht. 
Het gebouw voor de voeding van de bovenleiding (het 'onderstation', gebouwd in 1937) naast de 
ERU-fabriek gaat in 1994 tegen de vlakte om de spoorverdubbeling mogelijk te maken. De ver
vanger staat in de buurt van de Mona-fabriek. 
Aan het oostelijke einde van het tweede perron wordt in 1937 een loods gebouwd voor de kleine 
twee-assige diesellocomotief die het rangeerwerk in Woerden verricht en in de jaren zestig ook 
weleens een paar wagens met kolen naar Bodegraven mag brengen. 
Voor de reizigers op het eerste perron wordt in 1972 het wachten iets minder onaangenaam door 
de bouw van een zogeheten Leidse abri. NS vraagt bij de gemeente Woerden officieel een bouw
vergunning aan voor dit glazen gebouwtje. 

Bij de bouw van het station in 1913 werd de omgeving niet vergeten. O. Schulz ontwierp het 
Spoorplantsoen, dat rond 1950 aan de linkerzijde iets wordt ingekort bij de verbreding van de 
Stationsweg en de verlegging van rijbanen. Bij deze werkzaamheden, gegund aan de Woerdense 
firma J.C. van Staveren, verdwijnt het stationsperk. 
In 1968 verschijnen de stratemakers opnieuw vooreen reconstructie van het stationsplein. In het 
kader van 'Stimurail' - een moderniseringsplan van NS - krijgt het stationsgebouw een glazen 
pui en komen er parkeerplaatsen aan de Van Oldenbarneveldtlaan (23) en op het terrein van NS 
(58), waartoe een losspoor wordt ingekort. Bovendien komt er een busstation voor drie bussen. In 
mei 1980 wordt het aantal parkeerplaatsen wederom uitgebreid, nu met 205. Verder bouwt NS 
een overdekte bewaakte stalling voor 1300 fietsen en 204 bromfietsen. Deze vervangt de particu
liere stalling van Hoek tegenover het station, op de hoek van de Stationsweg en de Van Oldenbar
neveldtlaan (nu Spoorlaan, de plek van het CNV-kantoor). Verder kunnen 562 fietsen buiten in 
klemmen staan. 
De verkeersproblemen rond het station worden in 1984 en 1985 aangepakt met een groot aantal 
verkeerslichten, die echter na een tijdje het veld moeten ruimen omdat ze in de praktijk geen op
lossing bieden. Deze reconstructie behelst voorts een nieuw busstation en taxistandplaatsen, een 
bredere Snellerbrug, alsmede de aanleg van voet- en fietspaden. 

Een nieuw station voor nog meer reizigers 
Om in de volgende eeuw twee keer zoveel reizigers te kunnen vervoeren, presenteren de Neder
landse Spoorwegen in 1988 onder de naam Rail 21 ambitieuze uitbreidingsplannen voor het 
spoorwegnet. Extra sporen en ongelijkvloerse kruisingen moeten van 1996 af een systeem moge
lijk maken met drie treinsoorten: stoptreinen, interregio's en intercity's. 
Voor Woerden zijn de plannen zeer ingrijpend. Dat blijkt als het Rijk begin 1993 189,5 miljoen 
gulden beschikbaar stelt voor de uitbreiding van het station, de bouw van vier tunnels en twee 
vrije kruisingen. 
In maart 1993 rijden de eerste vrachtauto's met zand langs de spoorlijn naar Leiden, ter hoogte 
van het sportpark Cromwijck, voor de bouw van een 440 meter lange betonnen trogbrug over de 
te verdubbelen spoorlijn Woerden-Gouda. Dankzij de fly-over hoeft een trein uit Leiden niet 
meer te wachten op een trein naar Gouda. 
Door de aanleg van extra sporen moeten overwegen plaats maken voor tunnels. Op 12 mei 1993 
gaat de eerste paal de grond in voor de Polanerbaantunnel bij het station. Precies eenjaar later 



Met de verwijdering van het dak begint in februari 1987 de sloop van de goederenloods uit 1913. 
Inmiddels staat op deze plaats een overdekte fietsenstalling. 
Foto: collectie R. Hamoen. 

In 1976 verkeert de loopbrug nagenoeg in de originele staat, zij het met veel gebroken ruitjes. Niet veel later 
zou de brug bij een renovatie worden voorzien van minder verfijnd glaswerk. 
Foto: collectie R. Hamoen. 



draagt de bouwer, Van Hattum en Blankevoort, de autotunnel over aan de gemeente. Op 4 juni 
1994 kunnen de eerste auto's er doorheen. De drukke overweg bij het station is dan nog in ge
bruik bij het langzaam verkeer, dat een eigen tunnel krijgt op de plaats van de Jaap Bijzerwete-
ring. Volgens bijgestelde plannen moet de klus hier in het najaar van 1995 geklaard zijn. 
In het najaar van 1994 is de overweg in de Cattenbroekerdijk vervangen door een tunnel. De 
vierde tunnel is gebouwd in Breeveld, onder andere in verband met de nieuwe wijk Snel en Pola-
nen. Van de Breeveldtunnel maakt het verkeer het eerst gebruik op 9 december 1994. 
Minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat opent drie van de vier voltooide tunnels officieel 
op 9 maart 1995. De bewindsvrouw maakt per fietstaxi een ritje door de Cattenbroekertunnel en 
kijkt toe bij het oplaten van ballonnen door kinderen uit het Staatsliedenkwartier. Zij looft de sa
menwerking tussen de NS en Woerden, die ondermeer heeft geresulteerd in een gemeentelijke 
bijdrage van ongeveer 40 miljoen gulden. 

Het meest spraakmakende onderdeel van het project is de grootscheepse verbouwing van het sta
tionsgebouw. In Koppeling, het personeelsblad van de NS, verschijnt op vrijdag 24 december 
1993 een hele pagina over de verbouwing van het station van Woerden. De laatste bewoner van 
het stationsgebouw, oud-NS'er Kees van der Tak, komt hierin aan het woord. Als wegopzichter 
heeft hij gewerkt in het gebouw naast het station waarin nu het NS-Bouwbureau is onderge
bracht. Van der Tak mist de oude bedrijvigheid: "Toen mijn vrouw en ik hier veertig jaar geleden 
kwamen wonen, waren er twee goederenemplacementen. 's Morgens vroeg reden de eerste trei
nen met post en kranten binnen. Bij de poort hieronder werden de goederen afgegeven. De kran
tenjongens haalden er hun dagelijkse stapel. Vrachtwagens reden af en aan om kolen, vee en vee
voeders te halen en te brengen. Nu hoor je de goederentreinen alleen nog voorbij stuiven." In ja
nuari 1994 vertrekt Van der Tak met pijn in het hart: "Hier zijn mijn vier kinderen opgegroeid. De 
jongens hebben op zolder leren fietsen. Straks krijg ik een huisje dat niet veel groter is dan mijn 
balkon." 
De verbouwplannen roepen het verzet op van de stichting voor monumentenzorg Hugo Kote
stein. Die maakt vooral bezwaar tegen het verdwijnen van de 'karakteristieke rondbogige entree' 
van het gebouw door de bouw van een ruim tweemaal zo brede loopbrug: 6 meter in plaats van 
2,5 meter. 
Voor de bouw van liften en andere aanpassingen moet het oude interieur vrij wel volledig worden 
gesloopt. NS zegt de verwachte groei van het aantal reizigers - van 9800 per dag in 1993 tot 
17.500 in 2010 - niet zonder grondige verbouwing te kunnen opvangen. 
De prognose is onder andere gebaseerd op de uitbreiding van Woerden in Snel en Polanen. Hugo 
Kotestein denkt dat de aanwas stokt bij 12.000 per dag in 2010. 
De stichting pleit voor de bouw van een smallere traverse. In haar alternatief komen er trappen 
aan de kop van de perrons naar de Spoortunnel voor langzaam verkeer. Omdat er aan de zuidzijde 
van de traverse ook een ingang komt en de vele forenzen niet dagelijks een kaartje bij het loket 
hoeven te kopen, vindt Hugo Kotestein een veel beperktere verbouwing verantwoord. 
In Rijn en Gouwe van 7 juni 1994 noemt de heer Leroi van de werkgroep Woerden van Hugo Ko
testein het station een 'belangrijk oriëntatie- en herkenningspunt in de stad' en een 'nationaal mo
nument'. "Het is jammer dat er zo onzorgvuldig mee om wordt gesprongen. Het gebouw wordt 
ernstig bedreigd." 
De stichting moet haar strijd alleen voeren. De NS stelt dat zoveel mogelijk rekening is gehouden 
met de architectonische waarde van het gebouw, en beroept zich op overleg met de architect, de 
gemeentelijke monumentencommissie en de provinciale Utrechtse welstandscommissie. 
Hugo Kotestein meent dat de NS niet goed met het eigen bouwkundig verleden omgaat en de sug
gesties van de stichting niet serieus heeft bekeken. Om de gemeente ervan te weerhouden een 
bouwvergunning af te geven en om de bezwaren kracht bij te zetten, houdt Hugo Kotestein een 



grote enquête. Op 5 juli 1994 presenteert zij de uitslag aan Burgemeesteren Wethouders: gebrui
kers van het station en de bevolking hechten grote waarde aan het huidige stationsgebouw. 
Aan reizigers worden 2300 vragenlijsten voorgelegd, waarvan er 542 (bijna 25 %) terugkomen. 
Verder zijn in elf wijken van de gemeente Woerden steeds honderd formulieren huis aan huis be
zorgd, met een respons van elf procent. Met behoud van het gebouw stemt 93 % in en met dat van 
het interieur 82 %. Van de ondervraagden zegt 37 9c gebruik te zullen maken van de door de 
stichting aanbevolen tunnels bij de perrons. 
In zijn reactie op de resultaten van de enquête verwijst burgemeester Van Zwieten naar afspraken 
die in het verleden zijn gemaakt met het Rijk over hoeveel en welke stations op de rijkslijst van 
beschermde monumenten zouden worden geplaatst. Bij de onderhandelingen daarover is volgens 
hem de keuze aan de orde geweest tussen Woerden en Haarlem. De laatste stad heeft gewonnen, 
omdat het complex er groter en belangrijker is. Overigens is het Woerdense station in 1994 wel 
op de gemeentelijke monumentenlijst terechtgekomen. 

Een maand later herhaalt Hugo Kotestein haar pleidooi voor een minder ingrijpende verbouwing, 
nu met de steun van de Bond Heemschut. In de brief aan Burgemeester en Wethouders wordt ge
steld dat de commerciële ruimten die NS in het station wil vestigen niet in het bestemmingsplan 
passen. 
De campagne tegen de verbouwing ten spijt, begint in de herfst van 1994 de bouw van noodvoor-
zieningen. Een tijdelijk gebouw met loketten en een restauratie (zonder zitplaatsen) komt op het 
dak van de fietsenstalling. Aan de oostelijke zijde van de perronkap verrijst een tijdelijke loop
brug. De bovenleiding, de perrons en het emplacement worden eveneens aangepast. 
In 1996 komen het vierde perronspoor, het gerenoveerde gebouw en de nieuwe traverse gereed. 
Daarna volgt de verdubbeling van het aantal sporen tussen Harmeien en Woerden (-Gouda). In 
2004 moet het tweede perron zijn vernieuwd; dan kunnen intercity's ongehinderd passeren over 
de twee middelste van de in totaal vier sporen tussen de perrons. 

Detail van de voorgevel van het hoofdgebouw, januari 1994. 
Foto: collectie R. Hamoen. 



Lange tijd is onduidelijk geweest wat de bestemming van de oude perronkap zou zijn: sloop of 
hergebruik. Gesuggereerd is ondermeer om de kap opnieuw te gebruiken als beschutting op hel 
busstation of weer op te bouwen in de wijk Snel en Polanen. 

Of de combinatie van oud en nieuw bij het stationscomplex in 1996 het predikaat "geslaagd" 
krijgt, moeten we afwachten. 

Bronnen: 
Stadsarchief Woerden: 
- diverse bouwvergunningaanvragen; 
- documentatiecollectie Woerden, rubriek 8.238 Stationsgebouw 

Diverse artikelen in: 
- Koppeling, personeelsblad NS 
- Rijn en Gouwe 
- Woerdense Courant 
- Op de Rails, verenigingsblad NVBS 

Romers, H. De Spoorwegarchitectuur in Nederland 1841-1938 (De Walburg Pers, 1981) 

Op deze luchtfoto, gemaakt in oktober 1987, is goed te zien hoe de oude uitvalsweg naar Linschoten voor de 
bouw van het station in 1855 is omgelegd. Wie verder speurt zal ontdekken hoeveel in relatief korte tijd is 
veranderd in de omgeving van het station. 
Foto: collectie R. Hamoen. 



Heren van Vlooswijck, heren van Papekop 

door G.A.F. Maatje 

Inleiding 
Op de bekende kaart van het Groot-Waterschap van Woerden uit 1670 zien we ten zuidwesten 
van de stad Woerden een paar kleine gebieden of ambachten die nauw met elkaar zijn verbonden: 
van oost naar west Vlooswijck, Diemerbroek en Papekop. Vlooswijck was een klein ambacht be
staande uit Noord-Vlooswijck en Zuid-Vlooswijck of Kromwijck, ingeklemd tussen de twee 
Kromwijkse polders.' Van der Aa omschreef het halverwege vorige eeuw als: "De heerlijkheid 
Vlooswijck bestaat uit de polders Kromwijk en Vlooswijck en bevat noch dorpen, noch gehuchten 
maar alleen enige verstrooid liggende huizen ".-' Papekop en Diemerbroek waren beduidend gro
ter in oppervlakte en inwonertal. De (zeer kleine) kern ervan werd gevormd door de T-splitsing 
Papekopperdijk met Diemerbroek. 
Vanaf halverwege de 17e eeuw was de familie van Vlooswijck zowel beleend met de heerlijk
heid Vlooswijck, waaraan de familie haar naam ontleende, als met Papekop en Diemerbroek. Tot 
1801 bleef Papekop in het bezit van de familie Van Vlooswijck en haar erfgenamen. Deze familie 
Van Vlooswijck willen we nu eens nader gaan bezien, vooral in hun relatie tot Papekop. 

Voorgeschiedenis 
Omstreeks 1550 koopt de Woerdense burger Cornelis Gerritsz van Johan Uytenbroek, de 
(smal)tienden' van twee hoeven land in Vlooswijck. Op 17 januari 1551 wordt hij daar door het 
Kapittel van Oudmunster te Utrecht mee beleend.4 

Uit het huwelijk van Cornelis met een onbekende vrouw worden drie kinderen geboren: 
1. Gerrit Cornelisz van Vlooswijck, later regent te Rotterdam; 
2. Claes Cornelisz van Vlooswijck, vader van de latere regenten te Amsterdam; 
3. Catharina Cornelisdr van Vlooswijck, trouwt de Rotterdamse schepen en latere burgemeester 
Pieter Jansz du Bien. 
Na het overlijden van Cornelis wordt op 24 juli 1579 zijn oudste zoon Gerrit Cornelisz van 
Vlooswijck5 met de tienden beleend. Het blijkt dat de familie inmiddels de achternaam Van 
Vlooswijck heeft aangenomen. In de leenregisters van Utrecht en Holland wordt geen melding 
gemaakt van belening van de "heerlijkheid Vlooswijck" aan bovengenoemde familie; alleen de 
tienden werden beleend. De nazaten van Cornelis Gerritsz deden wel voorkomen alsof de gehele 
heerlijkheid hen toebehoorde, maar dat gebeurde pas in 1649! 
Gerrit Cornelisz, geboren omstreeks 1538, vestigde zich in Rotterdam waar hij in 1585 overleden 
is. Hij was bierbrouwer van beroep en bezat aan de Hoogstraat de brouwerij "de Gulden Druyff'; 
zijn woonhuis stond aan de nabijgelegen Oppert'1. Hij was niet alleen een welgesteld brouwer, 
ook in het bestuurlijk en maatschappelijk leven van Rotterdam wist hij zich een vooraanstaande 
positie te verwerven. Zo komen wij hem in 1572 tegen als lid van de vroedschap waarvan hij tot 
aan zijn dood in 1586 deel bleef uitmaken. Hij is in die tijd ook drie keer één der burgemeesters 
geweest. Verder was hij van 1577-1585 baljuw van Schieland en Gedeputeerde-ter-dagvaart. 
Gerrit was gehuwd met Stijntje (of Wijntje) Bartoutsdr Rusch, weduwe van Goossen Pietersz. 
Stijntje overleed omstreeks 1577, waarna Gerrit hertrouwde met de uit Amsterdam afkomstige 
Margaretha Hendrixdr Uit het huwelijk met Stijntje werd een zoon Barthout geboren. 

Barthout Gerritsz van Vlooswijck7 werd waarschijnlijk tussen 1550 en 1560 te Rotterdam ge
boren. Hij trouwde op 10 juli 1585 in de Hervormde kerk van Delft met Margaretha de Coninck, 
dochter van mr. Cornelis de Coninck, raad van "zijne Prinselijke Exellentie". Uit dit huwelijk 
werden twee kinderen geboren: Cornelis en Elisabeth. Na het overlijden van zijn vader, werd hij 
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in 1586 beleend met de tienden van Vlooswijck. Elias schrijft in zijn bekende boek over de Am
sterdamse vroedschap: "Aan dit bezit kan Barthout voornoemd niet het recht ontleend hebben 
zich te betitelen als: possesseur*van de Heerlijkheid Vlooswijck"'." In datzelfde jaar verkocht hij 
op 9 oktober de brouwerij aan de Hoogstraat en begon aan het Haringvliet een nieuwe brouwerij 
onder de naam "de Roode Leeuw". Ook kocht hij in 1595 het woonhuis "Hamburg", gelegen aan 
het West-Nieuwland. Achter het huis vestigde hij een mouterij, maar ondanks deze uitbreiding 
liepen de zaken niet zoals hij wenste. Daarom verhuurde hij het bedrijf na enkele jaren aan een 
zekere Guillaume de Graeff en wijdde hij zich verder geheel aan zijn bestuurlijke taken. Dat wa
ren er vele. Zo was hij op 20 januari 1589 tot vroedschap gekozen, daarnaast wordt hij in 1590 ge
noemd als schepen, burgemeester in 1591,Gedeputeerde-ter-dagvaart in 1591 en lid van Gecom
mitteerde Raden in 1601. In 1603 was hij als gedeputeerde van de Heren Staten-Generaal in Zee
land werkzaam 'tot directie van de zaken in Oostende'. Dat deed hij kennelijk goed, want na af
loop van deze taak werd hij volgens de resolutiën van de Staten van Holland en Westvriesland op 
7 augustus 1603 begiftigd meteen zilveren kop. 

In de betreffende Resolutie lezen we verder: "Op het versoeck van Barthout van Vlooswijck, 
meede gecommiteerde Raedt, om te hebben voorschrijven aen den Heeren Staten van Utrecht ten 
eynde sij willen of doen cessere alle nieuwigheden voorgenomen tot middel van de oude inmemo-
riale vrijdom, gerechtigheden ende possesie van sijne Heerlijckheidt van Vlooswijck, geduy-
rende den tijt dat hij als gedeputeerde van de Heeren Staten Generaal van Zeelandt tot directie 
van de saecke van Oostende gebruyckt is geweest, zijn hem de selve brieven van voorschrijvens 
geaccordeert, mits dat deselve niet en praejudiceren de gerechtigheydt van het landt van Hol-
landt tot de voorsz. Heerlijckheidt van Vlooswijck als vassalge of andere compenteerde"."' Ken
nelijk zocht hij bevestiging van zijn aanspraak op Vlooswijck dat in het jaar 1603 als heerlijkheid 
nog steeds in het bezit was van de familie De Merode! 

Op 4 augustus 1603 verklaart hij te Middelburg dat zijn oom Claes Cornelisz van Vlooswijck te 
Amsterdam hem 3000 ponden heeft verschaft voor de uitzending van een vloot naar de Spaanse 
zee voorbij Engelands End. Deze vloot stond onder bevel van generaal Don Rodrigo de Cordua et 
Paseman en Barthout van Vlooswijck was hier namens Zijne Excellentie bewindvoerder. Hij 
stelde zijn huis en de brouwerij "De Roode Leeuw" te Rotterdam, een "huysinge van playsante-
rie" met hofstede genaamd "ter Nieuborch" onder Rijswijk en de landen met de heerlijkheid van 
Vlooswijck tot onderpand voor deze lening." In de Rotterdamse bronnen komen we hem we
derom tegen als hij een huis aan de zuidzijde van het Haringvliet verkoopt aan jhr. Jacob de With. 
Dan breekt in het leven van Barthout van Vlooswijck een merkwaardige tijd aan. Op 10 april 
1606 neemt hij nog deel aan een vergadering van de vroedschap. Dit was ook zijn laatste verga
dering, zonder opgaaf van reden is hij daarna in de Rotterdamse raadkamer niet meer gezien. 
Inmiddels is hij in Zeeuws-Vlaanderen betrokken geraakt bij een project dat hem financieel in 
grote problemen zou brengen. Bij Terneuzen was een polder ondergelopen. Barthout van Vloos
wijck financiert de bedijking van deze polder die vanaf die tijd bekend staat als de Vlooswijck-
polder. Het kost hem veel geld en hij geraakt dan ook in de schulden. Op 24 mei 1607 zien we 
hem verschijnen voor notaris Duyfhuysen te Rotterdam waar hij verklaart dat mr. Dirck van 
Leeuwen te Gouda en Mees Maertsens de Haes zich borg hebben gesteld voor de betaling van de 
werklieden die aan de dijk van de Vlooswijckpolder in het Land van Terneuzen werkten. Die
zelfde dag geeft hij een machtiging aan genoemde De Haes om met de crediteuren tot overeen
stemming te komen inzake de betalingen. Twee dagen later geeft hij aan zijn zoon Cornelis 
machtiging om de "dijkage" van genoemde polder aan te besteden. En dan loopt het fout: op 26 
september 1607 verklaart de koopman Pieter Wagensveit Pz. voor notaris Duyfhuysen te Rotter
dam dat de nieuwbedijkte landen van de Vlooswijckpolder bij Terneuzen bij executie door de 
magistraten zijn verkocht. 



De Heer van Vlooswijck probeerde door verkoop van zijn bezittingen aan geld te komen om zijn 
schulden te voldoen. Zijn grond buiten de Schiedamse Poort wordt verkocht, later gaat ook zijn 
brouwerij "De Roode Leeuw" voor ƒ 10.100,- over aan Cornelis Kieviten zijn huis "Hamburg" 
voor ƒ 10.210,- aan burgemeester Willem Huygensz. Dit alles op verzoek van zeilmaker Jan 
Jansz te Middelburg uit kracht vaneen provisionele sententie d.d. 21 mei 1607. 

Achter de tralies 
Twee jaar later, in 1609, treffen wij de Heer van Vlooswijck aan achter de tralies van de Gevan
genpoort te Den Haag. Dit omdat hij in gebreke was gebleven om rekening en verantwoording in
zake een erfenis af te leggen. Jonkheer Calcoen heeft in zijn studie over de Gevangenpoort heel 
wat over Van Vlooswijck te vertellen.12 

Barthout van Vlooswijck werd samen met Jacob van Nes, Lenard Willems Verschoor, Adam van 
Oppervelt en Martin de la Flye gegijzeld in de Ridderkamer en de Vrouwenkamer van de Gevan
genpoort. De behandeling was daar niet best, zodat bovengenoemde heren via een advocaat, de 
beroemde Hugo de Groot, een klacht bij het Hof deponeerden. Zij stelden ondermeer dat de cipier 
hen slecht verzorgde. Al enkele weken gaf hij hen "heel oneetlyke boter zoo aan tafel als in de 
spijs gekookt ", ook wel "vleysch, dat heel stockigh ende luchtende was " en ook de bedden waren 
niet in orde, vol "ongedyerte ende onreynichheyt". Van Vlooswijck had ook klachten over het 
bier:" dat het cleyn byersoo slecht was, dat hem deposant nyet wel mogelyck en soude syn daerby 
te leven ". 

Op een nacht had hij ook een onaangename ervaring, toen men in de "Vrouw e camer, daer hy is 
slaeppende heeft gebracht seecker crimineel gevangen, dewelcke corts daer aen by sententie van 
de crychsraet is geëxecuteert met de coorde". De kamer werd wel af en toe schoongemaakt maar 
er hing desondanks zo'n stank dat enkele advocaten weigerden er met hun cliënten te spreken: 
"maer dat de stanck veroorsaeckt werdt deur dyen de gegyselden, in plaets van haer waeter te 
maecken in de potten, tselve doen in seeckeren back op de Riddercamer" Calkoen geeft ook een 
fraaie beschrijving van het middagmaal dat de vier heren voorgeschoteld kregen: 
"een plateeltje met twee cleyne scherren, een schotelgen met een cleyn gesoden snouxken, vier 
gedopte eyeren, een cleyn schotelgen met ryst, een plateelgen met erweten, mitsgaders boter 
ende kaes, alle 't welck by een persoen, appetyt hebbende, alleen tenenemale op een maeltyt 
soude connen werden opgegeten, behalve de kaes; welcke voorsz. spy se bij de requiranten is bly-
ven staen totten hal ff vier uyren, mits sy verclaerden daervan nyet te willen eeten, overmits die 

soo sober was " 
De heren raakten ook betrokken bij een wat minder voegzaam avontuur met de drie dienstmeisjes 
van respectievelijk 16, 14 en 16 jaar oud. Eén hunner vertelde: "Verclaert naer waerhevt, dat 
daegs voor Drie Coningenavont laetstleden op de Riddercamer comende, werden veel oneerlyke 
propoosten gebruickt by den Burgemeester Vlooswyck enden Maerten de la Fixe, gegyzelden 
ende Adam van Opperveldt, gevangen, enden sy déposante was gaende naer de Vrouwecamer, 
om aldaer de beddens van de voorsz Vlooswyck en de la Flye te maecken met Mayken Goverts, 
mede dyenstmaecht, de voorschreven drye personen haer syn nagevolcht ende nae dat sy dépo
sante het bedde van de voorschr. De La Flye hadde gemaect, heeft dese haer op het selve bedde 
geworpen ende is selffs op haer lyff gevallen, sonder te wete of hy daerop is gestoten off dat hy 
daerop van 't selffs is gevallen , maer dat sy déposante, 't selve bemerekende , hem heeft gecrab-

belt ende aen syn baerdt get rocken, sulex dat hy syn hooft achterwaerts trock ende dat 
Vlooswyck daer nae de voorschr. De la Flye van haer ly ff trock, sonder dat den selve La Flye 
haer oneerlyck heeft aengeraeckt, doch nyet wetende, wat syne méninge ofte intentie is geweest te 
doen ". De heren verontschuldigden zich uitvoerig over het gebeurde en werden niet voor een 
paar dagen op water en brood gezet, de bij dergelijke overtredingen gebruikelijke straf. 

12 



Hugo de Groot heeft met zijn verweerschrift wel enig succes gehad: enkele regels werden versoe
peld en op de juiste naleving ervan werd scherper toegezien. Dat is tevens het laatste wat we over 
Barthout van Vlooswijck horen: hij verdwijnt geheel uit beeld en men neemt aan dat hij om
streeks 1626 te 's-Gravenhage is overleden. Op 17 maart 1627 wordt zijn zoon Cornelis van 
Vlooswijck beleend met nog steeds uitsluitend de (smal)tienden op de twee hoeven lands. Cor
nelis overleed kort daarna en de tienden gingen over op zijn zuster Elisabeth van Vlooswijck. 
Na haar overlijden gingen deze nogal magere rechten op Vlooswijck over op de Amsterdamse 
tak van de familie. 

De Amsterdamse tak 
Het eerste lid van de Amsterdamse tak van de familie Van Vlooswijck die wij in verband met 
Vlooswijck en Papekop tegenkomen is Cornelis van Vlooswijck, gedoopt in de Oude Kerk te 
Amsterdam op 1 mei 1601 als zoon van Jan Claesz en Neeltgen Jansdr Verburgh. Hij overleed, 
eveneens te Amsterdam, op 13 december 1687. Cornelis was evenals zijn Rotterdamse neven 
sterk bij het stedelijk bestuur betrokken. Zo wordt hij genoemd als commandeur (1651). schepen 
( 1652), burgemeester (acht keer tussen 1656 en 1671 ), bewindhebber van de Verenigde Oostin-
dische Compagnie, kapitein van de burgerij (1652), overman van de Kloveniersdoelen (1663), 
commissaris van de Utrechtse en Goudse zandpaden (1667) en commissaris van de Nieuwe wa
terkering aan de Ukant (1680). In 1649 komen we hem voor het eerst tegen in verband met de 
Utrechtse bezittingen. In dat jaar verkoopt Ferdinand Philips de Merode een groot deel van zijn 
omvangrijk bezit in de Nederlanden. Door vererving waren de Merode's ondermeer in het bezit 
gekomen van de goederen van Montfoort, gelegen rond om de gelijknamige stad en het kasteel 
van Montfoort." Een reden voor de massale verkoop kan zijn dat als gevolg van de in 1648 ge
sloten Vrede van Munster de katholieke adel zich grotendeels terugtrok uit de calvinistishe Repu
bliek, zoals gesteld door Fruin en Le Cosquino de Bussy.14 Noordam toonde in zijn artikel (zie 
noot 8) duidelijk aan dat het bovenal de zeer zwakke vermogenspositie van de Merode's was die 
hen tot verkoop dwong, om zo hun schulden te kunnen aflossen. Hij verkocht ondermeer het zo
genaamde burggraafschap, omvattende een 25-tal heerlijkheden rond Montfoort aan de Staten 
van Utrecht. Ook werden enkele stukken aan particulieren verkocht. Zo werd Johan Strick eige
naar van de heerlijkheden Kromwijk, Polanen en Linschoter Haar en.... Cornelis van Vlooswijck 
sr. eigenaar van de ambachtsheerlijkheid Vlooswijck.15 Nu pas, in 1649 werden de Van Vloos-
wijcks echt "heer" van Vlooswijck (hoewel een gedeelte, zoals Plomp in zijn artikel in 1977 
meldt, pas later aan de familie Van Vlooswijck kwam).16 Ook werd Cornelis eigenaar van de 
heerlijkheid Papekop en Diemerbroek. 

Cornelis sierde zich sedertdien dan ook met de titel "Heer van Vlooswijck, Diemerbroek en Pa
pekop". Zijn status in het Amsterdamse nam duidelijk toe, zijn problemen echter navenant. Elias 
schrijft ineen noot17 over hem "Cornelis van Vlooswijck een goet en vroom heer, dooreenige 
bedijckinge in Vlaanderen ene al te splendit huyshoudinge en opvoedinge sijner kinderen ge-
nootsaekt sijnde veel gelden op interest te lichten, ende, hoewel seer rijck was, en de contante 
gelden verteert ende van de landgoederen wynich intrest becomende, is het capitaal soodanich 
vermindert dat de depositairesen haer gelden begonnen in te trecken, 't welck int laeste haperde, 
soodat Michiel Popta die seedert eenigejaern al omtrent 30.000 gulden had ingetrocken en see-
dert dry jaeren sijn rest, sijnde 25.000 niet connende becoomen, den gemelde Vlooswijck op de 
vierschaar (heeft) geroepen dat geoordeelt wiert wynich respect voor den Stadt te weesen ". 

Cornelis huwde op het stadhuis van Amsterdam met Anna van Hoorn, uit welk huwelijk twee 
kinderen werden geboren. Het was niet wat men noemde een gelukkig huwelijk. Een verslag van 
haar begrafenis op 12 april 1666 maakt dit duidelijk: '12 April is bij avond begraven Anna van 
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Hoorn, huisvrouw van Burgemeester Vlooswijck; was een gauwe en veel doorleese dame, meer 
geneegen met de grootste van het lant en ambassadeuren der vreemde potentaten, dan met haers 
gelijcken te spreecken en om te gaen. Had een staat gehouden zeer boven vermogen, soodat ijder 
sijde, dat den Burgemeester geluckigh soude geweest hebben, waer sij vier en twintig jaeren eer 
gestorven ". De hekpijlers op een tweetal boerderijen aan de Kromwijkerdijk te Woerden zijn met 
de familiewapens van dit echtpaar getooid. 

De Vlooswijcken als heren en vrouwen van Papekop 
In 1664 werd de zoon van Cornelis, Nicolaas van Vlooswijck beleend met de verschillende heer
lijkheden. Zijn titulatuur was echter enigszins anders dan die van zijn vader: Nicolaas was be
halve ridder, Heer van Vlooswijck, Diemerbroek, Papekop en Raephorst. De laatste toevoeging 
verwijst naar een boerderij in Diemerbroek, tot in het begin van de achttiende eeuw Raephorst of 
Middcl-Raephorst genoemd en in eigendom van en bewoond door een familie Raephorst. In hoe
verre we hier met een echte heerlijkheid Raephorst te maken hebben is onduidelijk, maar vermoe
delijk is Raephorst net als Wiltenburg in Oukoop een "gefantaseerd" rechtsgebiedje. 
Gedoopt op 19 november 1636 in de remonstrantse kerk sneuvelde Nicolaas van Vlooswijck op 
11 augustus 1674 in de slag bij Seneffe "door twee kogels doorschoten". Naast zijn militaire 
functies was hij ondermeer Drossaard en kastelein van Muiden, Baljuw van Naarden en Gooi
land, Hoogbaljuw en Dijkgraaf van Weesp en Weesperkarspel en Hoog-Bijlmer. Hij trouwde na 
9 mei 1664, 16 of 17 jaar jong, te Amsterdam met Leonora van der Meyden uit Rotterdam. Zij 
was een dochter van de Rotterdamse burgemeester mr. Johan van der Meyden en van de zeer ver
mogende Amsterdamse Constantia Bartolotti. Het huwelijk van Nicolaas en Leonora kwam niet 
gemakkelijk tot stand. Wederzijdse ouders waren Amsterdamse èn Rotterdamse regenten en ken
den elkaar kennelijk goed. Misschien juist daarom was vader Van der Meyden niet gelukkig met 
de keuze van zijn dochter. Er is daarover een amusant verhaal gepubliceerd18 

"Een Rotterdamsche ontschaking in 1663" 
Schakingen van jongejuffrouwen behooren niet meer tot onzen tijd, de tegenwoordige jongehee-
ren zijn daarvoor te praktisch en te braaf, de jongejuffrouwen te zedig en te ingetogen geworden. 
In vroegeren tijd vielen zulke ontvoeringen meermalen voor en sommigen, zoo als die in het mid
den der 17e eeuw te Amsterdam en te 's Gravenhage hebben heel wat geschrijf veroorzaakt; 
eenen minder bekende, maar daarom niet minder aardige, viel in 1663 te Rotterdam voor en is 
door C. van Alkemade uit eigenhandige aantekeningen van Joachim Oudaen aan de vergetelheid 
ontrukt; wij geven hier het verhaal geheel onveranderd. 
In de Maend Mey 1663 is voorgevallen dat de sone van d' Hr Burgemeester Cornelis Vlooswijck 
van Amsterdam is doorgegaen met de dogter van de Rotterdamse burgemeester Jan van de 
Meyde, genaemt Eleonora, op de volg. wijs; Nadat hij in de winter had kennis en de vryer ge-
maekt met het meijsje, zoo heeft hy aan de vader versogt en doen versoeken de Dochter ten huwe
lijk te mogen hebben, dat hem de vader weijgerde, alzoo hij seijde zyn Dogter versegt te zijn aen 
eenen.... Ravens, Hr. van Huyssen '\ die heel rijk was, men segt wel over de tien tonnen Gouts, 
dog de Vrijster toonde in al haer doen, dat sij meerder genegenheijd had in de jonge Vlooswijck, 
Heer van Papekop, als in den Heer van Huyssen. Om dit voor te komen heeft de vader zijn huis 
aan Papekop verbooden en zijn Dogter opgeslooten, in huis nau bewaert, en haer alle middelen 
van spreeken en schrijven belet, dog het mögt niet helpen, alzoo dit vuer op dese wijs niet konde 
geblust werden, en Papekop geduerig zoo door de Dienstmaagd als Bueren en andere, brieven 
aan zijn lief wist te bestellen en op die manier ook antwoord van haer kreeg, en hebben met den 
anderen een raar middel beraemt om haer beijder oogwit te bereijken, op dese wijs: 
Onder haers vaders huis had een zekere rijnse wijnkoper een pakhuis welkers knegt d'Hr.Pape
kop bewilligde, dat hij zoo wanneer de jonge juffrouw van der Meyde in het pakhuis kwam, haer 



soude kuypen in een vat daertoe gemaekt, zekere schoonmaakster, die mede den duim gesalft 
was, (wat een schitterende uitdrukking! GM) hielp haer met hulp van den Sleeper daer toe afge-
sonden en gereed staende, op een slee, en sleept de juffrou voor wijn uit het pakhuis en op straat 
tot bij de Goudse poort, tot een herberg genaemt Dirk Neef, daar een wagen en Papekop gereed 
stonden om haer weg te voeren. Daer wierd vertelt, dat zij uit de wijnton quam, dat ze den ande
ren in de armen naamen, konnende geen van beije in een lange wijl door de grote blijdschap een 
woord spreken. 
Zij zijn beijden op de wagen gaan sitten, verselt met nog een man en vrouwspersoon, rijdende de 
poort uit, na Gouda en voort op IJsselsteijn, met verandering van ettelijke wagens om na het 
pleijsteren niet te wagten. 
In 't begin van Meij is de Hr. Papekop met zijn ingekuijpte bruid weder tot Rotterdam gekomen 
en zijn ook geweest ten huise van den Heer Burgemeester van der Meijde, haaren vader. Dit was 
het eerste begin van vrede, en weijnig tijds daerna zijn de geboden, in de kerk gegaan, waer op 
het huwelijk gevolgt is. Op dit zonderlinge voorval zijn ook zonderlinge versen gemaekt en de 
zeldzaamheijd van dese geschiedenis heeft de koddige gedagten van de Geestige poëte gaende 
gemaakt. " 

Het aloude gezegde "eind goed, al goed", gold dus ook voor onze Heer van Papekop en zijn 
bruid. Het huwelijk heeft slechts tien jaar geduurd, Nicolaas sneuvelde op 26-jarige leeftijd en 
liet zijn geliefde Leonora achter met twee kleine kinderen. 
In rechte werd Cornells van Vlooswijck jr., geboren in 1673 en dus ongeveer een jaar oud, nu de 
nieuwe heer van Vlooswijck en Papekop. Zijn moeder trad gedurende zijn minderjarigheid op als 
voogdes. In 1677 trad zij opnieuw in het huwelijk en wel met jonker Godert Willem Tuyl van 
Serooskerke, heer van Weiland en Zoetekerke, Gecommitteerde bij de Vergadering van de Sta
ten van Utrecht. Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren. Door dit huwelijk werd Van 
Tuyl van Serooskerke medevoogd over de kleine Cornelis en daarmee plaatsvervangend beleend 
met de heerlijkheden. Bij het bereiken van de volwassenheid werd Cornelis jr. dan heer van 
Vlooswijck, Diemerbroek en Papekop. Hij heeft gekozen voor een militaire loopbaan: we vinden 
hem vermeld als Kapitein-luitenant ter zee (1704) en als Kapitein-extraordinaris onder de Admi
raliteit van Amsterdam (1706). Hij trouwt op 5 mei 1701 te Amsterdam met Catharina Boudaen, 
aldaar gedoopt op 29 november 1680 en begraven in de Nieuwe Kerk op 11 oktober 1718. Beide 
zijn relatief jong overleden en lieten twee dochters na. 

Cornelis van Vlooswijck jr. was de laatste telg uit het geslacht van Vlooswijck, die de titel Heer 
van Vlooswijck én Papekop voerde. Aan het begin van de achttiende eeuw verkocht hij de heer
lijkheid van Vlooswijck aan Claude Louis de Surmont, wiens nazaten zich later ook De Surmont 
Vlooswijck gingen noemen. 
Papekop en Diemerbroek bleven echter nog in handen van de Van Vlooswijck's. In 1721 wordt 
één van de twee dochters van Cornelis, Leonora Constantia van Vlooswijck, beleend met de 
heerlijke rechten van Papekop en Diemerbroek. Leonora trouwt met Gerlach Frederik van der 
Capellen, heer van Mijdrecht en geboren in 1677 als zoon van Steven Frederik van der Capellen, 
heer van Schalkwijk en Mijdrecht en Digna Elisabeth Booth, erfdochter van Mijdrecht. 
In 1726 wordt deze Gerlach Frederik van der Capellen beleend met Papekop en Diemerbroek. 
Uit het huwelijk van Gerlach en Leonora werd één kind geboren, zoon Steven Frederik van der 
Capellen, die na de dood van zijn vader in 1754 heer van Papekop en Diemerbroek werd. Deze 
Steven overleed in 1759 kinderloos, met welk overlijden er een definitief einde kwam aan de ver
bintenis van het geslacht Van Vlooswijck met Papekop en Diemerbroek. 

Na Vlooswijck 
Na het overlijden van Leonora Constantia van Vlooswijck hertrouwde Gerlach van der Capellen 



met Katharina de Leeuw. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, waarvan Anthony 
Louis van der Capellen na de dood van zijn halfbroer Steven met de heerlijkheid werd beleend. 
Hij trouwde met Elizabeth Jacoba van Ittersunr", welk huwelijk kinderloos bleef. Na het overlij
den van Anthony wordt zijn vrouw met de heerlijkheden beleend. In 1799 gaat de titel over op de 
oudste broer van Anthony, Daniël Cornelis van de Capellen die al heer van Mijdrecht en 
Schalkwijk was. Hij bleef ongehuwd, zodat na zijn overlijden in 1801 de heerlijkheden Papekop 
en Diemerbroek verkocht werden aan Anthony Methorst21, ontvanger der directe belastingen te 
Utrecht, die al sedert 1788 schout en secretaris van Papekop c a . was. Hij was gehuwd met Flo
rentina Kol, dochter van Jan Kol en Anna E. Vlaer. " Hij bleef tot 1811 als schout en secretaris in 
functie. In 1816 wordt hun zoon mr. Willem Methorst heer van Papekop en Diemerbroek. Deze 
Willem was kanunnik van het kapittel van St.Jan te Utrecht en ontvanger der Registration te 
Utrecht en later te Amsterdam; hij was in 1808 enige tijd "substituut-schout" van Papekop. Uit 
zijn huwelijk met Constantia Copes van Cattcnburgh werden drie kinderen geboren, waarvan 
Anthonia Gijsbertina Methorst Vrouwe van Papekop werd. Zij werd geboren in 1812 en over
leed te Rotterdam in 1894. Zij trouwde te Doesburg met Jan W.G.A. Losecaat van Nouhuys.2-
Hun kinderen gebruikten, voor zover bekend de, inmiddels lege, titel Heer of Vrouwe van Pape
kop, niet meer. 

Samenvattend kunnen we vaststellen dat het geslacht Van Vlooswijck een stempel heeft gedrukt 
op de geschiedenis van Vlooswijck en Papekop. Ter verhoging van hun status als Rotterdams en 
Amsterdams regent hebben de Van Vlooswijck' s zich, wat voorbarig, getooid met de titel 'heer'. 
Heer van een heerlijkheid die niet hun eigendom was, slechts de tienden waren hun eigendom. 
Pas na verkoop van de heerlijkheid door Ferdinand de Merode werden zij in 1648 beleend met 
een deel van de heerlijkheid en konden vanaf dat jaar terecht de titel voeren. 

Noten: 
1. Ten behoeve van de Stichting Oudheidkamer Reeuwijk wordt er al geruime tijd materiaal verzameld in

zake de voormalige ambachtsheerlijkheden van het Reeuwijkse land, dit laatste in de meest ruime zin 
van het woord. Het betreft de ambachten Voshol (Reeuwijk), Middelburg, Sluipwijk, Oukoop, Land 
van Stein en Willens, Vrije Hoeve en Kalverenbroek, Hekendorp, Lange Ruige Weide, Waarder en Pa
pekop. 

2. Aa, A.J. van der, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (Gorinchem 1839-1851 ), deel XI p. 
801. 

3. Tienden: de opbrengst van landerijen, kreupelhoutbossen, visserij e.a. Deze waren niet automatisch ge
koppeld aan de betreffende heerlijkheden, ze konden los daarvan verkocht worden. Cornelis Gerritsz 
kocht zo een tiende van de opbrengst van de beide hoeven. Het gerecht (de ambachtsheerlijkheid) ver
wierf hij niet. 

4. Over de verwerving van Vlooswijck door de familie van Vlooswijck en de familiewapens Vlooswijck 
op de hekpijlers van de boerderijen "Ouders Vrucht" en "Leeuwenstein": Plomp, N. "De hekpijlers van 
Vlooswijk" in: Heemtijdinghen, jg. 13, p. 25-29. 

5. Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, (Leiden, 1911-1937) deel IV, kolom 1324. 
6. De brouwerij had het protocolnummer 384 en stond aan de noordzijde van de Hoogstraat, het woonhuis 

droeg het nummer 1984. 
7. De Nederlandsche Leeuw, jrg. 1931, kolom 108-110. 
8. Possesseur = bezitter. 
9. Elias, J.E. De Vroedschap van Amsterdam 1578-1795 (Haarlem 1903). dl. II, p. 84-85. ook p. 29. 387. 

402, 449, 482-484. 
10. Resolutiën van Holland, 1603, blz. 22 oude druk. 
11. Giftboek van Rotterdam, 7 augustus 1604. 
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12. Calkoen, jhr. G.G. "De Gevangenpoort of Voorpoort van den Hove" in: Bijdragen en Mededelingen 
van 'Die Hage', jg. 1906. Van Vlooswijck komt ter sprake op p. 103-112. Het gehele artikel is zéér le
zenswaardig. 

13. Een goed overzicht in: Noordam, C.G.M. "Merode en Montfoort in de periode 1583-1648", in: Heem-
tijdinghen, jg. XXVIII (1992). p. 29-57, en in: Reinink, Wessel, e.a. Landgoed Linschoten (Bussum, 
1994), hfst. 3, "De heren van Linschoten". 

14. Fruin, R., en A. Le Cosquino de Bussy, Catalogus van het Archief der Heeren van Montfoort, (Utrecht 
1920), p. 3. 

15. Register van Leenen van de Proosdije van Oudmunster, Rijksarchief in Utrecht, No. 0.116, fol. 129v. 
16. In de leenakte staat abusievelijk ook vermeld dat Cornelis beleend werd met Wulverhorst; deze heer

lijkheid werd echter eigendom van Johan Webster. Plomp, a.v., p. 28. 
17. Elias, deel II, p. 483-484, noot c, aldaar ook de bronnen van de citaten. 
18. Scheffer, J.H., en T.D.O. Obreen, Rotterdamsche Historiehladen, 2e afdeling, Ie deel (Rotterdam, 

1876) p. 217-219. 
19. Volgens noot bij dat stuk: "Dit moet zijn: Frederik Huysse, Ridder, Heer van Ravel, Rentmeester-Gene

raal van Zeeland bewester Schelde, die later huwde met Wilhelmina Henriette Heylersich." 
20. In het begin van de 19e eeuw werd deze tak van de familie van Ittersum in de adelstand verheven met de 

titel baron (barones). 
21. Nederlands Patriciaat, dl 45 (Den Haag, 1959). 
22. De familie Vlaer was een bekende Utrechtse bankiersfamilie. 
23. Nederlands Patriciaat 10, (Den Haag, 1919). 

De Romeinse nederzetting in Bodegraven: 
de stand van zaken tot 1995 

door E. van der Most 

Inleiding 
Het bestaan van een Romeinse nederzetting in het gebied ten westen van de Oud Bodegraaf se-
weg te Bodegraven is al vanaf de vijftiger jaren van deze eeuw bekend. 
Door de archeoloog W.C. Braat werden hier namens het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 
in 1951 waarnemingen gedaan. Tijdens de aanleg van een diepriool in 1976, in het midden van de 
Oud Bodegraafseweg, werd door de ROB-correspondent P.C. Beunder aangetoond dat hier een 
riviertje heeft gelegen dat in de Romeinse tijd met een dam of brug overgestoken kon worden 
(Beunder, 1980). Het riviertje mondde circa 100 m noordelijker dan de oversteekplaats uit in de 
Oude Rijn. 
Ten westen van het riviertje (nu Oud Bodegraafseweg) bevond zich een groot terrein waar in de 
zeventiger jaren tijdens het graven van kleine proefputjes diverse sporen van bewoning werden 
aangetroffen. Op een deel van dit terrein bevonden zich tot in 1991 een school (later jongerencen
trum "De Zon") en een voetbalveld. In 1991 werden hier namens de ROB grondboringen ge
plaatst, waarna in het jaarverslag uit 1992 van deze dienst werd opgemerkt dat de "boringen geen 
resultaat opleverden" (Hessing en Van der Roest, 1992). In het jaarverslag over 1993 werd opge
merkt dat overleg met de gemeente gevoerd werd. 
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Tijdens de sloop van de school in 1991 werden door diverse amateur-archeologen waarnemingen 
gedaan. Het was duidelijk dat onder de voormalige school toch nog, zij het sterk verstoorde, spo
ren van tenminste één onderheid (en dus stenen) Romeins gebouw bewaard gebleven waren. Ook 
werden weer sporen gezien van de reeds genoemde dam- of brugconstructie. Tijdens de sloop 
van de funderingen en de verwijdering van de houten funderingspalen van de school werden de 
Romeinse resten eveneens opgeruimd. De sloop werd incidenteel begeleid door de heer P.C. 
Beunder, die tevens de vondstmeldingen verzorgde. Ook door het Rijksmuseum van Oudheden 
te Leiden werd, naar aanleiding van enkele daar getoonde vondsten, de Rijksdienst tweemaal ge
waarschuwd. Helaas heeft dit niet geresulteerd in een archeologische begeleiding van de werk
zaamheden. Veel is hierdoor aan de aandacht ontsnapt en daarmee voorgoed verloren gegaan. 
Om een indruk te krijgen van wat aan materiële zaken verloren ging kan het volgende als voor
beeld dienen. Er mag vanuit gegaan worden, dat zeker 75 % van de bodem die Romeinse sporen 
bevatte, ongezien werd vergraven en afgevoerd. In de 25 % die wél grotendeels onder het oog van 
amateur-archeologen werd uitgegraven, werden maar liefst circa 125 Romeinse munten gebor
gen. Men mag er vanuit gaan, dat het totale aantal munten dat aanwezig geweest is, ergens rond 
de 600 gelegen heeft ! 
Het is aan een klein groepje amateur-archeologen te danken dat toch nog enkele belangrijke za
ken opgetekend konden worden. Dit artikeltje heeft mede dankzij hen tot stand kunnen komen. 

De bouwput 
Begin oktober 1994 werd op het voormalige voetbalveld en op de plaats van de voormalige 
school begonnen met het uitgraven van een 1200 m2 grote, circa 1 m diepe bouwput, ten behoeve 
van de bouw van een supermarkt. Van deze aktiviteiten werd de ROB door de auteur terstond 
middels een schriftelijke vondstmelding in kennis gesteld. 
Tijdens het graven van de bouwput werd een vondstlaag met een dikte van circa 0,5 tot 0,8 m 
geheel vergraven en elders op het terrein tijdelijk in depot opgeslagen. De bodem (het vlak) van 
de bouwput werd door de aannemer geheel waterpas aangelegd. In het vlak van de bouwput was 
een groot aantal Romeinse grondsporen zéér duidelijk zichtbaar (voor een overzicht zie af
beelding 1). 

2: lemen vloer met gieppets 
3: houlskod vlek mei veel munlen 
4: verspreidirig vondsten 
S: mei houtskool gevulde bermslooi 

Ajb. L Overzicht van gevonden grondsporen. 
Tekening: E. van der Most. 
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Van zuidoost naar noordwest liep een vuil witte, tot geel bruine baan van zand en (geoxideerde) 
klei met een breedte van circa 10 m (afbeelding 2). In de noordwestelijke wand (profiel) van de 
bouwput was te zien dat de baan vanaf een diepte van 0,2 tot minimaal 1,0 m beneden maaiveld 
aanwezig was (gemeten in de as van het pakket, afbeelding 3). De baan kan gezien worden als het 
restant van de noordelijke Romeinse grensweg die de castella van Zwammerdam en Bodegraven 
met elkaar verbond (Van der Most, 1986; Van Riel en Van der Most, 1994). 
Ten zuiden en ten noorden van de weg waren bermsloten zichtbaar die rijk gevuld waren met 
vondstmateriaal. Het weglichaam werd aan de noordkant begrensd door totaal verkoolde houten 
balken, die evenwijdig aan de weg lagen. Aan de zuidkant werd dit fenomeen niet waargenomen 
(wat evenwel niet uitsluit dat het daar misschien toch aanwezig was). 
De indruk bestaat dat de weg (net als in Valkenburg-De Woerd) aan zeker één zijde voorzien ge
weest is van een houten beschoeiing of palissade. De hoog gelegen weg vormde eigenlijk een 
dijk. 

Ten zuiden van de weg en haaks daarop georiënteerd, was een grote rechthoekige structuur te 
zien (afbeelding 2) met afmetingen van circa 6 x 10 m die eveneens bestond uit opgebrachte gele 
klei. Onder de opgebrachte kleilaag was een vuile donker grijze tot zwarte laag aanwezig die 
eveneens Romeins materiaal bevatte. 
Rondom de rechthoekige kleilaag lagen circa 1 m brede greppels met een sterk humeuse 
(mest-?)vulling. De greppels waren gevuld met scherven, klein slachtafval en metalen voorwer
pen zoals munten, sleutels, mantelspelden (fibulae, zie afbeelding 5), kistbeslag en een verzil
verde schrijfstift. 
De structuren kunnen geïnterpreteerd worden als de resten van een houten gebouw met lemen 
vloer. Het gebouw heeft waarschijnlijk een rieten dak gehad, omdat dakpanpuin in de greppels 
nauwelijks aangetroffen werd. 
Tijdens de aanleg van een parkeerplaats in februari 1995, kon worden vastgesteld dat ten zuiden 
van dit gebouw geen bewoningsresten meer aanwezig waren. In het noordwesten, aansluitend 
aan het houten gebouw bevond zich een groot zwart verkleurd vlak, dat zeer veel houtskool be
vatte. Van dit vlak kon door diverse amateur-archeologen een groot aantal munten en circa 27 ge
wichten geborgen worden (afbeelding 6). 
De gewichten bleken één of meerdere komplete sets te omvatten van kleine schijfvormige en 
dubbelkonische tot grote klokvormige loden gewichten. 
Het zwart gekleurde vlak deed sterk denken aan een houten aanbouwsel dat bij het eerder ge
noemde houten gebouw behoord heeft. Gezien de vondst van de vele munten en gewichten lijkt 
het erop, dat in dit aanbouwsel een winkeltje gevestigd geweest is. 
Van het winkeltje zullen waarschijnlijk op een dieper niveau nog wel paalsporen zichtbaar ge
weest zijn. Verder onderzoek kon hiernaar niet ingesteld worden. Verdiepen van het vlak werd 
namelijk door de aannemer niet op prijs gesteld. 
De meeste munten die van deze plek afkomstig waren droegen de beeltenis van de keizers Domi-
tianus en Trajanus. Het winkeltje zal daarom vrijwel zeker dateren uit de periode tijdens of kort 
na de regering van keizer Trajanus (tot 117 na Chr.) 

Vlak voor de oostelijke wand van de bouwput (de zijde van de Oud Bodegraaf se weg) waren in 
het vlak tenminste 6 zware op doorsnede rechthoekige (afmetingen 12 x 20 cm) eiken palen te 
zien (afbeelding 4, de zwarte vlekken). De vraag hoe lang de palen waren en of ze voorzien waren 
van ijzeren paalschoenen kon niet worden beantwoord. Sonderingen toonden aan dat ze dieper 
dan 3 m in de bodem geramd waren. Houtmonsters voor dendrochronologisch (jaarringen) on
derzoek zijn door de auteur of medewerkers van de ROB niet verzameld, zodat een exacte date
ring van de brug (en daarmee ook de aansluitende weg) welhaast zeker nooit meer zal kunnen 
plaatsvinden. 
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Aft>. 2. De Romeinse weg (van links naar rechts) en de huisplattegrond met greppels (van onder naar bo
ven). Foto: E.J.M, van Riel. 

Ajb. 3. De Romeinse weg in vlak en profiel (lichte baan). Foto: E.J.M, van Riel. 
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Aß. 4. Funderingspalen van de romeinse brug. Foto: E.J.M, van Riel. 

Aß. 5. Een aantal van de gevonden mantelspelden Aß. 6. Een aantal van de gevonden gewichten, 
(fibulae). Foto: E.J.M, van Riel. Foto: E.J.M, van Riel. 
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De palen vormen de fundering van een bruggehoofd of (minder waarschijnlijk) het begin van een 
damconstructie. De kleibaan die het restant vormde van de Romeinse weg liep recht op deze pa
len toe. Tussen de eerste rij palen en het weglichaam lag een strook van circa 1 m breed die geheel 
met kleine brokken dakpanpuin was verhard. 
Vlak voor de oostelijke wand van de bouwput was in het vlak de oeverlijn zichtbaar van het ri
viertje waarin men in 1976 het diepriool heeft gelegd. 

Riviervondsten 
De bodem van het riviertje kon met een grondboor nergens met zekerheid aangetoond worden. 
Deze bodem bevindt zich op meer dan 3 m onder het maaiveld. Het westelijke oevertalud is dus 
erg steil geweest, hetgeen wijst op een hoge stroomsnelheid. Een dam op een dergelijke plaats in 
de rivier is daarom minder waarschijnlijk dan een brug. 
Voor de installatie van een diepe bronneringsput werd een diep gat gegraven in de rivierbedding. 
Door diverse amateurs werd gezocht in deze bedding. De belangrijkste vondsten omvatten circa 
3 speerpunten, tenminste 3 gebakken ballistakogels, versieringen van paardetuig, een circa 20 cm 
lange ijzeren sleutel, een groot aantal munten, waarvan sommige met een prachtige rivierpatina 
en een enorme hoeveelheid aardewerk en bouwpuin. 
Dit bouwpuin bestond uit forse blokken tufsteen (tot 50 x 30 x 20 cm), platte en holle dakpannen 
(tegulae en imbrices), verwarmingsbuizen (tubuli) en verwarmingstegels, brokstukken van ca. 
25 x 25 x 8 cm grote vloertegels (lateres) en grote (ca. 30 x 20 x 5 cm dikke) platen betonmortel 
en fragmenten stuckalk met beschildering in de vorm van kaderlij sten en plantemotieven. 
De grootste concentratie bouwmateriaal werd aangetroffen dicht bij de plaats waar tijdens de 
sloop van de school de funderingspalen van een Romeins gebouw werden waargenomen. 
Het formaat van de teruggevonden bouwresten wijst er duidelijk op dat dit materiaal niet van el
ders aangevoerd kan zijn en dus vrijwel zeker van het genoemde gebouw afkomstig is. Tevens 
lijkt het formaat van dit puin erop te wijzen dat het gebouw gewelddadig aan zijn einde gekomen 
is. Bij de toenmalig heersende schaarste aan bouwmaterialen was het onder normale omstandig
heden gebruikelijk geweest dat de grote bouwresten hergebruikt werden. 
Circa 8 stukken van dakpannen (tegulae) en vloertegels (lateres) bleken gedeelten van stempelaf
drukken te bevatten. Alle stempelafdrukken waren afkomstig uit hetzelfde stempel en alle waren 
zonder uitzondering slecht leesbaar. Door combinatie van alle gevonden fragmenten kon (voor
lopig) de volgende tekst gereconstrueerd worden: PABVLATOR / GER. P.F.P.E. (zie afbeelding 
7). 
Dit kan zoveel betekenen als "de (langs de weg gelegen ? PAB. VIATOR in plaats van PAB
VLATOR) fouragiers in Germania", om in de sfeer te blijven: een soort Romeins "AC-restau-
rant" dus. Een identiek stempel is overigens aangetroffen in Valkenburg-De Woerd (Beunder, 
1988) en er werden in Bodegraven reeds eerder tijdens de aanleg van het diepriool identieke 
(maar onleesbare) Stempelfragmenten verzameld (Beunder, 1980). 
Daarnaast werden nog enkele stempels aangetroffen van het Ie legioen, het 10e legioen en het 
neder-germaanse leger (EX GER INF). Dit materiaal kan echter van elders aangevoerd zijn, zo
dat de aanwezigheid van deze legeronderdelen in Bodegraven hiermee nog niet bewezen behoeft 
te zijn. 
Het stenen gebouw dat vrijwel zeker beschikte over een centrale wand- en vloerverwarming (hy-
pocaustum), gepleisterde en beschilderde muren en dat kennelijk het onderdak vormde voor een 
onderdeel "fouragiers", heeft mogelijk de funktie van herberg en/of badgebouw gehad. 

De vraag of in Bodegraven een castellum heeft gelegen kon met de bovengenoemde waarnemin
gen nog steeds niet worden opgelost. Weliswaar werd een aantal militaire zaken aangetroffen 
(pluimhouder voor helm, ophangbeugel voor helm, stootrand van schild, speerpunten, werp (bal-
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Aft). 7. Tekening van het dakpanstempel van de PABVLATOR(es) schaal 1 : l. 
Tekening: E. van der Most. 

lista) kogels, dakpanstempels van de PABVLATORES en eventueel ook Legio X en EX GER 
INF) en wijst ook indirekt de aanwezigheid van de strategisch belangrijke weg en brug op de 
(zéér waarschijnlijke) aanwezigheid van een militaire versterking ter plaatse of in de onmiddel
lijke omgeving. Zolang deze echter niet daadwerkelijk is teruggevonden zal hierover onduide
lijkheid blijven bestaan. 
Opvallend is de grote hoeveelheid vroeg vondstmateriaal, zoals een Griekse munt, drie republi
keinse denarii, munten van Julius Caesar, Augustus, Tiberius en Claudius, vroege kapfibulae en 
draadfibulae, scherven van Terra Sigillata type Dragendorff 24/25 en vroege Drag. 27, 29 en 30 
en de hals van een Augusteische amfoor. De latere Terra Sigillata Drag. 33 ontbreekt vrijwel ge
heel tussen het vondstmateriaal (minder dan 1 %). 
De grote hoeveelheid vroeg importmateriaal zou kunnen wijzen op een vroege en daarmee mili
taire aanwezigheid. Aan het begin van de Romeinse bezetting beschikte de inheemse bevolking 
namelijk nog niet over zoveel importmateriaal (meer dan 90 % van de totale hoeveelheid aarde
werk). 

Aardewerk uit de Laat-Romeinse tijd en de Vroege en Late Middeleeuwen werd nauwelijks aan
getroffen (minder dan 0,1 % totaal). Wel werden zeker drie munten uit de 3e tot 4e eeuw gevon
den. 
Afkleiingen en ontgrondingen in het verleden hebben ertoe geleid dat de laat-Romeinse resten -
voor zover zij er al waren - in het verleden al zijn verwijderd. Dit is ook de reden waarom de Ro
meinse vondstlaag die nog wel aanwezig was, zich zo dicht onder het maaiveld bevond. 

Het terrein ten noorden van de limesweg lijkt overwegend drassig geweest te zijn en is gedeelte
lijk gebruikt als stortplaats voor afval. Het ligt niet in de verwachting dat op dit terreindeel nog 
veel bewoningsstructuren (gebouwen, greppels, waterputten, etc.) te vinden zullen zijn. De 
meest waarschijnlijke lokatie voor een castellum bevindt zich in de rechthoek Oud Bodegraafse-
weg/Mauritsstraat/Prins Hendrikstraat/Van Tolstraat, een gebied met afmetingen van minimaal 
100 x 120 m. In dit gebied zijn sinds de tachtiger jaren een winkelcentrum en een appartementen
complex gebouwd (zonder dat wetenschappelijke waarnemingen zijn geregistreerd die wijzen op 
een castellum) en er zullen in de toekomst nog meer nieuwbouwprojekten gerealiseerd gaan wor
den. Kleine verkenningen in rioolsleuven in het verleden hebben hier reeds Romeins materiaal 
aangetoond (Beunder, 1980). De lineair geëxtrapoleerde as van de Romeinse weg zou hier moge
lijk de lengte-as van een castellum kunnen zijn. 
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Resumé 
De sloop- en bouwwerkzaamheden hebben indirekte aanwijzingen opgeleverd voor een waar
schijnlijk van oorsprong militaire aanwezigheid in de onmiddellijke omgeving van de Oud Bode-
graafseweg in een periode die waarschijnlijk reeds begon vóór 47 na Chr. en die doorliep tot in de 
4de eeuw na Chr. 

Diagonaal over de onderzoekslokatie liep het circa 10 m brede weglichaam van de limesweg. Het 
lichaam bestond uit een -op doorsnede lensvormig- pakket klei en zand met een grootste dikte in 
de as van de weg van minimaal circa 80 cm. Aan de noordkant van de weg zijn verkoolde houten 
balken waargenomen die lijken te wijzen op een beschoeiing of palissade. Aan beide zijden van 
de weg was (in het noordwestelijke profiel) een ondiepe bermsloot aanwezig. 

Op de lokatie heeft een onderheid en daarmee waarschijnlijk stenen gebouw gestaan dat met de 
zuidkant aan de weg grensde en met de zuidoostkant langs een riviertje stond, in de onmiddellijke 
nabijheid van een rivieroversteek. Het gebouw beschikte over een hypocaustum, gestucte en be
schilderde muren en was waarschijnlijk voorzien van dak- en vloertegels, gestempeld met "PAB-
VLATOR/GER. P.F.P.E." 
Het gebouw heeft mogelijk de functie van herberg of badgebouw gehad. De bouw heeft plaatsge
vonden in of na de tweede helft van de 1 e eeuw. De sloop van het gebouw kon niet met zekerheid 
gedateerd worden. Wel is het waarschijnlijk dat het gebouw op gewelddadige wijze gesloopt is. 
Mogelijk valt daarom het tijdstip van gewelddadige sloop van het stenen gebouw samen met het 
afbranden van een winkeltje en een mogelijke pallisade langs de noordzijde van de weg. 

Elders op de lokatie, ten zuiden van de weg en circa 30 m ten westen van het riviertje heeft een 
houten gebouw met lemen vloer en rieten dak gestaan. Direkt grenzend of aangebouwd aan dit 
gebouw bevond zich een houten bouwsel waarin blijkens de vondst van vele munten en gewich
ten een winkeltje gevestigd was. Het geheel is doorbrand verwoest. Op grond van de gevonden 
munten zou dit gebeurd kunnen zijn aan het eind van, of kort na de regering van keizer Trajanus 
(ca. 117 na Chr.). 
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