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Een epidemie die voorbijging 
Cholera in Woerden 

door P.D. 't Hart 

Miasmatisch of contagieus 
Nog niet eens zo lang geleden was het niet best gesteld met de hygiëne in Nederland. Tot de jaren 
vijftig van onze eeuw hadden de meeste huizen bijvoorbeeld geen douche of badkamer. Gelukkig 
waren er openbare badhuizen, maar daar ging je hooguit eenmaal per week heen. Toch vonden de 
hogergeplaatsten al in de achttiende eeuw dat nette mensen geen duidelijke lijfgeur mochten heb
ben. Dat gebrek aan hygiëne ook ongezond was, werd in de loop van de vorige eeuw steeds dui
delijker. Daaraan hebben epidemieën van besmettelijke ziekten bijgedragen. De geleerden kon
den de echte veroorzakers niet vinden en hielden daarom vast aan de oude opvattingen dat be
smettelijke ziekten miasmatisch of contagieus waren. Bij miasmatische ziekten zou de smetstof 
ontstaan in stank en bedorven lucht. Hippocrates geloofde daar al in. Vandaar dat in het klassieke 
Athene grote vuren werden gestookt tijdens pestepidemieën. Op die manier probeerde men de 
lucht te zuiveren. Datzelfde gebeurde in de Middeleeuwen. En hoewel de meeste geleerden ervan 
overtuigd waren dat zulke reinigingsvuren geen zin hadden, lieten veel mensen er ook tijdens de 
cholera-epidemie van 1866 nog branden omdat zij erin geloofden. 
De gedachte dat stank weleens gevaarlijk kon zijn, had omstreeks 1770 nieuwe aandacht gekre
gen. Geleerden onderzochten sedertdien de samenstelling van de lucht. Men las in de kranten dat 
in en door stank de ergste dingen konden gebeuren. Bijvoorbeeld als 'nachtwerkers' omkwamen 
bij hun werk: het uitscheppen van beerputten. In de steden had men bepaald dat dit alleen in de 
kleine uurtjes mocht gebeuren, omdat het te erg was om er omwonenden overdag aan bloot te 
stellen. 
Aanhangers van de leer van het miasma waarschuwden tijdens epidemieën dat men voorzichtig 
moest zijn en bijvoorbeeld de grachten niet moest uitbaggeren, geen graven ruimen e.d. Maar de 
smetstof kon ook ontstaan door atmosferische oorzaken, zoals forse onweersbuien. En ze kon via 
de lucht of het water worden verspreid. Ook was het mogelijk dat ze zich aan goederen hechtte en 
zo over de wereld trok. 
Als er een miasmatische ziekte heerste, was het dus in de eerste plaats van belang alle onge
wenste geuren te verdrijven. Dat betekende: straten extra schoonmaken, mest- en vuilnishopen 
verwijderen, zorgen dat de huizen goed werden gelucht en geboend, geen mest uitrijden over de 
landerijen, in de ziekenkamer met chloorkalk (bleekpoeder) en met chloorgas de lucht zuiveren 
enz. Degenen die dachten dat ziekten contagieus waren, beweerden dat de smetstof ontstond in 
het lichaam van een gezond mens. Daarna kon ze zich verspreiden via de adem, het zweet, de po
riën. Het was zelfs al gevaarlijk als een patiënt naar je keek: blikken konden toen echt doden, 
vreesden velen. Om verspreiding te voorkomen, moest de contagieuze zieke worden geïsoleerd. 
Maar dat kon natuurlijk nooit voor honderd procent, want de dokter en de dominee mocht je niet 
weigeren. Ook familieleden en verzorgers liepen in en uit. Het kind van een zieke kon de smetstof 
op school verspreiden of als het bij de bakker een brood kocht. Als er geruchten gingen dat ergens 
een epidemische ziekte heerste, probeerden de overheden het aangetaste gebied te isoleren, bij
voorbeeld door te verbieden dat de postkoets er stopte. Maar zulke quarantainemaatregelen wer
den op grote schaal ontdoken, omdat er economische belangen op het spel stonden. 



Als er eenmaal een besmettelijke ziekte heerste, namen de overheden en de medici in het alge
meen maatregelen die zowel tegen miasmatische als tegen contagieuze smetstof waren gericht. 
En dus werd dan de handel in tweedehands kleding verboden, droegen medici in vroeger tijden 
een masker waarin geurige kruiden het miasma eronder hielden en probeerde men patiënten zo
veel mogelijk te isoleren. Zorg voor de volksgezondheid was dus geen zaak die men geheel over
liet aan particuliere initiatieven. Overheidsmaatregelen waren alleen al nodig om te voorkomen 
dat een ziekte uit de achterbuurten van de armen oversloeg naar de welgestelden. Aan het nut van 
ingrijpen behoefde men niet te twijfelen. Er was immers nog nooit een epidemie geweest waar
aan iedereen was gestorven. De ziekten waren altijd weer verdwenen en natuurlijk dacht men dan 
dat het was te danken aan Gods zegen, de maatregelen van de overheid en de zorg van de medici. 
Er was in de loop der eeuwen een pakket maatregelen ontstaan waarmee men ziekten probeerde 
te voorkomen of te lijf ging. In de steden was een staf geleerde dokters die het handwerk van de 
ziektenbestrijding hooghartig overlieten aan chirurgijns, barbiers of heelmeesters: aderlaten, 
bloedzuigers plaatsen, wonden dichtnaaien enz. Iedereen had ook wel een paar huismiddeltjes 
om zelf het lichaam een handje te helpen. 

Buiten de steden trof men nauwelijks dokters aan. Daar waren de zieken overgeleverd aan de bar
bier en in veel dorpen ontbrak zelfs zo'n deskundige. Dan dokterde men zelf of vertrouwde men 
op een kwakzalver of kruidenvrouwtje in de buurt. Achteraf kunnen wij vaststellen dat in veel ge
vallen de middelen van de echte geneeskundigen nauwelijks beter waren dan de smeerseltjes en 
drankjes die een kwakzalver verkocht. Pas na 1850 hebben mannen als Pasteur en Koch ontdekt 
dat ziekten veroorzaakt konden worden door microscopisch kleine organismen. Voordien was 
daar ook al over nagedacht, maar er bleven nog wel erg veel vragen onbeantwoord. 

Een onbekende ziekte 
Omstreeks 1830 schreven de kranten dat er in India een ernstige ingewandsziekte heerste waar 
velen aan stierven, de Cholera Asiatica. Ook in Nederlandsch Oost-Indië vielen doden. Men 
vroeg zich bezorgd af of het de Zwarte Dood uit de Middeleeuwen was, die toen 100.000-den 
slachtoffers had gemaakt. In 1830 werd Aziatische Braakloop in Rusland geconstateerd. Van
daar drong ze dankzij oorlogshandelingen Polen binnen. Een driedubbel kordon langs de grens 
van Pruisen hielp niet, want op een gegeven ogenblik heerste de ziekte in Berlijn. Engeland werd 
getroffen en in 1832 Frankrijk. Uit deze stad bereikten huiveringwekkende verhalen Nederland. 
Het Parijse volk beschuldigde de welgestelden ervan dat zij de drinkwaterputten hadden vergif
tigd. Hoe moest men anders verklaren dat er geen slachtoffers vielen in de rijkere buurten? 
Daarom liep iedereen die iets verdachts deed het risico te worden gelyncht. Een kroeghouder 
wiens wijn anders smaakte dan gewoonlijk, moest voor zijn leven vrezen. 
Intussen sloop de cholera België binnen. In Nederland vreesde men dat ze vandaar zou binnen
vallen omdat er in verband met de oorlog tegen de Belgen veel militairen in Brabant waren gele
gerd. Maar in juni 1832 kwam het bericht dat een aantal Scheveningse vissers van zee terug was 
gekomen en aan cholera bleek te lijden. 

Uit de hand gelopen? 
Direct gingen artsen uit diverse steden daarheen om te zien hoe de ziekte verliep en of er behan
delingen waren die effect hadden. De patiënten waren dus in de best denkbare handen want de 
crème van Neerlands medici stond rondom hun bed en hield alles in de gaten. Desondanks stier
ven zij en breidde de ziekte zich snel uit over het hele land. Er is gediscussieerd over de vraag of 
God die vissers wilde straffen omdat zij bijzonder ernstig gezondigd hadden. Maar de grootste 
aandacht ging vanaf het begin uit naar methoden om verspreiding te verhinderen en zieken te be
handelen. 
Velen dachten dat cholera een veel voorkomende ziekte was die om de een of andere reden uit de 
hand liep. Iedereen had weleens last van ingewandsklachten bijvoorbeeld na het eten van onrijp 



Een ingenieus apparaat, ontworpen door M. van Marum in 1831, waarmee cholerapatiënten lig
gend verwarmd konden worden; hierbij werd uitgegaan van het principe, dat door zweten de 
bloedsomloop werd hersteld, waardoor de gezondheid bevorderd werd. 

fruit of bedorven vis. Men zei dan dat de zieke leed aan het boord of de cholera nostras. Veel rei
zigers die Rotterdam aandeden, kregen daar dankzij het slechte drinkwater De Rotterdammer, 
ook wel plastisch kanonkoorts genoemd. De symptomen leken op die van cholera: braken en 
diarree. Medici schreven opiumhoudende drankjes en kruidenthee voor. Ook konden zij met 
braak- en laxeermiddelen het lichaam een handje helpen de giftige stoffen af te stoten. Het was 
dus zaak om zodra men iets verdachts opmerkte - zoals 'vermeerderde buiksontlasting' - direct 
naar de dokter te gaan. 
De waarschuwingen hielpen want de dokters kregen het druk toen de cholera in Nederland was 
uitgebroken. Als zij iemand met rommelingen in de ingewanden behandelden en hij kreeg geen 
cholera, wist iedereen zeker dat die behandeling dus geschikt was om de gruwelijke ziekte te 
voorkomen of in een vroeg stadium te genezen. 
De regering in Den Haag had intussen niet stilgezeten. Ze stuurde in 1831 een commissie van 
deskundigen naar getroffen plaatsen in Duitsland. De heren moesten daar alles onderzoeken wat 
met de ziekte samenhing en daarover rapporteren. Hun verslag is een boekje waarin alle weten
schappelijke kennis van dat moment is samengevat en het bood met zijn goede adviezen een voor 
die tijd perfecte handleiding. Het maakte in elk geval duidelijk dat iedereen op elk detail moest 
letten. Zo verdiende het aanbeveling als de dokter een stukje sinaasappelschil in de mond deed bij 
zijn visites en na afloop schone kleren aantrok en zijn handen grondig waste. De frisse geur van 
de schil zou (miasmatische) smetstof geen kans geven en hij zou de ziekte niet van het ene huis 
het andere binnendragen. In de praktijk waren natuurlijk niet alle regels uitvoerbaar, omdat de 
dokters het veel te druk kregen. 
De mening overheerste dat cholera een miasmatische ziekte was. Maar ze spotte met de gangbare 
theorieën en verspreidde zich stroomopwaarts of tegen de wind in. En hoe was het mogelijk dat 
ze uitbrak aan boord van schepen die allang buitengaats waren? 



Algemene bepalingen 
De Minister van Binnenlandse Zaken gaf opdracht aan de Gouverneurs van de Provincie [de 
voorlopers van de Commissaris van de Koning(in)] om aan de hand van dit rapport maatregelen 
voor te bereiden. Maar zij moesten dat achter de schermen doen om 'noodelooze angst, pijnlijke 
vrees en moeddoovende treurigheid' te voorkomen. 
Vandaar dat de circulaire die de Gouverneur van de Provincie Zuid Holland op 3-11-1831 aan de 
burgemeesters stuurde, 'vertrouwelijk' was. Hij gaf daarin instructies om bij onverhoopt uitbre
ken van de cholera 'de ziekte zoo mogelijk in hare geboorte te stuiten, of de verdere verspreiding 
van dezelve, door alle gepaste middelen, tegen te gaan'. Er moesten oppassers en lijkbezorgers 
worden aangewezen die tijdens de epidemie een vast dagloon zouden krijgen. De gemeenten 
moesten erop toezien dat er voldoende genees- en reinigingsmiddelen aanwezig waren. Om tij
dens een epidemie te voorkomen dat de 'mingegoeden' door voedselgebrek uitgeput zouden ra
ken, was er een ruimte nodig waar voedsel en drank bereid en uitgereikt konden worden. Ook was 
er een ruimte nodig die kon worden ingericht als cholerahospitaal met kribben, dekens, matras
sen en dergelijke. In gemeenten met 20.000 inwoners waren zestien kribben voldoende, kleinere 
plaatsen mochten het met minder doen, maar niet te weinig. Het beste kon men een school als 
cholerahospitaal gebruiken. Scholen konden gemakkelijk worden ontruimd en dan behoefde 
men niet te gaan bouwen of andere voorbereidende werkzaamheden te doen die de mensen maar 
ongerust zouden maken. Het onderwijs kon eventueel in de kerk ongestoord voortgaan. 
Verder waren er draagbare 'badtoestellen' nodig. Uiteraard hadden de gemeenten en de inwoners 
tot taak 'schadelijke uitwasemingen' te voorkomen door huizen en gebouwen goed te luchten en 
(niet te nat!) te reinigen, straten schoon te houden, grachten door te laten stromen enz. Ook was 
het belangrijk dat iedereen voorzichtig was met voedsel en drank. Dus moest het gemeentebe
stuur de inwoners waarschuwen geen onrijp fruit, verdachte vis of bedorven vlees te eten en niet 
teveel alcohol te drinken. 'Insgelijks moet het gebruik van jonge zure wijnen, van veel en van 
versch en zuur bier, en vooral, in het algemeen, van kouden drank, als water, wei en karnemelk, 
wanneer het ligchaam verhit is, als zeer nadeelig worden beschouwd.' Een glas goede Bordeaux 
was wel verstandig en verder kon men het beste gewoon zijn gangetje gaan en plotselinge veran
deringen, grote emoties en overmatige inspanningen voorkomen. 'Wegens de groote medelij
dendheid bij vele menschen tusschen de voeten en de organen van den onderbuik, is het ook van 
aanbelang te zorgen, dat de voeten bestendig droog en warm worden gehouden'. 
Het was verder nuttig als de gemeenten onschuldig vermaak niet hinderden en ervoor zorgden dat 
de armen werk hadden. Dan konden dezen zelf de nodige spullen kopen en waren zij te druk be
zig om ruzie te zoeken of hun tijd te verbeuzelen in de kroeg. In feite luidde dus het advies: zorg 
ervoor dat iedereen kan leven als welgestelde burgers, zonder al te grote dagelijkse zorgen. 
Mocht desondanks de cholera uitbreken, dan moesten de zieken per omgaande door het gemeen
tebestuur worden gemeld aan de Gouverneur. Tot de noodzakelijke medische maatregelen be
hoorde het gebod om aan de gevel van huizen waar cholera heerste een bordje te bevestigen met 
het opschrift BESMETTING. Choleradoden moest men snel en gekleed kisten en begraven op 
dubbele diepte. De goederen waarmee zij in aanraking waren geweest, kon men het beste ver
branden. 

Bij deze algemene adviezen en maatregelen passen enkele opmerkingen. Winkeliers hadden er 
een hekel aan zo'n bordje aan hun gevel te bevestigen en ontdoken het gebod, bijvoorbeeld door 
het op een onopvallende plaats neer te zetten. Zo liepen hun klanten wel gevaar de ziekte op te lo
pen, maar ze bleven wel komen! Bij de pogingen patiënten te isoleren was het ook lastig dat men 
de kinderen niet binnen kon houden. Dan liepen zij immers grote kans besmet te worden. Maar 
mochten zij wel naar school? En als zij in een winkel iets kochten, konden zij de ziekte ongewild 
verspreiden. Verder kon men de dominee of familie die op ziekenbezoek kwam toch niet weren?! 
Er waren verplaatsbare badkuipen nodig. Op het platteland konden de drinkbakken voor het vee 
daarvoor worden gebruikt. Ze zouden worden gebruikt om de patiënt in zijn eigen huis te kunnen 



wassen en vooral te verwarmen. Men dacht namelijk dat het bloed door de ziekte naar het binnen
ste van het lichaam werd gezogen. Warmte activeerde de bloedcirculatie in de huid en dan kon de 
chirurgijn proberen door aderlaten het verstoorde evenwicht tussen de lichaamssappen te herstel
len. Bij het inrichten van het speciale cholerahospitaal was het belangrijk ervoor te zorgen dat de 
mensen het niet als een gewoon ziekenhuis zouden beschouwen. Ziekenhuizen waren in die tijd 
liefdadige inrichtingen waar vrijwel uitsluitend bedeelden werden verpleegd. In hun bekrompen 
huisjes kon dat niet, zeker als zij een chronische aandoening hadden. Welgestelden die ziek wer
den, lieten de dokter of een verzorger bij zich thuiskomen. 
Mensen wilden niet naar het ziekenhuis omdat zij daar grote kans liepen ziekten op te lopen. En 
als je er stierf, lag je op een overvolle zaal, verzorgd door onverschillig personeel en zonder je fa
milie en vertrouwde vrienden om je heen. 
De afkeer van opname werd op het eind van de eeuw minder dankzij de vooruitgang van de medi
sche wetenschap. Zelfs in de woningen van de rijken konden onderzoek (bijvoorbeeld met Rönt
genstralen), behandeling en verpleging toen niet meer plaatsvinden volgens de nieuwste opvat
tingen. In die tijd werd de kwaliteit van het verplegend personeel ook beter. En men hoefde niet 
meer zo bang te zijn dat de dokters en medische studenten de ziekenhuispatiënten als proefkonijn 
gebruikten. 
De choleradoden moesten zo snel mogelijk worden begraven. Dat betekende dat er in veel geval-

Dr. lzaak de Brauw, burgemeester maar vooral arts tijdens de cholera-epidemie van 1832. 
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len geen gelegenheid was voor het gebruikelijke rouwbeklag. Men voorkwam er wel mee dat het 
miasma zich verspreidde, bijvoorbeeld door de kist dicht te kitten met pek. Maar veraf wonende 
familie kon geen afscheid nemen of de begrafenis bijwonen. Bovendien vreesden velen dat de 
begrafenis te overhaast zou plaatsvinden. Stel je voor dat iemand alleen maar schijndood was en 
toch werd begraven. De medische wetenschap was nog niet zover ontwikkeld dat de dood altijd 
met zekerheid vastgesteld kon worden zolang er geen tekenen van ontbinding te zien waren. De 
gedachte dat iemand levend werd begraven, heeft velen in de vorige eeuw met afgrijzen vervuld. 
Veel cholerapatiënten geraakten voor hun overlijden in coma en dan kon de dokter zich weleens 
vergissen ... 

Voorzorgsmaatregelen in Woerden 
De Gouverneur riep twee provinciale Hoofdcommissies in het leven die elk in een deel van de 
provincie de strijd tegen de ziekte moesten coördineren. Gemeenten die te klein waren voor effi
ciënte maatregelen, werden met andere samengevoegd. Woerden met Geestdorp en Breeveld, 
Snel en Middelland enz. zou tijdens een cholera-epidemie worden samengebundeld met Rietveld 
en de Bree, Waarder, Barwoutswaarder, Bekenes, Lange Ruige Weide en Papekop. De burge
meesters van deze plaatsen of hun vervangers plus de 'geneeskunstoefenaren' zouden samen de 
subcommissie vormen die ter plekke de strijd zou leiden. De burgemeester van Woerden, dr I. de 
Brauw, werd voorzitter. In de praktijk liet hij de eer aan zijn wethouder, steenfabrikant J. Knijff 
Hzn. Omdat De Brauw zelf medicus was, vond hij dat hij tijdens een epidemie nuttiger werk kon 
doen dan vergaderingen voorzitten. 
Wel riep hij de subcommissie op 11 juli 1832 voor de eerste vergadering bijeen omdat toen de 
cholera in Nederland was uitgebroken en men dus in de openbaarheid kon treden. Aanwezig wa
ren de wethouders Knijff en J.T. Okhuizen, gemeenteraadslid en stadsarmendokter dr J.E. 
Pruymboom (de derde Woerdense medicus was dr H. van der Lee). Verder waren present de 
Woerdense chirurgijn O. Geerling; gemeenteraadslid W. Paling Hz. en de burgemeesters van Pa
pekop (A.M. Montijn), van Waarder (C.J Bredius) en van Lange Ruige Weide (G.A.Buddingh) 
terwijl ook dominee Schuilenburg uit Waarder de vergadering bijwoonde. 
Het eerste punt van bespreking vormde de samenvoeging met andere gemeenten. Men vond het 
gebied waar de commissie over ging wel erg onoverzichtelijk. Vandaar het voorstel aan de Gou
verneur om Lange Ruige Weide bij Oudewater onder te brengen. 
Het volgende probleem betrof de medische verzorging van cholerapatiënten in de 'buitenge
meenten'. In Woerden waren de medische voorzieningen voorde bevolking van 3050 zielen vol
doende. Maar de Woerdense 'geneeskunstoefenaren' konden bij een epidemie natuurlijk niet in 
heel het district optreden. Cholerapatiënten moesten herhaaldelijk worden bezocht, wel tientallen 
keren. Zodra er iets in de toestand van de zieke veranderde, paste de dokter zijn behandeling aan. 
Gelukkig kon dominee Schuilenburg in Waarder de nodige medische hulp verlenen omdat hij 
vroeger plattelandsheelmeester geweest was. Desondanks vroeg de subcommissie of de hoofd
commissie, als er cholera in het Woerdense mocht uitbreken, enige medici daarheen te sturen. 
Desnoods kandidaten in de medicijnen. 
De subcommissie besprak verder de noodzaak een cholerahospitaal in te richten. Moest er nu al
leen in Woerden een komen of in elke 'deelgemeente' ? Dat laatste was lastig, alleen al omdat niet 
overal een bruikbare ruimte zoals een school beschikbaar was. De school in Waarder was te klein 
en daarom huurde men een kamer bij de weduwe Lymbach. Maar dat bleek toch geen goede op
lossing en daarom werd het schoollokaal toch maar ingericht, net als in Lange weide. Patiënten uit 
Papekop en Ruigeweide kregen een gezamenlijk hospitaal. Cholerazieken uit Barwoutswaarder 
en Rietveld moesten naar het hospitaal in Woerden. Van te voren moesten dan wel goede afspra
ken worden gemaakt over het vervoer van de zieken. Men ging ervan uit dat er in de 'buitenge
meenten' in totaal zes kribben en een badkuip nodig waren plus alles wat er verder in een hospi
taal thuishoort. 



In Woerden was eigenlijk maar één ruimte geschikt voor het cholerahospitaal, namelijk het Her
vormde weeshuis in de Havenstraat. Maar dat was gedeeltelijk verhuurd aan de Israëlitische ge
meente (er woonden toen 59 joden in de stad) en die weigerde het te ontruimen. Zij zouden dan 
geen synagoge meer hebben en dat was ongewenst als er cholera heerste en de mensen extra be
hoefte hadden aan bijeenkomsten met geloofsgenoten. Zij moesten ook een ruimte verlaten die 
zij in de Stadsarmenschool hadden gehuurd, omdat de garnizoenscommandant daar een cholera
hospitaal voor zijn manschappen wilde inrichten. Toen zij uit het weeshuis waren vertrokken, 
moest dat worden ingericht, bijvoorbeeld met een ketel en een fornuis, acht kribben voor zieken 
en vier voor oppassers, een badkuip, warmwaterkruiken enz. Er was ook een draagmand nodig, 
waarin de 'Stad zakkedragers' zieken naar het hospitaal konden vervoeren. Voor de verwarming 
zou men turven gebruiken die voor uitdeling aan de armen waren aangeschaft. 
Zo moesten er talloze grote en kleine zaken worden geregeld. Voor armlastige patiënten werd 
rijst gekocht. De kermis zou niet worden gehouden in verband met de uitspattingen die dan ge
woonlijk plaatsvonden. Er werden zes mannen en twee vrouwen aangetrokken als ziekenoppas-
sers. En wat moest er gebeuren als armen weigerden zich in het hospitaal te laten opnemen? Men 
sprak af dat de medici dan de nodige dekens en dergelijke in dat huis zouden laten bezorgen. 
Daarvan moesten er voldoende aanwezig zijn en daarom werd een inschrijving geopend. De 
laagste inschrijver was Willem Pijpers die - als onverhoopt de cholera toesloeg - 12 matrassen 
met peluws, 34 wollen dekens en 48 beddelakens zou leveren voor in totaal 304 gulden. Als er 
geen cholera uitbrak, kreeg hij niets. 

Verder moesten er regelingen worden afgesproken over het zo snel mogelijk oproepen van de 
dokter als iemand cholera had, het verzorgen van de recepten en wat al niet. Om te voorkomen 
dat het zoeken van de dokter teveel tijd zou kosten, kwam er voor hen een nachtdienst. De poort
wachters konden mensen uit de dorpen dan direct naar de juiste dokter verwijzen. 

Het Hervormd Weeshuis aan de Havenstraat, in 1832 ingericht als cholera-hospitaal. 
Foto: G. Blom, collectie Stadsarchief Woerden. 



Bittere ernst 
Het cholerahospitaal was ingericht op 14 augustus 1832 en men kon met opgericht hoofd de 
ziekte afwachten. Die kwam snel genoeg. Op 23 augustus 1832 meldde de subcommissie dat de 
dag tevoren iemand in de Pannenbakkerij cholera had gekregen. En terwijl de toestand van de 
eerste cholerazieke in Woerden nog 'bedenkelijk' was, kwam er op 25 augustus een tweede bij. 
Daarna greep de ziekte als een bosbrand om zich heen. Het duurde tot 17 oktober voordat de ge
meente weer choleravrij was. Toen waren 24 van de 47 patiënten gestorven: meer dan de helft. 
Blijkens een latere mededeling had niemand zich in het hospitaal laten opnemen. Stadsarmen-
dokter Pruymboom zal er zijn handen aan vol hebben gehad. Bedeelden kregen medische hulp 
van artsen die daarvoor door de diaconieën en het stedelijk armbestuur waren aangesteld. Vaak 
waren het jonge medici die naast de zorg voor de bedeelden een praktijk begonnen op te bouwen. 
Pruymbooms inzet zal wel de aanleiding geweest zijn waarom zijn traktement eind 1832 werd 
verhoogd van 100 tot 120 gulden per jaar. 
Ook de volgende epidemieën gingen niet onopgemerkt voorbij aan Woerden. Hoe het toeging in 
1833 is onbekend. Maar voor de volgende epidemieën kennen wij de getallen wel. 
1848-1849: 161 zieken waarvan er 90 stierven, 56 procent; 
1853-1855: 29 16 55 
1859: 76 49 64 
1866: 178 95 54 
Alleen tijdens die laatste epidemie is volgens de archivalia gebruik gemaakt van het hospitaal. 
Maar het kan haast niet anders of armlastige patiënten zijn daar ook tijdens de eerdere epide
mieën opgenomen. 
Voor 1866 is onderzocht wie er aan de ziekte zijn gestorven en waar de slachtoffers woonden. 
Vaak sloeg de cholera meerdere malen toe in hetzelfde gezin. De ziekte had ook een duidelijke 
voorkeur voor bepaalde buurten. Zo woonden 27 van de slachtoffers in de Pannenbakkerij. Als 
blijk van waardering voor hun hulp en inzet bood de gemeente aan de medici honderd gulden aan. 
Dat was natuurlijk een schijntje, want zij hadden tijdens de epidemie bergen werk verzet, vaak 
zonder een rekening in te dienen. Maar voor de stadsdokter betekende het een extra jaartracte-
ment. En vergeleken met Utrecht was Woerden gul. Het Utrechtse gemeentebestuur zond de dok
ters een dankbriefje met daarin een bankbiljet van vijfentwintig gulden. Enkelen reageerden daar 
woedend op: zo'n fooi gaf je aan de koetsier die ook steeds had klaargestaan. 
Tussen 1832 en 1866 groeide de bevolking van 3050 tot 4120. Net als met de opgaven van de 
aantallen patiënten en sterfgevallen, moet men zulke informatie met een korreltje zout nemen. Er 
lag in 1866 ook nog een garnizoen van 220 manschappen, hetgeen allerlei loslopend volk aan
trok. En in de gevangenis zaten zo'n 150 mensen. Er leefden toen dus omstreeks 4500 mensen in 
de stad. 
Omdat de dokters voor 1883 niet met behulp van microscopisch onderzoek onomstotelijk kon
den vaststellen of iemand aan cholera leed, waren hun opgaven niet geheel betrouwbaar. Zij 
moesten geheel afgaan op de symptomen en die kwamen ook bij andere ziekten voor. Toch zul
len de officiële getallen veel indruk hebben gemaakt op de tijdgenoten, vooral wanneer zij van 
nabij de symptomen hadden waargenomen. Aan de andere kant ging het nooit om meer dan zo'n 
drie procent van de bevolking en dat was heel wat minder dan men had gevreesd. Men ging cho
lera daardoor zien als een van de talloze vreselijke epidemische ziekten die de mensheid toen be
dreigden. Dat verklaart waarom het dagelijks leven tijdens epidemieën normaal voortging. 
Het ziet ernaar uit dat Woerden niet is getroffen door de kleine uitbarstingen van cholera in 1874 
en 1892-94. Het laatste geval deed zich voor in 1909 in Rotterdam. 

De afloop 
Pas nadat Robert Koch in 1883 had vastgesteld dat de ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie, 
konden de geleerden ondubbelzinnig vaststellen of iemand cholera had. Men kon toen ook maat-



N." 119. 't GRATEKHAOE , den JO Jcmuarij éSSS. 

1 
Do Hoofd-Commissie tot de Zaken van tien Azintischen Braakloop in Zuid-Holland, 

ontwaar geworden lijnde, dat eenige weinige Gemeente-bellaren binnen dit gewest bij 
voortduring blijven voortgaan met de inzending van een wekelijksch verslag nopens 
het, binnen hunne Gemeente, voorgevallene oniigtelijk de Cholera, tot welkers inzen
ding l i j , naar aanleiding van het slot vin § fi der dispositie van den Staatsraad g o u 
verneur van Zuid-Holland, dato 24 Mei 1832 (Provinciaal blad n°. 60), gehouden 
iqn, brengt ter kennis , zoo van deze, als van de verdere Stedelijke en Plaatsehjke 
Besturen, dat de gelukkige wending, welke die ziekte hintten deze Provincie geno
men heeft, de inlevering ran zoodanige wckclijksche rapporten minder noodzakelijk 
maakt, en dat alzoo deze maatregel voor vervallen kan gehouden worden. 

In verband met deze kennisgeving, brengt wijders de Hoofd-Commissie ter kennis 
der onderscheidene Gemeente-besturen t 

1°. Dat de localen, tot tijdelijke Cholera-hospitalen ingerigt, mogen opgebroken en 
ontruimd en alzoo tot derzelver vorige bestemming op nieuw kunnen gebezigd worden. 

2*. Dat niet te min de Commissie het onraadzaam acht alle de aangekochte benoo-
digdheden voor de tot stand gebragte, doch, krachtens deze aanschrijving , op te breken 
hospitalen, immers voor als nog, te verkoopen of afhandig temaken, maar dat, naar 
haar inzien, dezelve, door de zorg der Burgemeesteren, op eenetotdat einde geschikte 
plaats, binnen iedere Gemeente, behooren bewaard te blijven. 

3*. Dat de zorg der Burgemeesteren zich ook zal behooren uit te strekken tot het, 
linnen iedere Gemeente, vooreerst nog in schouwbaren staat voorhanden hebben van 
eenen, in evenredigheid der bevolking, genoegzamen voorraad der Geneesmiddelen, 
brj Circulaire missive van den Staatsraad Gouverneur van Zuid-Holland, dato 3 No
vember 1S31 , aangeduid en voorgeschreven. 

4». Dat de bepalingen, voorkomende hg % 2 en 3 dezer aanschrjving, ook van 
toepassing gesteld worden voor zoodanige Gemeenten ten platten lande, bg Circolaire 
missive der Hoofd-Commissie, dato 19 Junrj 11., of daarna, ingedeeld aan naburige 
Gemeenten: echter met dien verstande, dat d e , voor gemeene rekening aangekochte, 
Hospita»l-benoodigdheden en Geneesmiddelen onder toezigt en bewaring van den 
Burgemeester der Hoofdplaats van de Combinatie zullen verblijven. 

En zal de inhoud dezer, b j een gedrukt exemplaar , worden medegedeeld aan de 
Stedelijke- en Plattelands-besturen in Zuid-Holland, met uitnoodiging om zich dien 
overeenkomstig te gedragen. 

De Hoofd-Commi&Mc voornoemd, 

VAU D E R DÜT1V, 

President. 

Ter ordonnantie van dezelve, 
J. H. H.ESZENÀAR, 

Secretaris. 

Aan 
het Plaatselijk Bestuur van 

Het einde van de cholera-epidemie. 



regelen nemen om verspreiding te voorkomen. Het duurde nog tot na de Tweede Wereldoorlog 
voordat een echt effectieve geneeswijze was ontwikkeld. 
Er is veel over de cholera geschreven in de vorige eeuw. Talloze artsen hebben hun bevindingen 
gepubliceerd en telkens juichte er een dat hij resultaten had geboekt met een bepaalde methode. 
Maar even vaak moesten collega's die zijn voorbeeld volgden, constateren dat het toch niet hielp. 
Hun machteloosheid werd tijdens elke epidemie zichtbaar. 
Tijdens de epidemieën ging het leven gewoon verder. De mensen waren niet erg onder de indruk 
van de vele waarschuwingen en trokken zich er weinig van aan. Zij verdrongen zich rondom de 
patiënten om toch maar niets van het akelige schouwspel te missen. Voor de poort van het chole-
rahospitaal in Utrecht dromden nieuwsgierigen samen om te zien wie er naar binnen werd gedra
gen op de draagmanden die als brancard werden gebruikt. 
Toen de Engelsman Snow in 1849 had ontdekt dat de ziekte iets te maken had met het drinkwater, 
hebben overheden verdachte pompen afgesloten. Maar de mensen uit de buurt verbraken de ket
tingen omdat zij geen zin hadden een eindje te lopen voor goed water. 
In de loop van de eeuw heeft de overheid langzamerhand haar greep op de gezondheidszorg uit
gebreid. Maar in de strijd tegen de cholera kwam nauwelijks principiële verandering. Een van de 
problemen was dat men de gangbare manieren om de ziekte te bestrijden niet wilde loslaten voor
dat met absolute zekerheid was vastgesteld dat ze weinig of niets uithaalden en dat een andere de 
juiste was. Robert Koch kon nu wel beweren dat bepaalde bacteriën de ziekte veroorzaakten. 
Maar daarmee was nog niet verklaard waar die bacteriën vandaan kwamen. Had die andere we
reldberoemde geleerde, Max von Pettenkofer, gelijk met zijn bewering dat onder bepaalde onbe
kende plaatselijke omstandigheden door rotting van uitwerpselen in de bodem de ziekteverwek
kers konden ontstaan? Via het grondwater kwamen ze dan terecht in het drinkwater. Als de om
standigheden niet meewerkten, was er niets aan de hand. Het kwam er dus op aan te voorkomen 
dat er rotting ontstond. Om zijn gelijk te bewijzen, nam hij - toen er geen cholera heerste in zijn 
woonplaats en de lokale omstandigheden daar dus gunstig waren - een forse dosis cholerabacte-
riën in en werd niet echt ziek. Zie je wel! 
Zolang de geleerden het oneens waren over van alles en nog wat, konden de overheden rustig aan 
doen. De arbeiders, de kleine middenstanders, de schoolmeesters, zij allen hoorden misschien de 
goede adviezen wel. Maar om ze toe te passen, hadden zij meer geld nodig. Zolang zij meer dan 
de helft van hun inkomen moesten besteden aan primaire levensbehoeften, was er geen ruimte 
voor investeringen in hygiëne. Wij kunnen ons pas de luxe van betere overlevingskansen veroor
loven, als wij meer verdienen dan we nodig hebben om in leven te blijven. 

Bronnen: 
Hart, P.D. 't, Utrecht en de cholera ƒ 852-7970 (Zutphen, 1990); 
Plomp, N. Ziekenzorg in Woerden (Woerden, 1980); 
Rijksarchief Utrecht, Inventaris R 79, Archief Provinciaal Bestuur 1813-1920, de Agenda's van 
de Gouverneur. 
Stadarchief Woerden, Gemeentearchief Woerden 1811-1936, inv.nrs. 13, 209, 240, 241, 523, 
525,1023. 
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Kerkzegels in het Stichts-Hollandse grensgebied 
door ds. G. Hamoen 

Oorsprong en gebruik 
Om de echtheid van een brief of akte te bevestigen wordt al eeuwenlang een zegel "aangehan
gen". Dat zegel is strikt persoonlijk en de eigenaar draagt het altijd bij zich, aan een vinger of 
rond de hals aan een ketting. In de Bijbel, in het Hooglied vraagt de geliefde: "Leg mij als een ze
gel aan uw hart, als een zegel aan uw arm. (Hooglied 8 : 6). 
Er zijn veel zegels uit de Oudheid gevonden, de oudste uit Sumerië uit ongeveer 3000 v. Chr.' 
Ook in de kerken en kloosters zijn zegels gebruikelijk. In de middeleeuwen vinden we schitte
rend uitgevoerde kloosterzegels, meestal in ovale vorm. 2 Als na de Reformatie de plaatselijke 
Hervormde gemeenten steeds meer met officiële brieven en stukken te maken krijgen ontstaat 
ook daar de behoefte én de noodzaak een eigen zegel te voeren. Die behoefte is er als mensen af
gevaardigd worden naar classis of synode en de geloofsbrieven op hun echtheid getoetst moeten 
kunnen worden. De noodzaak is er bijvoorbeeld wanneer diakenen van armen een attestatie ont
vangen, waarop staat aangetekend, dat men geld heeft ontvangen of dat men door andere ge
meenten verder geholpen zou mogen worden. 
Al in 1573 besluit de classis van Dordrecht, in voorbereiding op de vergadering van de synode in 
1574: "Is voor goed gevonden om vele inconveniënten en bedriegerien voor te comen, dat een 
yegelick consistorium zijn eygen zegel hebbe.":' Dat houdt in dat elke gemeente een eigen zegel 
zal moeten ontwerpen, voor zover er nog geen is. Overigens hebben lang niet alle gemeenten aan 
deze oproep gehoor gegeven en zijn er tot vandaag toe nog vele kerkelijke gemeenten zonder ei
gen zegel. In 1574 blijken echter alle brieven ter synode gezegeld te zijn! 
Hoe noodzakelijk de bezegeling van brieven en attestaties is wordt in 1595 duidelijk op de parti
culiere synode van Zuid-Holland, gehouden in Gorinchem. Artikel 38 luidt: "De dyakenen der 
stadt Gorinchem hebben in de vergadering geclaeght, datter vele passanten comen met valsche 
getuychgenissen, de welcke meestendeel landtloopers zijn, die de zegels der kercken van andere 
attestatiën afftrecken ende op haere papieren drucken ende diergelijcke bedriegerijen gebruyc-
ken tot naerdeel der rechten armen, dat daerinne versien werde. Is besloten, dat men hem regule
ren sal naar uutwijsen der acten, als ten Briel ende tot Rotterdam daervan gemaect zijn. Ende 
omme sulcke bedriegerije voor te comen sal goet zijn, dat men 't zegel der kercken op de attesta
tiën in 't sant drucke".4 

Hoe ziet een zegel er uit? 
Wie verschillende kerkzegels bekijkt, ontdekt al gauw dat er vele soorten zijn. De vorm kan 
ovaal, rond, vierkant of zelfs driehoekig zijn; de mooiste en oudste zegels zijn echter ovaal of 
rond. Elk zegel heeft een randschrift, waaruit duidelijk moet worden met welke gemeente men te 
maken heeft. Het randschrift is soms in het latijn, soms in de landstaal. De latijnse tekst omvat 
meestal de woorden "Sigillum Ecclesiae", zegel van de kerk, gevolgd door de plaatsnaam. Vaak 
kort men dat randschrift af tot "Sig.Ec." of zelfs "S.E.". Zo draagt het zegel van Leeuwarden 
slechts de letters "S.E.L." en dat van 's-Gravenzande "K.S.", Kerk van 's-Gravenzande. 
Naast het randschrift vinden we op het zegel een tekst of motto, meestal ontleend aan de Bijbel. 
Tot slot is op bijna ieder zegel een afbeelding te vinden. Een wapen, soms ontleend aan het ge-
meentewapen, een christelijk symbool, een monogram, een heilige, een afbeelding van de 
kerk...in de beeldspraak is men vaak onuitputtelijk! Draagt het gemeentewapen een leeuw, dan 
ligt het voor de hand uit de Openbaring van Johannes de woorden "Leo ex Juda vincit" (de leeuw 
uit Juda overwint) te kiezen, zoals Leeuwarden, of uit Spreuken 48 "Justus ut leo confidit" (de 
rechtvaardige voelt zich veilig als een leeuw) overeenkomstig het zegel van Amsterdam. Een ge
meentewapen met een toren brengt Oudewater tot de spreuk "Jehova nostra arx fortissima" (de 
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Heer is onze sterke burcht) en Montfoort zet in het randschrift "Nomen Jehovae turris fortis" (de 
naam des Heren is een sterke toren), waarbij de plaatsnaam verder niet meer wordt genoemd! In 
sommige kerkzegels is een woordspeling op de plaatsnaam te vinden: Bodegraven heeft gekozen 
voor "Graaft en verdiept", terwijl Woerden de oude schrijfwijze "Woorden" voor de naam van de 
stad herleid heeft tot de tekst "Gods woorden zullen niet vergaan."5 

Thans volgt per kerkgenootschap een overzicht van de mij bekende kerkzegels in het Stichts-
Hollands grensgebied. 

DE EVANGELISCH-LUTHERSE KERK 

Woerden 
De Evangelisch-Lutherse gemeenten van Woerden en Bodegraven behoren tot de oudste van ons 
land, samen met die van Amsterdam. In 1558 verpandt Philips II het slot en de stad van Woerden 
met al wat erbij hoort (Bodegraven, Nieuwkoop, Jacobswoude enz.) aan hertog Erik van Bruns-
wijk, de zwager van de Lutherse August van Saksen. Op 8 augustus 1572 kiest Woerden de zijde 
van de Prins, op voorwaarde dat de Lutherse godsdienst de heersende zou blijven. Deze situatie 
duurt tot 1594.6 

Voor altijd zal de naam van Jan de Bakker, die in 1525 vanwege zijn Lutherse opvattingen in Den 
Haag ter dood is gebracht, met Woerden verbonden blijven. In de Lutherse kerk, die in 1646 werd 
gebouwd, kwam een bord, geschilderd door Abraham Rusting, waarop de belangrijkste gebeur
tenissen uit de geschiedenis van Woerden en van de Lutherse gemeente staan. Behalve dit bord 
was er ook een portret van Jan de Bakker in de kerk te zien met als onderschrift: "JOHANNES 
PISTORIUS WOERDENI NATUS; TESTIS VERITATIS HAGAE MARTERYZATUS 
ANNO 1525 DIE 15 SEPTEMB. De doot sijner heyligen is weert gehouden voorden Heer" (Jo
hannes de Bakker, geboren te Woerden; als getuige van de waarheid te Den Haag als martelaar 
gestorven, in het jaar 1525 op de 15e september).7 

Het kerkzegel van de Lutherse gemeente refereert aan deze gebeurtenis. Het zilveren stempel 
wordt bewaard in het Stadsmuseum te Woerden.s J.C. Schultz Jacobi heeft in 1862 de kerkzegels 
van de Lutherse gemeenten beschreven. Volgens hem waren er drie verschillende stempels, die 
alle Jan de Bakker afbeelden, staande aan de brandpaal. Het moment is weergegeven, waarop hij 
de woorden uitspreekt: "God wil 't hem vergeven, die 't mij doen; want si en weten niet wat sij 
doen". "En nog de aanvang van de 31 sten psalm sprekende: In U, Heere, heb ick ghehoept ende 
in der eeuwickeyt en sal ick niet beschaemt worden." In augustus 1832 heeft de toenmalige predi
kant J.G. Reudier "een hoogst zuiveren afdruk van het groot zegel" in een lijstwerk geplaatst en 
voorzien van het volgende gedicht: "Laat vrij, Pistorius, het pas ontluikend leven, 
doorbeulshand snood onteerd, geblakerd en verbrand, -
Gij wijdt het de Almagt toe, die eerst u 't had gegeven, 
en hebt het aan Zijne eere en die Zijns Zoons verpand. 
Al wordt een vreeslijk einde als deel u toegemeten, 
verloochen nooit wat ge eens als waarheid hebt beleen. 
Gij sneeft, maar houdt daardoor voor God een rein geweten, 
en wint een martelkroon in 't rijk der zaligheên". " 

Blijft bij dit alles de vraag in hoeverre we Jan de Bakker een echter Lutheraan kunnen en mogen 
noemen. Woerdens gemeente draagt echter tot op de dag van vandaag zijn afbeelding in het kerk
zegel. Het buitenste randschrift luidt: "IOHANNES.PISTORIVS.WOVRDENSIS.PROTO-
MARTYR.HOLLANDIAE.1525." (Johannes de Bakker van Woerden, eerste martelaar van 
Holland). Het binnenste randschrift heeft als tekst: "SIGIL.ECCLES.WOVRDENSIS.INVA-
RIATAE.AVGVST.CONFESS." (zegel van de kerk te Woerden naar de onveranderde Augs-
burgse belijdenis). 
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De kerkzegels van de Evangelisch-Lutherse gemeenten van Bodegraven en Woerden. 

Bodegraven 
Het kerkzegel van Bodegraven is van een totaal ander karakter. Het toont ons de zwaan met een 
kaars op de rug, een symbool dat Schultz Jacobi in woede doet ontsteken. De zwaan is het sym
bool van Luther, ontleend aan de uitspraak van Johannes Hus, een vroegere kerkhervormer, op de 
brandstapel: "Gij verbrandt een gans, maar er zal een zwaan opstaan!", een woordspeling op de 
Slavische woorden voor gans en zwaan, die verwant zijn aan de namen Hus en Luther. De zwaan 
is aan Luther gebonden, niet aan Jezus Christus, zo betoogt Schultz Jacobi, en wordt zo een sym
bool van een kerkgenootschap, maar niet van een belijdenis. Hij noemt het steeds meer voorko
men van dit beeld als kenmerkend voor een Lutherse kerk en belijdenis. In de Nieuwe Lutherse 
kerk in Amsterdam staan er twee op het orgel, de Haagse kerk heeft er vier als windwijzers. En 
ook op de kerk van Bodegraven staat een zwaan! Luther zou in toorn ontbrand zijn, aldus Schultz 
Jacobi: "Is Luther voor u gekruisigd?!" 
Ons doet het tegenwoordig allemaal wat overdreven aan. Trouwens, het symbool van de zwaan is 
op vele Lutherse kerkzegels terug te vinden. Het eerst in 1669 op het zegel van Harlingen, verder 
onder andere op de zegels van Zierikzee, Vlissingen, Zutphen en natuurlijk Bodegraven.I0 

C. Loots maakte bij de inwijding van de na de brand in 1870 herbouwde nieuwe Lutherse kerk 
een lied, dat de weeskinderen moesten zingen: "Al moest de Zwaan, ondanks 't voorspelde, in 
vuur vergaan, neertuim'lend met gezengde veder - 't Gesproken woord heeft niet gefaald; en Lut
hers vogel, hoe gedaald, heeft uit zijne asch gezegepraald en nam zijn hooge woonplaats weder". 
Het randschrift van het kerkzegel luidt: "SIGILL.ECCL.INV.A.C.BODEGRAV." (zegel van de 
kerk van de onveranderde Augsburgse belijdenis te Bodegraven). Schultz Jacobi noemt het zegel 
in 1862 niet oud, wellicht na de brand van 1672 ingevoerd, maar hiervoor is nog geen bewijs ge
vonden. 

DE NEDERLANDSE HERVORMDE KERK 

Bodegraven 
Het kerkzegel van Bodegraven is niet oud. In de lijst van Kist wordt het niet genoemd. Toch blij
ken er aan het eind van de 19e eeuw minstens twee versies van een zegel te bestaan, voorstellende 
het gemeentewapen met als randschrift "Hervormde Kerk van (te) Bodegraven."" Het huidige 
zegel echter is van 1949. De architect Petri wilde graag een plaquette van het kerkzegel aanbren
gen op het ijzeren hek van de nieuwe ingang tot de consistorie bij de dorpskerk. Advies werd door 
de kerkeraad ingewonnen bij dr. J.J. Woldendorp, specialist op dit terrein en beheerder van de sy-
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nodale collectie kerkzegels. Hij adviseerde in aansluiting op het gemeentewapen: "Twee elkan
der kruisende spaden met in het midden daarvan een hoed - ontleend aan het gemeentewapen -
met als spreuk 'Fundit in Altum, Luc. VI vers 48'"12 De spreuk betekent: "Hij grondvest in de 
diepte", woorden die herinneren aan het fundament op een rots gelegd. Men stelt echter voor om 
in gewoon nederlands te schrijven: "Graaft en verdiept". 
Nadat ook Jes. 2:4 "van zwaard tot spade" nog als alternatief de ronde doet wordt uiteindelijk 
door de kerkeraad besloten tot het huidige zegel. In het plaatselijk kerkblad "Kerkklanken" van 
19 november 1949 wordt het nieuwe zegel afgebeeld. Het is nog altijd te zien op het toegangshek 
naar de consistorie in de dorpskerk. " 

Linschoten 
Ook het kerkzegel van Linschoten is van jongere datum. Kist vermeldt geen zegel van deze 
plaats. De voorstelling van dit zegel is een veel voorkomend motief: het Lam, dat overwint, ont
leend aan Openbaring 7:17 "want het Lam (-) zal hen weiden". Het ontwerp is van T. v.d. Water 
uit Nijkerk (augustus 1958). I4 Deze voorstelling staat bijvoorbeeld ook op het zegel van de Her
vormde gemeente van Leiden; het randschrift is daar tevens de naam van de gemeente: "Laet U 't 
Lam Leyden". 
Op het zegel van Linschoten staat het Lam met het kruis afgebeeld, verder de weegschaal. Het 
buitenste randschrift luidt: "SIGILLUM.ECCLESIAE.LINSCHOTENSIS (zegel van de kerk te 
Linschoten). Daarbinnen staat: "HET LAM ZAL ZE WEIDEN OPENB. 7:17". 
De kerk van Linschoten is in 1974 ingrijpend gerestaureerd. Voor de kansel is een prachtig kleed, 
door een aantal gemeenteleden tijdens de restauratie geknoopt, neergelegd. Dit kleed stelt het 
kerkzegel voor, waarbij de kleuren als symbolen zijn gekozen. IS Het gebruik om het kerkzegel 
ergens in of aan de kerk af te beelden vinden we ook, zoals gezegd, terug in Bodegraven. Maar 
ook in andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld Alblasserdam, is het kerkzegel aan de kansel aange
bracht. 

De kerkzegels van de Nederlandse Hervormde gemeente van Bodegraven (links en midden) en 
Linschoten (rechts). 

Montfoort 
Kist vermeldt in 1857 een kerkzegel van Montfoort: "burg op een hoge berg, erboven (in he
breeuwse letters) de Godsnaam". Het randschrift is: "Nomen Jehovae, turris fortis" (de naam des 
Heren is een sterke burcht). De voorstelling heeft duidelijk te maken met het gemeentewapen én 
de betekenis van de naam Montfoort (mons fortis, sterke berg).I6 Dit wapenbeeld werd al in 1353 
op het stadszegel gevoerd. '7 Kist vermeldt in een latere aanvulling bij Montfoort "man met een 
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stok, een berg steil opgaande". En inderdaad, wie goed kijkt, ontdekt op het oudste zegel, dat ik 
in mijn bezit heb, een kleine figuur, die een berg beklimt. De tekst in het randschrift is ontleend 
aan Spreuken 18:10a "De naam des Heren is een sterke toren". Op het later in gebruik genomen 
zegel, wat gemoderniseerd, maar overigens met dezelfde tekst, is om de rand heen nog een snoer 
van ruiten en schelpen(?) te zien, waarvan de betekenis niet duidelijk is. Ook de plaatsnaam is 
niet vermeld, maar verborgen in het randschrift; dit vinden we op veel oudere zegels, zoals het 
genoemde van Leiden. Vermeldenswaardig is nog dat de tekst van het kerkzegel als leidraad 
werd gekozen voor de preek ter gelegenheid van de kerkrestauratie. '8 Ook dr. E. Laurillard be
schrijft het zegel van Montfoort in zijn bekende boek "Op uw' stoel door uw Land". " 

Oudewater 
Het is wellicht een toevalligheid, maar zowel Montfoort, Oudewater als Haastrecht hebben een 
toren in het gemeentewapen. Ook de kerkzegels lijken zeer op elkaar, al heeft ieder zegel een ei
gen vorm en stijl. Het zegel van Montfoort werd hierboven reeds besproken. Haastrecht heeft als 
spreuk: "DE NAAM DES HEEREN IS EEN STERKE TOORN"; het wordt reeds door Kist ge
noemd: "kasteel met drie torens".20 

Ook Oudewater wordt door Kist genoemd: "burg, waarop een leeuw" met daaronder Sig. Eccl. 
Oudewater en als randschrift: "JEHOVA NOSTRA ARX FORTISSIMA" (de Heer is onze 
sterke burcht). Maar er is nog een ouder zegel met als beeld een lelie en als randschrift "SIGIL-
LUM ECCLES. VETERAQ." (zegel van de kerk van Oudewater)2I Kist vermeldt in zijn aanvul
lingen, dat het zegel met de "lelie onder doornen" uit 1605 stamt en dat het huidige zegel uit 1745 
dateert. Tenslotte zegt hij in zijn laatste aanvulling "W.G. van Zijll jr. "Oudewater en omtrek", 
1861, pp. 330 noot: Zegel met burg uit het stadswapen is door de bailluw G.R. van Kinschot in 
1745 aan de kerkeraad gegeven".22 

Het huidige zegel stemt volledig overeen met de beschrijving van Kist. In het gemeentewapen is 
sprake van een dubbele burcht, volgens Sierksma, hoewel het meer lijkt op een poort met twee 
zijtorens. n 

De kerkzegels van de Nederlandse Hervormde gemeenten van Montfoort (links en midden) en 
Oudewater (rechts). 

Reeuwijk 
Het kerkzegel van Reeuwijk-dorp en de Ichtuskerk in Reeuwijk-brug stamt uit 1962, zoals mij bij 
telefonische navraag bleek. Het is indertijd door de kerkeraad onder leiding van ds. J. Kooien in
gevoerd.24 Het randschrift luidt: "SIGILLUM.ECCLESSIAE.REEUWIJK" (zegel van de kerk 
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van Reeuwijk). De voorstelling is erg eenvoudig: de griekse letters alpha en omega, de eerste en 
laatste letter van het alfabet. Deze letters worden in de Openbaring gebruikt voor God: "Ik ben de 
Alpha en de Omega, het Begin en het Einde (Openb. 1:8; 21:6; 22:13). 

Waarder 
Volgens Kist heeft Waarder geen kerkzegel gekend, want de gemeente komt noch in zijn lijst, 
noch in de aanvullingen voor. Toch bezit Waarder wel degelijk een fraai kerkzegel, waaraan een 
stuk geschiedenis is verbonden. In 1962 besloot de kerkeraad een zegel in te voeren en vroeg men 
advies aan de synodale commissie én aan de heer J.A. Kruithof te Monster, die in Waarder als 
godsdienstleraar gewerkt had. Deze laatste ontwierp en tekende het zegel. Sinds 1293 bevond 
zich onder Waarder een commanderij van de Johanniterorde, die de kerk van Waarder stichtte. 
Het embleem van deze orde neemt in het zegel een centrale plaats in. In het midden werd het wa
pen van de burgerlijke gemeente geplaatst. Er is een legende, dat de kerk gebouwd werd op de 
plaats waar drie woerden (eenden) neerstreken. Deze drie eenden keren terug in het gemeentewa-
pen, ook al zullen ze wel een andere oorsprong gehad hebben. 
De tekst in het randschrift is uit Psalm 121:5, nog in de Statenvertaling en bewust niet in het la-
tijn. Deze tekst is ook een woordspeling op de naam Waarder: "De HEERE is uw beWAERDER. 
Ps. 121:5 + KERKZEGEL VAN WAARDER". Ds. B. Meijndert, de toenmalige predikant te 
Waarder, heeft in een artikel in de kerkbode het zegel bij de gemeente geïntroduceerd.25 

Woerden 
Het stadswapen van Woerden keert terug in het kerkzegel, maar zonder dat het een rol speelt. De 
voorstelling is een op een tafel staande bijbel onder het stadswapen. Het randschrift vermeldt de 
tekst: "Gods woorden zullen niet vergaan". Een ouder zegel toonde slechts het stadswapen en in 
het randschrift "Gods woorden sullen niet vergaen". Ik neem aan dat er oorspronkelijk zal heb
ben gestaan: "Gods woerden sullen niet vergaen". Daarmee is het een sprekend kerkzegel, even
als dat van Waarder en Montfoort.26 In de aanvullingen van Kist wordt vemeld dat het oudere ze
gel uit 1603 bekend is. Daarop komt dan nog een andere aanvulling, die stelt dat er geen wapen, 
maar een rozet op het zegel is afgebeeld.27 

In mijn bezit zijn drie verschillende uitvoeringen van het kerkzegel, waarbij de verschillen van 
ondergeschikte aard zijn. Op de bijbel is echter een Maltezer kruis te zien, dat een decoratieve 
functie kan hebben gehad. Overigens is de voorstelling van een bijbel vaker voorkomend op 
kerkzegels, maar dan meestal als een opengeslagen boek. Merkwaardig zijn in dit verband de 
voorstellingen van Dordrecht en Zierikzee (bijna identieke zegels), waar een bijbel op een palm
boom ligt met als spreuk: "Palma sub pressa valentior" (de palm wordt sterker onder druk). 

^ U V J # 
De kerkzegels van de Nederlandse Hervormde gemeenten van Reeuwijk, Waarder en Woerden. 
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IJsselstein 
Van IJsselstein is een oud zegel bekend, dat door Kist omschreven wordt als: "Stadswapen, rand
schrift: Sigillum Ecclesiae Ysulstadensis. Het wapen toont een St. Andrieskruis (volgens Lauril-
lard) en is verwant met de wapens van Benschop, Loosdrecht en Polsbroek".28 Het wapen is af
komstig uit de IJsselsteinse tak van de Van Amstels en is al uit circa 1400 bekend.29 Er zijn va
riaties op dit zegel bekend, waar in het randschrift "Ysulstadiensis" staat.30 

Kennelijk is het zegel in onbruik geraakt, want later wordt er een rond stempel gebruikt door de 
Hervormde gemeente met als randschrift "Kerkeraad Herv. Gemeente van IJsselstein". Het is 
jammer dat het oude zegel vervangen is door een kleur- en beeldloos zegel. Wellicht is het te 
overwegen een nieuwe versie te maken van dit zegel, waar onder het St. Andrieskruis ook nog 
een berg staat, welke ook voorkomt op het gereformeerde kerkzegel (zie aldaar). 
Naast de Hervormde gemeente is er ook nog de Hervormde gemeente "De BurchtkapeP', die een 
eigen zegel voert. Het is een vierkant zegel met afgeronde hoeken, dat een burcht toont en ver
wijst naar de naam van de gemeente. Het randschrift luidt: "Hervormde Gemeente te IJsselstein -
De Burchtkapel". 
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De kerkzegels van de Nederlandse Hervormde gemeenten van IJsselstein. 

DE GEREFORMEERDE KERKEN 
De kerkzegels in de Gereformeerde Kerken vormen een relatief laat verschijnsel, omdat de 
meeste gemeenten ontstonden na de Afscheiding (1834) of de Doleantie (1887). Voorde gege
vens van Kist, waarnaar bij de Hervormde zegels verwezen kon worden, zijn de Gereformeerde 
Kerken te laat ontstaan. Maar ook in de Gereformeerde Kerken zijn nu vele zegels in gebruik ge
nomen. Ze zijn door P. van Beek, G. Boelema en H.J.Ph.G. Kaajan verzameld en in een boekje 
uitgegeven.31 

Bodegraven 
Het kerkzegel wordt beschreven als "kruis op gestileerde vogel (?)". Ik zou mij kunnen voorstel
len dat de voorstelling een opengeslagen bijbel weergeeft op een kansel, met daarachter een 
kruis. Het randschrift luidt: "HIJ DIE U ROEPT, IS GETROUW". Deze tekst staat in I. Thess. 
5:24 en past beter bij de bijbel als bron van de verkondiging dan bij een vogel.32 

Harmeien 
Het kerkzegel van Harmeien wordt omschreven als "kerkgebouw op rots temidden van aanrol
lende golven, wapenschild burgerlijke gemeente". Bij de gereformeerde kerkzegels behoort de 
kerk tot één der meest gebruikte symbolen, naast het kruis en de bijbel. Het randschrift is ont
leend aan Ps. 46:2a en luidt: "GOD IS ONS EEN TOEVLUCHT EN STERKTE". Het zegel is 
rond 1948 door F. Kragt ontworpen.33 
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Linschoten 
Het kerkzegel van Linschoten verbeeldt de naam van de gemeente 't Kruispunt. Het toont een 
muur waarin een kruis zichtbaar is, met de naam van de gemeente. Het randschrift van de meeste 
zegels vermeldt, net als hier, slechts "GEREFORMEERDE KERK" en de plaatsnaam.34 

De kerkzegels van de Gereformeerde kerken van Bodegraven, Harmeien en Linschoten. 

Oudewater 
Er zijn verschillende Gereformeerde kerken, die voor hun kerkzegel leentjebuur speelden bij de 
hervormden. Zij namen het zegel gewoon over of veranderden iets aan de tekst. Dit geldt onder 
andere voor Amsterdam, Delft, Dordrecht, Den Haag, Groningen, Kampen, Leeuwarden, Tiel, 
Utrecht, Zwolle en nog enkele andere gemeenten. Zoals duidelijk is heeft ook Oudewater het her
vormde kerkzegel overgenomen en alles wat over dat zegel verteld is, geldt dus ook voor het ge
reformeerde kerkzegel.35 

Reeuwijk 
Het zegel wordt omschreven als "gelijkzijdige driehoek met stralende zon". Deze driehoekige 
vorm vinden we bij meer Gereformeerde kerken, zoals Amsterdam-West/Sloterdijk, Middel-
stum, Oosterbeek, Vroomshoop en, zoals gezegd, Reeuwijk. In enkele andere zegels is een drie
hoek verwerkt, die soms herinnert aan de Drieéenheid of aan de trits geloof, hoop en liefde. Het 
randschrift van het Reeuwijkse gereformeerde kerkzegel is in het latijn: "REGNUM DEI INTRA 
VOS" (het Koninkrijk Gods is onder u), een tekst, ontleend aan het Nieuwe Testament, zoals on
der meer in Markus 1: 15.36 

Waarder 
Het kerkzegel van Waarder toont een zuil met een bijbel en de tekst I Tim. 3:15: "Mocht ik nog 
uitblijven, dan weet gij, hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente 
van de levende God, een pijler en fundament der waarheid". De kerk van Nijega-Opeinde-de 
Tike heeft de tweede helft van deze tekst in haar kerkzegel. 
Het ontwerp van het Waarderse zegel is van de hand van G.T. van Osch en stamt uit 1955. Het 
randschrift is in het latijn en luidt: "ECCLESIA REFORMATA WAARDERENSIS" (Gerefor
meerde kerk van Waarder).37 

18 



m> r6£R£f. KERK REEUVUV 

De kerkzegels van de Gereformeerde kerken van Reeuwijk en Waarder. 

Woerden 
Het zegel van de Gereformeerde kerk van Woerden stelt olijfbomen voor met in het midden een 
zevenarmige kandelaar, ontleend aan de tekst uit Openbaring 11:4: "Dit zijn de twee olijfbomen 
en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Heer der aarde staan.". Die beeldspraak is 
ook in Zacharia 4: 1 -14 te vinden. Het kerkzegel van de Gereformeerde kerk van Scheemda heeft 
ongeveer dezelfde voorstelling, maar dan met laatstgenoemde tekst. De kandelaar is het symbool 
van de kerk, de olijfbomen voorzien de kandelaar van olie, symbool van de Heilige Geest. De 
Woerdense predikant dr. O.C. Broek Roelofs gaf in het kerkelijk jaarboekje van Woerden voor 
1948/1949 een toelichting: "De olie van de genade des Heiligen Geestes zal steeds aan de kerk 
des Heren toestromen, waardoor die haar licht voortdurend in de wereld kan doen uitstralen. 
Vandaar de twee olijfbomen, die gebogen zijn over de twee kandelaren en die kandelaren blij
vend voorzien van licht en kracht. Daarmee is gesymboliseerd dat de kerk van Christus gevoed 
wordt door de kracht des Geestes en haar taak als levende kerk in de wereld vervult." Het zegel is 
ontstaan op initiatief van ds. Broek Roelofs, ontworpen door J.F. ter Hart te Woerden en in 1948 
door de kerkeraad aangenomen.'8 

IJsselstein 
Dit zegel stelt een rollende golf tegen een rots voor met als onderschrift II Timotheus 2:19: "En 
toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: de Heer kent de zijnen en: Een ie
der die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid". Ook de Gereformeerde kerk 
van Sybrandaburen voert deze tekst in haar zegel.19 

De kerkzegels van de Gereformeerde kerken van Woerden en IJsselstein. 
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DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK 
De zegels van de Rooms-Katholieke parochies hebben bijna allemaal gemeen, dat er een rond of 
ovaal zegel gebruikt wordt met de voorstelling van de heilige aan wie de parochiekerk is gewijd. 
In onze streek vormt alleen Kamerik daarop een uitzondering. Mij zijn geen uitgebreide publika-
ties bekend over recente kerkzegels, in gebruik bij parochies, zoals dat bij de andere kerkgenoot
schappen wel het geval is; de gegevens over de zegels komen derhalve uit wat meer algemene 
werken.40 

Bodegraven 
De patroonheilige van Bodegraven is Willibrord. De oude kerk, nu de Hervormde kerk, had de 
heilige Gallus als schutspatroon. Willibrord werd omstreeks 656 in Northumberland geboren en 
werd monnik in het Ierse klooster Rathmelsigi. In 690 landde hij met elf helpers op de Neder
landse kust. In 695 werd hij door paus Sergius II tot bisschop van Utrecht gewijd. Hij stierfin 739 
in het Luxemburgse Echternach; zijn kerkelijke feestdag valt op 7 november. Zijn bronzen stand
beeld staat in Utrecht bij de Janskerk. 
In het kerkzegel wordt hij afgebeeld als bisschop met een kerk (de Domkerk) in zijn hand. Het 
randschrift van het kerkzegel luidt: "SIGIL:PAR:S.WILLIBRORDI + BODEGRAVEN +" (ze
gel van de parochie van de Heilige Willibrord). 

Harmeien 
De kerk van Harmeien is gewijd aan Bavo. Zijn eigenlijk naam was Allowin. Geboortig van Has-
pengouw wordt hij vooral in België (Gent!) vereerd, maar ook in Haarlem. Na een losbandig le
ven tot inkeer gekomen schonk hij zijn goederen aan de armen en werd hij kloosterling te Gent. 
Later werd hij kluizenaar en woonde hij in een holle boom. Hij wordt afgebeeld met een valk op 
de vuist en een zwaard in de andere hand. Hij overleed omstreeks 653. In Gent zijn zijn feestda
gen 1 augustus en 1 oktober; in Haarlem vallen ze op 10 mei en 9 augustus. 
Het randschrift van het zegel van Harmeien luidt: "ST.BAVO PATRONUS ECCLESIAE HAR-
MELENSIS" (Heilige Bavo, patroon van de kerk te Harmeien). 

SIQILLUM 
SU HIPPOLYTI 

KAMERIK (Uta.) 

De kerkzegels van de Rooms-Katholieke parochies van Bodegraven, Harmeien en Kamerik. 
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Kamerik 
De kerk van Kamerik is gewijd aan Hippolytus, een Romein uit de derde eeuw. Hij was een lee
ring van Irenaeus, de beroemde kerkvader. Hij stierf in 235 als geloofsgetuige. Zijn feestdag is 13 
respectievelijk 22 augustus. In Delft is zijn naam verbonden aan verschillende kerken. Hij werd 
de patroonheilige van de paarden naar het element "hippos" (paard) in zijn naam. 
Het randschrift van het Kamerikse zegel is: "SIGILLUM STI HIPPOLYTI KAMERIK (Utr)" 
(zegel van de heilige Hippolytus, Kamerik (Utr). Helaas is er in dit langwerpige zegel geen af
beelding van de heilige: wellicht komt er in de toekomst een fraaier zegel ! 

Meije-Zegveld 
De kerk en parochie heten "Onze-Lieve-Vrouwegeboorte". Deze feestdag wordt gevierd op 8 
september en al langer als duizend jaar is het een feest, dat zowel in de oosterse als de westerse 
kerk gevierd wordt. Bij Maria komen allerlei symbolen voor, zoals de lelie, de slang onder haar 
voeten (Openbaring 12), de ster (stella Maria) en andere verwijzingen naar haar leven. Het rand
schrift van dit kerkzegel luidt: "SIGILLUM PAROCHIAE MEYE-ZEGVELD" (zegel van de 
parochie Meije-Zegveld). 

Montfoort 
De geboorte van Johannes de Doper wordt gevierd op 24 juni, St. Jansdag. Hij wordt vaak afge
beeld met een kruisstaf en banderol, waarop de woorden: "Zie het Lam Gods". Ook ziet men vaak 
een lam op zijn arm of naast zijn voeten afgebeeld. Op het zegel van Montfoort zien we de kruis
staf met banderol en een lam op de linkerarm. Het randschrift is: "SIGILL. PARiae STi JOIS 
BAPtae - DE MONTFOORT -; voluit Sigillum Parochiae Sancti Joannis Batistae (zegel van de 
parochie van de Heilige Johannes de Doper te Montfoort). 

De kerkzegels van de Rooms-Katholieke parochies van Meije-Zegveld en Montfoort. 
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Oudewater 
Franciscus van Assisi werd in 1182 geboren. Wie Assisi bezoekt ziet zijn boeiend leven afge
beeld op de muren van de kerk aldaar. Afziende van alle rijkdom leefde hij in grote armoede en 
vroomheid. Hij droeg de bijnaam "il Poverello", de kleine arme. Verder was hij bekend om zijn 
liefde voorde dieren (de preek voor de vogels en de vissen!); zijn feestdag op 4 oktober werd juist 
daarom gekozen als Werelddierendag. 
Op het zegel van Oudewater, van welke parochie en kerk hij de patroonheilige is, staat hij afge
beeld met een vogel (een duif?) in de hand. Het randschrift luidt: "SIGILLUM ECCLESIAE S. 
FRANCISCI ASSIS. OUDEWATER (zegel van de kerk van de Heilige Franciscus van Assisi te 
Oudewater). 

Reeuwijk 
De kerk van Reeuwijk heeft twee patroonheiligen, Petrus en Paulus. Petrus wordt meestal afge
beeld met een kaal hoofd met op het voorhoofd een kleine pluk haar, terwijl hij als symbool een 
sleutel bij zich heeft. Paulus wordt afgebeeld met een volle baard en een zwaard. Petrus' feestdag 
valt op 29 juni, die van Paulus is een dag later, op 30 juni. Het randschrift van het Reeuwijkse 
kerkzegel luidt: "PARCH. SS. PETRI ET PAULI REEUWIJK" (parochie van de Heilige Petrus 
en Paulus te Reeuwijk). 

De kerkzegels van de Rooms-Katholieke parochies van Oudewater en Reeuwijk. 

Woerden 
Bonaventura, geboren in 1221 te Bagnorea bij Viterbo, is één van de grote theologen uit de mid
deleeuwen. Hij werd door Franciscus van Assisi van een ziekte genezen en trad in de orde der 
Franciscanen in. In 1257 werd hij generaal van de orde der minderbroeders. Hij overleed in 1274 
te Lyon. Hij wordt meestal afgebeeld in de pij van een franciscaner monnik met een boek in zijn 
hand. Zijn kerkelijke feestdag valt op 14 juli. 
Het randschrift van het kerkzegel van Woerden is: " SIGILL:ECCL:PAR:S:BONAVENTU-
RAE IN WOERDEN" (zegel van de parochiekerk van de Heilige Bonaventura in Woerden). 
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Het kerkzegel van de Rooms-Katholieke 
parochie van Woerden. 

IJsselstein 
IJsselstein bezit twee zegels: één dat gebruikt werd tot 1972 en één dat sedert die datum in ge
bruik is. Het oude zegel stelt Sint Nicolaas voor, patroonheilige van de parochie. Deze overbe
kende heilige werd in 1970 door paus Paulus VI van de lijst van heiligen afgevoerd en daarmee is 
zijn leven een legende geworden. Dat neemt niet weg dat in vele plaatsen kerken aan hem gewijd 
zijn en dat zijn sterfdag (in de taal der heiligen de geboortedag) op 6 december nog steeds gevierd 
wordt, zij het op de vooravond, 5 december. 
Sint Nicolaas wordt afgebeeld als een gemijterde bisschop met staf, verder soms met drie gouden 
ballen op een boek, met drie knapen in een kuip en een anker, want hij geldt, behalve als kinder
vriend, ook als schutspatroon voor alle zeevarenden. 
Het randschrift van het oude kerkzegel van IJsselstein luidde: "SIGILLUM PAROECIAE STi 
NICOLAI IJSSELSTEIN" (zegel van de parochie van de Heilige Nicolaas te IJsselstein). 
In 1972 kwam er een nieuw zegel, waarvan het randschrift thans luidt: "SIGILLUM BASILI-
CAE S.NICOLAI IJSSELSTEIN" (zegel van de basiliek van de Heilige Nicolaas te IJsselstein). 
Onder een baldakijn, dat aangeeft dat de kerk een basilicale kerk is, wordt een gevierendeeld wa
pen gevoerd. Linksonder zien we het provinciewapen van Utrecht, rechtsonder het gemeentewa-
pen van IJsselstein. Linksboven is een Mariafiguur en rechtsboven een heilige afgebeeld; de laat
ste moet wel Sint Nicolaas zijn. 
Dit jongste zegel is meer een wapen dan een zegel en mist naar mijn smaak de eenvoud van het 
oudere zegel. 

Het oude en het nieuwe kerkzegel van de Rooms-Katholieke parochie van IJsselstein 
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