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Huize Mariënberg te Harmeien
door drs. J.W.C, van Schaik
Inleiding
In Zuidwest-Utrecht staan nog enkele 19e-eeuwse herenboerderijen. Deze bestaan uit een blokvormig herenhuis van twee bouwlagen met een schild- of mansardedak boven een brede kroonlijst en met een statige ingangspartij. Achter het huis is een boerenwoonhuis met de stal. Meestal
is nog oud geboomte of oude tuinaanleg aanwezig. Voorbeelden zijn: Zeldenrust, Dorp 176-178
te Benschop, uit het midden van de 19e eeuw; Polanerzandweg 10 te Woerden, eveneens uit het
midden van de 19e eeuw; Buitenlust, 's-Gravensloot 19-20 te Kamerik, uit 1857; De Morgenster,
Hekendorpse Buurt 75 te Hekendorp, uit 1886, en Mariënberg, Utrechtsestraatweg 5 te Harmeien, uit omstreeks 1830.
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Mariënberg, circa 1950. Foto: S. van Wol/eren, Arnhem.
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Geschiedenis
Mariënberg werd gebouwd in opdracht van Bernardus Lenssinck ( 1777-1834) en zou tot 1950 in
het bezit blijven van zijn afstammelingen. In 1827 kocht hij een perceel van elf hectaren op Bijleveld. ten oosten van Harmeien, waarop hij een huis liet bouwen. Het lag ten westen van een perceel van zestien hectaren, dat reeds zijn eigendom was en dat bij Mariënberg werd gevoegd. Het
complex was vóór 1832 voltooid en werd toen beschreven als 'plaisiertuin, huis, schuur, berg en
plaats'}
Bernardus Lenssinck was 'meester-timmerman' en huis- en grondeigenaar; behalve twintig woningen bezat hij zeven boerderijen. Hij was wethouder van Harmeien en afgevaardigde ter kantonnale vergadering, belastingzetter en armmeester van de Rooms-Katholieke statie van Harmeien. In 1799 was hij gehuwd met Dorothea Gasse (1776-1849).2 In 1834 vererfde de toen nog
naamloze 'boerenwoning met heerenoptrek' op de dochter Maria Lenssinck (1813-1838) en naar
haar kreeg het huis de naam 'Mariënberg'.3
In 1833 was zij gehuwd met de Utrechtse scheepmaker Nicolaas Verweij (1805-1887). Van de
uit dit huwelijk geboren kinderen bereikte alleen Cornells (1834-1907) de volwassen leeftijd. Het
echtpaar Verweij-Lenssinck woonde in Utrecht en verhuurde zowel het herenhuis als de boerderijIn 1854 woonde Nicolaas Verweij met zijn zoon in Antwerpen; daarna bezocht hij onder andere
Scandinavië, waar hij scheepsbouwers adviseerde. Van 1860 tot 1870 woonde hij bij zijn zoon op
Mariënberg. daarna eveneens bij zijn zoon op andere adressen in Harmeien. In 1885 vertrok Nicolaas Verweij naar het Sint-Antonius Gesticht in Rotterdam, waar hij op 4 februari 1887 overleed.

Hetgezin Verweij-Galesloot, circa 1885. V.l.n.r.:Markt Clasina( 1859-1945), Corneas(1833-1907),
Nicolaas Adrianus Gregorius (1864-1921), Geertruida Mena ( 1860-1933) en Aletta Galesloot (1828-/90
Foto: collectie auteur.
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De zoon Cornells Verweij had in 1838 Mariënberg van zijn moeder geërfd. Hij was koopman en
grondeigenaar. Evenals zijn grootvader was hij wethouder en gemeenteraadslid van Harmeien.
Bovendien was hij voorzitter van het waterschap Harmelerwaard en Hoogheemraad van het
Grootwaterschap Bijleveld en de Meerndijk. In 1854 huwde hij met de Utrechtse Aletta Galesloot (1828-1908). Hun zoon Nicolaas Adrianus Gregorius Verweij (1864-1921) erfde Mariënberg. Na zijn overlijden kwam Mariënberg aan zijn zusters Maria Clasina Verweij (1859-1945)
en Geertruida Aletta Janssen-Verweij (1860-1933). In 1950 verkocht J.F.J. Baltussen te Eist
(Gld), namens de erven Janssen, Mariënberg aan Cornells Wilhelmus Knijff. Diens zoon,
W.C.J. Knijff, is de tegenwoordige eigenaar.
De bewoners van het herenhuis
In 1845 worden vermeld als bewoners van het herenhuis Andries van der Giessen, gepensioneerd
kapitein, 55 jaar, geboren te 's-Gravendeel bij Dordrecht, gehuwd met Maria Catharina Hubertina Janssen van Ooyenbrugge, 51 jaar, geboren te Amsterdam, met een meid en een knecht.
In 1852 waren bewoners: Willem Pellekaan, geboren te Thamen in 1820, kandidaat-notaris, gehuwd met Cornelia Maria Johanna Buddingh, geboren te Harmeien in 1824, alsmede een dienstbode. Vanaf 10 juni 1852 werd het herenhuis bewoond door Gerrit Hendrik Hanrath, geboren in
1817 in Amsterdam, zonder beroep, gehuwd met Sara Petronella Mossel, geboren te Hellevoetsluis in 1821 en hun dochter Louisa Cornelia Sara Hanrath, geboren in 1849 te Amsterdam, met
een dienstbode.
Van 1 november 1853 tot 13 oktober 1857 werd het huis bewoond door de gepensioneerde kapitein der infanterie Pieter Wijnands van Hardinxveld, geboren in 1788 te Workum, overleden te
Utrecht in 1857, weduwnaar van Catharina Elisabeth Janszen, geboren in 1824 te Utrecht en een
dienstbode. Van 15 juli 1854 tot 13 april 1855 was er ook een inwonende knecht.
Na het vertrek van Wijnands van Hardinxveld betrok de familie Verweij het herenhuis en bewoonde het tot 1870. In de periode van 1 september 1892 tot 31 december 1908 huurde de gemeente Harmeien twee vertrekken aan de westzijde van het huis ten behoeve van 'lijders aan besmettelijke ziekten' uit de gemeenten Harmeien en Veldhuizen.4
De bewoners van de boerderij
De boerderij werd van 1845 tot 1855 bewoond door Theodorus Middelweerd, geboren te Maarssen in 1797, vertrokken naar Willeskop, gehuwd met Cornelia Bouwman, geboren in 1820 te
Teckop en overleden te Harmeien in 1852, vijf dochters en inwonend personeel. Op 4 juni 1855
vestigde de eigenaar van Mariënberg, Cornells Verweij, zich op de boerderij met zijn gezin en
met de twee dienstboden en een knecht; in 1857 betrokken zij het herenhuis. In 1870 vertrok het
gezin Verweij naar het adres Cl21 in het dorp Harmeien en in 1880 naar Cl 16, bij de Rijnbrug.
Na het vertrek van pachter C. van Buuren in 1907 betrok de familie Knijff Mariënberg.
Exterieur
Het gebouw staat evenwijdig aan de Utrechtsestraatweg en schuin op de verkaveling. De plattegrond is L-vormig. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld, vijf traveeën breed en twee bouwlagen hoog, onder een brede kroonlijst en met een mansardedak of gebroken kap. Aan weerszijden
van de ingang zijn twee zesruitsvensters; de eerste verdieping bevat vijf vierruitsvensters. De zolderverdieping bevatte oorspronkelijk twee boogvensters; dergelijke vensters zaten ook in de zijgevels van het achterhuis.
De ingangspartij bevat dubbele paneeldeuren met gesneden bovenlicht, geflankeerd door houten
Ionische halfzuilen, die het hoofdgestel dragen. De basementen zijn halve achtkanten. Aan de
linkerzijde is de opkamer: de opkamer daarachter is vervangen door de keuken. Ten behoeve
daarvan werd een venster bijgeplaatst. In de 19e eeuw werd het venster in de zijgevel van de
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voorste opkamer vervangen door deuren met een buitentrap. Rechts in de zijgevel van het achter
huis is de ingang van het woonhuis van de boerderij.
Interieur
De voordeur geeft toegang tot een vestibule, oorspronkelijk bevloerd met grote marmeren plavuizen. Rechts zijn de voorkamer en de zitkamer, links de opkamer en de keuken. Achter de vestibule is de trap naar de verdieping. Deze heeft in hoofdzaak dezelfde indeling als de begane
grond. De kamers aan de voorzijde waren 'en filade' gelegen; de dubbele deuren lagen in één lijn.
Alle kamers bevatten balkenplafonds.
In de linkervoorkamer is een boogvormige gesauste schoorsteennis uit de bouwtijd. Op zolder is
nog een opvallend fraai gestoken trapbaluster bewaard gebleven. De vormgeving ervan is die van
het midden van de 18e eeuw.

Ingangspartij van Mariënberg. Foto: collectie auteur.
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De bouw
Over de bouw van Mariënberg zijn geen gegevens bewaard gebleven. Omdat de bouwheer, Bernardus Lenssinck, aannemer van timmerwerk was, kan worden aangenomen dat het huis in eigen
beheer gebouwd werd, in samenwerking met een metselaar. Andere onderdelen, die niet tot zijn
vak behoorden, kan hij hebben uitbesteed aan collega's.
Mariënberg heeft dezelfde blokvorm - twee traveeën breder - en mansardedak als het woonhuis
van Bernardus Lenssinck, Kalverstraat 4 te Harmeien. De ingangspartij heeft een opvallende gelijkenis met die van de voormalige Rooms-Katholieke kerk, Herenstraat 36 te Utrecht, die 1821
gedateerd is.
Nederlandse en ook buitenlandse voorbeeldboeken speelden bij het ontwerpen van gebouwen
dan ook een belangrijke rol. Eén daarvan was J. Berquin, Architectural ofwiskunstige verhandeling, om de voornaamste eigenschappen der burgerlijke bouwkonst betrekkelijk te maken tot de
vijf bouw-orders, dat in Amsterdam in 1789/90 verschenen was.
Het hoofdgestel van Mariënberg kan uitgevoerd zijn door Bernardus Lenssinck jr. (1806-1864),
die aanvankelijk timmerman was. Zo vervaardigde hij in 1834 voor de Rooms-Katholieke kerk
op 't Hoog te Vleuten 'een predikstoel zonder versierselen'. Op zijn bidprentje staat dan ook te
lezen: 'Hij bevorderde de luister van het huis des Heeren (Hij had eene liefde voor den stoel der
waarheid) en daarom z.al zijne nagedachtenis een zegening blijven. Eccl. XLV.l '.
Huize Mariënberg is onlangs gerestaureerd, waardoor het, net als vroeger, comfortabele woonruimte voor twee huishoudens bevat.
Noten:
1.
2.
3.
4.

Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel Gemeente Harmeien. 1832.
Lenssinck, Jeroen Geschiedenis van de familie Lenssinck van 1400-1900 (Langbroek. 1986).
Maria Lenssinck was genoemd naar haar grootmoeder Maria Gasse-van Bijlevelt (1749-1791).
ArchiefaemeenteHarmelen.inv.nr. 1937.

Chantage in Woerden, 1732
door W.R.C. Alkemade
Inleiding
Bijna twaalf jaar geleden verscheen in dit tijdschrift een artikel van de hand van L.C1.M. Peters
en ondergetekende onder de titel Dit maakten een vent, die niemand en kend'} We beschreven
hierin de perikelen rond de benoeming van de Woerdense stadssecretaris Pieter Brugman in
1724. De benoeming was tamelijk omstreden: een zeer grote meerderheid van de vroedschap
wilde een eigen kandidaat. J.G. van Vianen, arts en lid van de vroedschap, tot secretaris benoemen. Tot de aanhangers van de benoeming van Brugman behoorde onder andere Jan van der
Win, leidende figuur in een van de twee Woerdense facties in de vroedschap.
Het secretarisambt heeft Brugman kennelijk niet gebracht wat hij ervan verwachtte. Of dit aan de
moeizame verhouding met een groot aantal hem niet welgezinde vroedschapsleden heeft gelegen
of dat de inkomsten, die hij uit het ambt verwierf, gewoon te laag naar zijn zin waren is niet helemaal duidelijk. Zeker is dat aandrang vanuit het stadsbestuur, met name door de kort daarvoor
aangetreden burgemeester Cornelis van der Win Corneliszoon, een neef van Jan van der Win, een
rol bij zijn ontslagname heeft gespeeld. Begin 1728 legde Brugman zijn ambt neer en werd in zijn
plaats, zonder enige discussie, mr. Abraham de Pape aangesteld.
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Brugman bleef echter in Woerden wonen, in een huis op de noordzijde van de Rijn in de buurt
van de St. Pietersbrug. Via die brug kon hij aan de andere kant van het water komen, bij het huis
van Adriana van der Win, een zuster van burgemeester Adolf van der Win Cz en gehuwd met
Cornelis Vermeulen, een wat verlopen procureur. Adriana van der Win handelde in dranken;
daarnaast had ze een aantal huizen in de binnenstad. Haar echtgenoot had ook een huis in eigendom en dat verhuurde hij aan Otto van Well, majoor en commies van 's Lands Magazijnen: de beheerder van het Arsenaal in Woerden en, naar het zich laat aanzien, het belangrijkste slachtoffer
van een complot tegen de oud-secretaris Pieter Brugman. Het lijkt erop dat Otto van Well als zondebok is gebruikt in een dubieuze zaak, die zich begin 1732 in 'nette' kringen in Woerden afspeelde.
De hiernavolgende reconstructie is gebaseerd op een aantal getuigenverklaringen en verhoren
ten overstaan van schepenen van Woerden alsmede op een eis wegens smaad, bedreiging en
chantage tegen Van Well door de baljuw van Woerden. Helaas ontbreken er essentiële archiefstukken, die de zaak kraakhelder zouden kunnen maken; met name de vonnissen van de schepenbank in criminele zaken over de periode 1733-1735 zijn niet meer bewaard. Desondanks is geprobeerd deze geschiedenis te achterhalen, waarbij duidelijk wordt, dat men in het verleden uit
geldzucht zelf tot in de hoogste kringen van het plaatselijk bestuur, onfrisse praktijken niet uit de
weg ging.
Vrijdag 18 januari 1732: ruzie bij Vermeulen
Op vrijdagmiddag begeeft Pieter Brugman zich naar het huis van Cornelis Vermeulen en Adriana
van der Win. Het is de tijd om zijn halfjaarlijkse rente te innen. Het gaat om een lijfrente van 80
gulden, die door Cornelis Vermeulen betaald moet worden als gevolg van de verkoop van een
huis door Brugman aan Vermeulen. Het kan wel eens laat worden, want het bezoek van Brugman
gaat altijd gepaard met het nuttigen van enkele borrels en het roken van een of meer Goudse pijpen. Bij aankomst ten huize van Vermeulen treft Brugman daar ook Otto van Well, de jonge majoor, die de leiding heeft over het Woerdense garnizoensmagazijn op de Groenendaal. Brugman,
Van Well en Vermeulen gaan in de keuken, bij de open haard zitten, terwijl Vermeulen's echtgenote druk bezig is met werkzaamheden in en om het huis. De eerste glazen wijn worden ingeschonken, de pijpen gestopt en het gesprek begonnen. Brugman vergeet echter niet, dat hij hier
voor zaken is en weldra haalt hij een van te voren opgestelde kwitantie uit zijn zak voor het geldbedrag, dat hij van Vermeulen moet ontvangen. Mevrouw Vermeulen, die kennelijk over het geld
gaat, betaalt Brugman netjes uit, waarna de oud-secretaris de kwitantie overhandigt. Tot dan is
alles pais en vree, maar kort daarna breekt er ruzie uit. De oorzaak is onduidelijk. Volgens mevrouw Vermeulen was Brugman dronken geworden, nadat hij van de wijn op de jenever was
overgestapt. Adriana wil namelijk graag, dat Brugman zijn jenever, waarvan hij een grootverbruiker was, voortaan bij haar zou betrekken; de kosten ervan zouden verrekend kunnen worden
met de lijfrente. Brugman weigert dit: nooit zou hij mevrouw Vermeulen, een zuster van burgemeester Adolf van der Win, 'de grootste schurk en schelm, die Godt in zijn land heeft', met zijn
klandizie begunstigen. Al het oude zeer tegen de burgemeester komt naar boven: de 'schelm' had
hem aangezet zijn secretarisfunctie neer te leggen. De gastheer en de majoor proberen de secretaris te kalmeren, maar die wordt alleen maar nog kwader. Scheldend en tierend verlaat hij de woning.
Brugman zelf geeft in zijn aanklacht tegen Van Well een hele andere versie van het gebeuren.
Volgens hem begon Cornelis Vermeulen al met het maken van hatelijke opmerkingen over het
feit, dat hij, Brugman, zo lang bleef leven, waardoor de lijfrente zo lang betaald moest worden.
Vervolgens zou het glaasje jenever, dat hem aangereikt was, niet deugen; de drank steeg hem
naar het hoofd. Dat er daarop ruzie is ontstaan, dat ontkent Brugman niet. Het onderwerp van de
twist was echter niet zijn verhouding tot de familie Van der Win, maar de predestinatie, een on42

derwerp dat in calvinistische kringen al vaker grote tegenstellingen had veroorzaakt. Brugman
verklaarde in dat kader dat hij niets tegen calvinisten, lutheranen of remonstranten had, maar dat
hij de katholieken absoluut niet kon pruimen. Zijn betovergrootmoeder was in leper vanwege
haar calvinistische gezindheid op de brandstapel gebracht en wat hem betreft mocht de RoomsKatholieke kerk zo snel mogelijk afbranden. Nadat hij dit geroepen had zijn Vermeulen en Van
Well even naar buiten gegaan, waarna ze terugkomend de zaak omdraaien. Ze verwijten Brugman nu dat die zich denigrerend over de Hervormde kerk heeft uitgelaten en dat zijn opmerking
over het afbranden de Petruskerk betrof. Vervolgens zetten ze hem het mes op de keel: of Brugman scheldt Vermeulen de lijfrente kwijt of Vermeulen en Van Well zullen hem aanklagen wegens het beledigen van de Hervormde kerk. Vooral Vermeulen zou het bont gemaakt hebben:
'Naa de galg, gij donder, naa de galg!!' zou hij Brugman hebben toegeschreeuwd, waarna de
oud-secretaris het huis in woede verlaten had.
Zaterdag 19 januari 1732: nieuwe bedreigingen
Aan het eind van de ochtend krijgt Otto van Well onverwacht bezoek: Pieter Brugman staat voor
de deur van Van Well's woning op de hoek van de Kerkstraat en de Haverstraat. De majoor laat
hem binnen en kennelijk wordt de zaak min of meer uitgesproken. Het leidt er zelfs toe, dat Brugman bij Van Well blijft eten en een meisje naar zijn huis stuurt om zijn dienstbode dat te vertellen.
Na het eten gaat Brugman weer huiswaarts.
's Avonds brengt Van Well een wederbezoek aan Brugman en even later stapt ook Cornelis Vermeulen de woning van de oud-secretaris binnen. Over de afloop van dit verzoek verschillen de
getuigen opnieuw van mening. Volgens Brugman begon Vermeulen opnieuw met dreigen. Hij
eiste, 'voor den donder', zeshonderd gulden voor zichzelf en driehonderd gulden voor Van Well
alsmede kwijtschelding van een schuld van zestig gulden die Van Well bij Brugman had. Brugman heeft ze vervolgens allebei de deur uitgewerkt.
Volgens Van Well daarentegen hebben ze rustig een pijpje gerookt en een glaasje gedronken en
zijn ze in alle vriendschap uiteen gegaan.
Binnen een uur stond Van Well opnieuw bij Brugman op de stoep, dit keer om hem duidelijkste
maken dat het menens was. Vloekend herhaalde hij zijn waarschuwing, dat Vermeulen en hij 'het
vilmes in de buyk' van de secretaris hadden en dat hij het niet moest wagen Vermeulen of hem
ooit nog om betaling van hun schulden te vragen.
Maandag 21 januari 1732: de majoor in de val
In de loop van de ochtend verschijnt Otto van Well bij de woning van Brugman. Hij komt echter
niet op het meest geschikte tijdstip: een buurman van Brugman, Cornelis Groenevelt, is net bezig
met het 'hakken' van een kabeljauw voor de oud-secretaris en zijn dienstmaagd. Van Well wil
Brugman alleen spreken, en daarom vertrekt hij weer, met de mededeling dat hij die avond nog
wel even langs zal komen.
Als Brugman dit van zijn dienstbode, Adriaantje van der Wakker, te weten komt verzint hij een
sluw plan om de majoor in de val te laten lopen. Hij gaat naar de stadsomroeper, Gerrit van Leeuwen en vraagt hem om diezelfde avond langs te komen. Vroeg in de avond komt Gerrit van Leeuwen bij Brugman, die hem vertelt dat hij majoor Van Well verwacht. Gerrit zou zich moeten verbergen om te horen, wat Van Well zou zeggen. Maar Gerrit van Leeuwen voelt er niets voor als
verklikker tegen Van Well op te treden. Hij zegt, dat hij acuut last van koorts krijgt en neemt de
benen. Het plan lijkt te mislukken. Brugman geeft zich niet gewonnen. Hij stuurt zijn dienstbode
naar Laurens van Leeuwen, die enkele huizen verder op de Rijn woont, en gaat zelf naar een andere buurman, Cornelis Groenevelt, dezelfde die "s ochtends de kabeljauw aan het fileren was.
Deze twee heren zien geen bezwaren in het afluisteren van Brugman en zijn gast. Om half acht arriveren ze ten huize van de oud-secretaris en drinken er een biertje en een wijntje. Helaas komt
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majoor Van Well niet opdagen. Pas als de dienstmeid naar hem toegestuurd wordt met de vraag
of hij bij Brugman langs wil komen, gaat hij eropuit. Het is dan inmiddels al half tien 's avonds.
Als bij Brugman de bel gaat maken de twee buren zich uit de voeten. Ze stellen zich op de binnenplaats verdekt achter de ramen op en zien wat zich in de keuken van Brugman afspeelt. De
majoor en de oud-secretaris gaan aan een houten tafel bij het vuur zitten en roken een pijp. Na wat
over koetjes en kalfjes te hebben gesproken komt de majoor ter zake. Van Well deelt Brugman
mee, dat Cornells Vermeulen bereid is te zwijgen over wat Brugman heeft gezegd over de Hervormde kerk, indien Brugman 250 gulden zou schenken aan diens dochtertje Cornelia Maria
Vermeulen. Brugman haalt daarop een krijtje uit zijn zak en schrijft het getal 250 op de houten tafel. 'Dat is 100 rijksdaalders', constateert hij, en vervolgens vraagt hij aan Van Well: 'En wat
pretendeert gij?'. Van Well toont zich genereus: hij verklaart dat hij wil dat Vermeulen en Brugman weer goede vrienden worden, 't Ootje eruit en de bruy aan het geleende ' is voor Van Well
voldoende, met andere woorden 25 gulden en kwijtschelding van zijn lening van zestig gulden
bij Brugman.
En dan roept Brugman opeens zijn twee buren de kamer in: 'Kom binnen, mannen, hier is de eerlijkste man van Woerden. Hij wil helemaal niets hebben!'. Door het binnenkomen van Groenevelt en Van Leeuwen is de majoor volkomen van zijn stuk gebracht. Hij begint zich te realiseren,
dat hij grote problemen kan gaan krijgen. De buren hebben precies gezien en gehoord, wat zich
heeft afgespeeld en met name Cornells Groenevelt is kwaad. Hij neemt Van Well mee naar de
binnenplaats en spreekt hem bestraffend toe. Van Well probeert zich te verdedigen, wijst op de
moeilijke financiële situatie van Vermeulen en vertelt zijn versie van de gebeurtenissen op 19 januari. Hij slaagt er echter niet in Groenevelt duidelijk te maken waarom hij, Van Well, zich hiervoor heeft geleend.
De twee gaan weer naar binnen en vinden daar opeens een volkomen veranderde Brugman. Deze
omhelst Van Well, prijst hem als een eerlijk man en zegt, dat de majoor gedwongen is om dit
klusje ten behoeve van Vermeulen op te knappen: Vermeulen is immers Van Well's huisbaas.
Deze omslag verbaast Groenevelt en Van Leeuwen wel enigszins en ook Van Well moet zich behoorlijk opgelaten hebben gevoeld, toen de oud-secretaris hem opeens om de hals vloog. Ze drinken gezamenlijk nog een glaasje, maar veel gesproken wordt er niet meer. In elk geval gaan de
heren tegen elven in vriendschap uiteen.
Donderdag 24 januari 1732: een briefje in de bus
Enkele dagen later wordt er bij Pieter Brugman een briefje aan huis bezorgd. Het was een in het
Frans geschreven briefje, waarvan de inhoud luidde: 'Monsieur. Je apri que vous sera bien tout
appelle devant le consielparle Borgemr. Soie adverti par vostre ami, quie reste avec baucaup de
respect vostre tres humble et tres obisant serviteur 0. van Well. Woerden den 24e januarij 1732. '
Hoewel in niet geheel foutloos Frans was het duidelijk een bedreiging: waag het niet hier een
rechtszaak van te maken.
Misschien is dat wel de druppel geweest die de emmer bij Brugman deed overlopen. Enige dagen
ervoor was hij nog door medelijden met Van Well, die hij beschouwde als slachtoffer van de
sluwe Vermeulen, bevangen, maar dat de majoor het waagt een dergelijk briefje te schrijven, dat
gaat Brugman te ver. Hij stapt naar de baljuw van Woerden, Willem Hooft.
De afloop van het verhaal
De baljuw heeft de aanklacht van Brugman uitermate serieus genomen. Hij ging op onderzoek uit
en liet een aantal betrokkenen verhoren: Adriana van der Win, Brugmans dienstmeisje Adriaantje van der Wakker, Cornells Groenevelt en Laurens van Leeuwen (de laatste twee zelfs drie
maal). Het resultaat van het onderzoek is opmerkelijk. Kennelijk heeft Hooft de zaak tegen Cornelis Vermeulen, de belangrijkste chanteur van het tweetal, niet rond kunnen krijgen. Hij was na44

meiijk niet zo duidelijk betrapt als Van Well; de beschuldigingen tegen hem kwamen van Brugman, Van Well en diens dienstbode. Adriaantje van der Wakker werd niet als betrouwbare getuige beschouwd gezien het feit dat ze al zo lang bij Brugman werkte en ook in diens testament
was opgenomen, terwijl Van Well's beschuldigingen tegen Vermeulen uitsluitend tot doel zouden hebben hemzelf vrij te pleiten of te verontschuldigen. Het is ook niet uitgesloten, dat de
machtige positie van de familie Van der Win de baljuw enigszins heeft afgehouden van acties ten
opzichte van de aan die familie verwante Vermeulen, hoewel Willem Hooft in het algemeen niet
erg bang uitgevallen was. Er moest echter iemand hangen en de arme Otto van Well, zonder relaties in de vroedschap, lijkt het slachtoffer te worden.
Op 24 juni 1732 hoort de majoor, hoe de baljuw hem voor schout en schepenen aanklaagt en een
stevige eis op tafel legt: Van Well moet uit zijn ambt worden gezet en voor twaalf jaar uit Holland
worden verbannen.
Gelukkig heeft de majoor een goede procureur/zaakwaarnemer: Willem van Vianen, een broer
van dokter Van Vianen, die in 1724 het secretarisambt misliep. De Van Vianen's waren gebeten
op Brugman en Willem heeft waarschijnlijk alles in het werk gesteld om Van Well te redden.
Door de zaak te vertragen en nieuwe verhoren te vragen duurde het nog tot minstens april 1733
voordat er enig schot in de zaak kwam. Helaas...vanaf dat moment ontbreken de bronnen. We
kunnen echter aannemen, dat de zaak met een sisser afgelopen is. Misschien dat het overlijden
van Brugman in juli 1735 de zaak heeft beëindigd: misschien hebben hogere machten in Den
Haag (als commies-majoor ressorteerde Van Well onder de Staten van Holland) ten gunste van
de majoor ingegrepen...we weten het niet.
Wat we wel weten is, dat Otto van Well nog jarenlang als commies-majoor in Woerden werkzaam is geweest. Hij is op 18 augustus 1771 in de Petruskerk begraven. Cornelis Vermeulen
overleed in 1749. Op 3 november van dat jaar werd hij ten grave besteld; zijn weduwe Adriana
van der Win overleefde hem ruim 22 jaar en overleed in januari 1772.
Wie is nu de werkelijke schurk in dit hele verhaal? Otto van Well is duidelijk fout geweest: hij
heeft zich laten gebruiken door Cornelis Vermeulen en had de domme pech dat hij in de val liep
van Brugman. De oud-secretaris gaat echter ook niet vrijuit: de slinkse wijze waarop hij Van
Well in figuurlijke zin zijn eigen graf liet graven zou tegenwoordig als een niet toelaatbare opsporingsmethode gekwalificeerd worden. En wat te denken van de buren Groenevelt en Van
Leeuwen, die er geen been in zagen zich, verborgen op de binnenplaats, als spion en klikspaan
voor Brugman te laten gebruiken?
Maar helaas moet ondanks alles als conclusie worden getrokken, dat de grootste boef aan de
rechter ontsnapte: Cornelis Vermeulen is niet eens verhoord, laat staan dat hij voor het gerecht
gedaagd is. En daarmee is maar weer aangetoond, dat ook in het verleden het recht niet altijd zegevierde.
Noot:
1.

"'Dit maakten een vent die niemand en kend': een reconstructie van de intriges rond de benoeming van een Woerdense stadssecretaris aan de hand vaneen spotrijmuit 1724" in: Heemtijdinghen, jg. 23 (1987), nr. 4.

Bronnen:
Streekarchief Rijnstreek, Woerden:
- Oud-rechterlijk archief, inv.nrs. 6 en 13
Stadsarchief Woerden. Kast I. inv.nr. 18.
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De Gasfabriek te Montfoort (1911-1946)
door J.F. van Rooijen
Licht in de duisternis
In de herfst van 1909 krijgt Montfoort een nieuwe burgemeester, F.H. van Kempen. Al snel blijkt
dat hij zich ergert aan de slechte straatverlichting in het stadje, die op dat moment bestaat uit 48
petroleumlantaarns. Van Kempen oppert daarom in notabene de eerste raadsvergadering na zijn
installatie dat er een Verlichtingscommissie moet komen. Deze dient na te gaan welke wijze van
verlichting voor Montfoort gewenst is, "opdat de petroleumverlichting spoedig plaats make voor
meer moderne verlichting en we niet langer in de duisternis zullen zitten." De burgemeester
krijgt van de gemeenteraad de vrije hand om een dergelijke commissie te benoemen. Wel merkt
raadslid Klein terecht op dat Montfoort al een Tramcommissie kent, die zich zijdelings met de
verlichting bezighoudt. Echter raadslid Tromp stelt als weerwoord: "Als we met de verlichting
wachten op de uitvoering der tramplannen, dan zitten we nog wel 50 jaar in de duisternis."
Burgemeester Van Kempen laat er geen gras over groeien. Onder zijn voorzitterschap gaat hij direct aan de slag met de Verlichtingscommissie, die in de wandeling al snel de Gascommissie
wordt genoemd. De ideeën die er leven zijn namelijk duidelijk. Montfoort wil indien mogelijk
een gasfabriek, die niet alleen zorgt voor een goede straatverlichting maar die bovendien méér
kan betekenen voor de inwoners. In IJsselstein worden in dezelfde tijd ook dergelijke plannen
gesmeed, terwijl bijvoorbeeld Woerden en Oudewater deze stap al veel eerder (resp. in 1858 en
1869) hadden gewaagd. Een andere optie, het stichten van een electriciteitscentrale, is alleen
weggelegd voor hele grote steden, en dan nog blijkt electriciteit een relatief dure energiebron te
zijn. De commissie doet de gemeenteraad daarom het voorstel om de Maatschappij tot Bouw en
Exploitatie van Gemeentebedrijven (Mabeg) te Utrecht een globaal plan te laten opstellen voor
de oprichting van een steenkolengasfabriek.
Allereerst wordt hierbij gekeken naar de financiële haalbaarheid van een gasfabriek te Montfoort. De stichting van een fabriek in gemeenten met weinig inwoners komt niet zo vaak voor.
Echter doordat Montfoort compact gebouwd is, valt de aanleg van het buizennet niet al te duur
uit. Daarnaast ziet het ernaar uit dat de Tuchtschool voor Meisjes een grote gas-afnemer zal worden. Kortom de plaatselijke omstandigheden zijn niet ongunstig. Bovendien leert de ervaring dat
burgers, als hen de mogelijkheid geboden wordt, maar al te graag de overstap maken naar het gebruik van gas. Zodoende komt de Verlichtingscommissie tot de slotsom dat stichting van een
gasfabriek een reëel plan is, dat verdere uitwerking verdient. Vervolgens blijkt bij het precies
doorrekenen van alle kosten en baten, dat gasverlichting in ieder geval iets duurder uitvalt dan de
petroleumlantaarns. "Doch", zo staat in het advies naar de gemeenteraad, "een verlichting als
Montfoort thans nog bezit, is een stad niet waardig."
Bouw van de Gasfabriek
In de zomer van 1910 staat de gemeenteraad voor een aantal belangrijke beslissingen die genomen moeten worden met betrekking tot de stichting van de gasfabriek. De gemeente heeft hiervoor GJ. Somer, directeur van de Gemeente Gasfabriek te Lisse, als onafhankelijk adviseur in de
arm genomen. Daarnaast wordt er natuurlijk informatie ingewonnen bij diverse andere gemeenten, die een gasfabriek hebben. Uiteindelijk besluit de raad een steenkolengasfabriek te laten
bouwen en dit werk onderhands aan te besteden aan de eerder genoemde Mabeg, die vervolgens
ook wordt belast met de exploitatie. Op 3 oktober 1910 worden de raadsbesluiten betreffende de
bouw van de gasfabriek door gedeputeerde staten goedgekeurd en begint het echte werk.
Als bouwlokatie was het oog gevallen op een perceel Buiten de Willeskopperpoort op steenworp
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De Gasfabriek, circa 1914. Foto: collectie gemeentearchief Montfoort.
afstand van de algemene begraafplaats aan de huidige Julianalaan. Voor de som van 2500 gulden
koopt de gemeente een stuk bouw- en moesland van J. Hogenboom strekkende van de Willeskopse of Zuid-IJsseldijk tot aan de IJssel. Op dit perceel, kadastraal bekend gemeente Montfoort,
sectie A, nummers 769 (ged.) en 871 (ged.), moet de fabriek verrijzen. Groot voordeel van vestiging op deze plek is uiteraard de ligging bij het water met oog op de aanvoer van de kolen. Deze
zouden vanaf het station in Woerden per schip naar Montfoort worden vervoerd.
De Mabeg dient volgens de bouwovereenkomst de gasfabriek bedrijfsvaardig en kant en klaar op
te leveren met een compleet buizennet, straatverlichting en huisaansluitingen met bijbehorende
installaties. Het bedrag dat hiermee gemoeid is beloopt behoudens de variabele kosten
f57.451,27. Nadat de benodigde vergunningen verleend zijn, moet de Maatschappij de klus in
vijf maanden tijd klaren. Voor de werkzaamheden zou de Mabeg indien mogelijk Montfoortse
aannemers en arbeiders inschakelen. De aanleg van de installaties is echter specialistenwerk.
Hiervoor worden Duitse arbeiders ingeschakeld, hetgeen niet verwonderlijk is omdat de Mabeg
in 1909 min of meer ontstaan is uit de Duitse firma Carl Francke te Bremen. Over het verloop van
het project lezen we in "De Stadsomroeper" van december 1910: "Ons stadje ligt totaal overhoop
en overal zijn de litteekens nog zichtbaar van een geweldige operatie. Een heel college van Duitsche Dorters hebben de leiding en leuk is 't. Verscheidene van die Montfoortsche 'kevers' beginnen al aardig Duitsch te spreggen."1
In de te bouwen fabriek wordt het gas geproduceerd door verhitting van steenkolen in retorten.
Deze verhitting van de retorten vindt plaats door op cokes gestookte ovens, een 2- en een 3-retortsoven. Met het oog op de toekomst is erbij het ontwerp rekening gehouden met een mogelijke
uitbreiding van de capaciteit. De Mabeg garandeert bij normaal bedrijf een productie van 200 m3
gas per retort per dag. Het gas wordt opgeslagen in de gashouder, totdat het door de leidingen
naarde verbruikers kan worden getransporteerd. De lichtsterkte van het gas dient minstens gelijk
te staan met die van 12 engelse kaarsen, bij een gasverbruik van 5 engelse kubieke voeten per uur.
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Groot nadeel van de productie van steenkolengas is de grote hoeveelheid aan smerige en giftige
afvalstoffen die hierbij vrij komt. Het enige lichtpuntje is dat er wel iets aan recycling kan worden gedaan. De teer die bij de zuivering van het vuile gas wordt opgevangen, wordt vervolgens
verkocht voor het verharden van wegen. Het afgescheiden ammoniakwater vindt zijn weg naar
de kunstmestfabriek. De genoemde nevenproducten, waaronder ook de hierna beschreven cokes
moeten worden gerekend, zorgen nog voor enige extra inkomsten voor de fabriek.
Op 6 februari 1911 wordt de nieuwe gasfabriek in gebruik genomen. Na een toespraak van de
burgemeester mikt ieder lid van de Gascommissie een schep kolen in één van de retorten. Vervolgens maakt het gezelschap een wandeling door de stad, die eindigt met een borrel in De Gouden
Leeuw. "Montfoort baadde in een zee van licht", zo schrijven de kranten over deze avond.2 "Wat
een gewaarwording als men die vuile petroleumlampen kan opruimen en zijne gaslampen kan
aansteken, die, dankzij de nieuwste vindingen, een prachtig rustig licht verspreiden. Was het een
wonder dat er veel publiek op de been was toen het oogenblik daar was dat de lantarens zouden
worden aangestoken? Dat ging telkens gepaard met een hoeratje van de jeugd." "Een sterk contrast leverde de brandende petroleumlamp voor het raadhuis vlak naast de gaslantaarn. Het is
voor onzen burgemeester zeer zeker eene voldoening zijn werk zóó bekroond te zien."
Samenwerking met de Mabeg
Zoals we gezien hebben, koos de gemeente in 1910 er niet voor om de Gasfabriek in eigen beheer
te exploiteren. Het is wederom de Mabeg die hiermee wordt belast. Het uitbesteden van de exploitatie vindt plaats door verpachting van de fabriek en bijbehorende werken voor een periode
van 30 jaar. De verschuldigde pachtsom is opgebouwd uit twee delen. Allereerst betaalt de Mabeg aan de gemeente een percentage van de stichtingskosten van de fabriek3, welk bedrag bij
eventuele fabrieksuitbreiding in de toekomst wordt verhoogd met de som die de gemeente kwijt
is aan rente en aflossing van de voor de verbouwing af te sluiten geldlening. Daarnaast draagt de
Mabeg 50% van de netto winst van de exploitatie af aan de gemeente. Hier zijn natuurlijk alle
ogen van de gemeenteraadsleden op gericht.
De samenwerking met de Mabeg verloopt goed. Toch twijfelt de gemeente weleens of het niet
beter was geweest de fabriek in eigen beheer te hebben. Dan was zij tenminste vrij in doen en laten. Andere gemeenten die de stichting van een fabriek overwegen, houdt de gemeente niettemin
voordat zij dik tevreden is met de Mabeg als pachter, en dat "vooral haar Directeur, de heer Carel
Gerber, een sympathiek persoon is in wien men het volste vertrouwen kan stellen."
In de loop van 1922 raakt de liefde wat bekoeld. De vergunningverlening aan de PUEM voor het
leggen van electriciteitskabels door straten waar ook gasbuizen liggen, leidt tot een fors geschil.
De Mabeg stelt dat de gemeente hier buiten zijn boekje gaat, omdat de Mabeg in de Montfoortse
straten een zakelijk recht heeft. Uit protest wordt de pachtsom over het tweede halfjaar van 1922
niet betaald. De gemeente vindt dit allemaal wel erg gezocht: De Mabeg pacht het buizennet en
dat wil niet zeggen dat hieruit rechten voortvloeien ten aanzien van de straten in Montfoort. Wanneer er dus een vergunning afgegeven moet worden voor bepaalde werken in de straat, dan is dat
een zaak voor de gemeente en niet voor de Mabeg. Het leggen van de electriciteitskabels vormt
geen belemmering voor het werk van de gasfabriek, dus van contractbreuk kan in de ogen van de
gemeente geen sprake zijn. Dat zou anders liggen, wanneer de straatverlichting op het electriciteitsnet zou worden aangesloten. Hier is echter geen sprake van. In de raadsvergadering van 21
september 1922 staat de burgemeester, J.B. Kemme, uitgebreid stil bij de overrompelingstactiek
die de Mabeg in het steekspel hanteerde. Breedvoerig vertelt hij hoe de directeur van de Mabeg
en een advocaat zelfs een paar uur voor het stadshuis hebben gepost om te proberen zonder afspraak een onderhoud met hem af te dwingen. En dat zijn dan "menschen die aanspraak willen
maken op het predicaat 'beschaafd'!", aldus de nog verontwaardigde burgemeester. Uiteraard
had hij de heren nul op rekest gegeven. De zaak wordt voor het gerecht uitgevochten. Kemme
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zegt de gemeenteraad, dat hij de Mabeg wel doorziet. De Mabeg is natuurlijk uit op het openbreken van het contract, nu "kwadere jaren" voor de fabriek aanbreken met alle financiële risico's
van dien.
Nadat blijkt dat de gemeente in deze zaak sterk staat en door het gerecht in het gelijk zou worden
gesteld, gaat er een andere wind waaien. De gemeente gaat weer met de Mabeg om de tafel zitten.
Over de "kwadere jaren" die er voor de Gasfabriek in het verschiet liggen, lijkt amper te worden
gesproken. De gemeente wil zelfs de exploitatie van de fabriek wel overnemen. "Gebleken is dat
het bedrijf met normalen gasprijs een behoorlijke winst kan opleveren", zo staat in de raadsnotulen van 28 december 1923 te lezen. Achtergrond voor dit optimisme is dat het gasverbruik toch
nog iets gestegen is in de jaren 1921-1923, waarin Montfoort werd aangesloten op hetelectriciteitsnet. De gemeente gaat ervan uit dat het gas populair blijft, zeker voor kookdoeleinden. Van
de 450 aansluitingen zijn er 260 muntgasaansluitingen, waarvan slechts een enkeling op electriciteit aangesloten zal worden. Van de andere gasverbruikers, de circa 200 gewone gasaansluitingen van de meer bemiddelde burgers, beschikt slechts 50% over electriciteit. Dus al met al zit het
qua aantal aansluitingen met de combinatie licht- en kookgas wel goed. Het gemeentebestuur ziet
de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. De gemeenteraad besluit de Gasfabriek over te
nemen. Onder bepaalde voorwaarden stemt de Mabeg in met overdracht van de fabriek direct al
ingaande op 1 januari 1924.
Deal langer gekoesterde wens om het beheer van de fabriek over te nemen moet mede in het licht
worden gezien van een andere ontwikkeling. Al jaren wordt er in Montfoort gepraat over de
stichting van een waterleidingbedrijf en nu zit hier eindelijk schot in. Over dit nieuwe gemeentebedrijf krijgt gasmeester Hogerheijde ook de leiding, wat wordt beloond met een jaarwedde van
3000 gulden met vrij wonen, licht en brand. De drie arbeiders van de Gasfabriek worden eveneens gemeenteambtenaar, en zo n betrekking in gemeentedienst met recht op pensioen is "zeer
gewild", zo deelt de gemeentesecretaris het drietal mede. Zij moeten het echter stellen met een
weekloon van 25 gulden.
In zijn nieuwjaarstoespraak van 1924 staat burgemeester Kemme nog eens stil bij het meningsverschil met de Mabeg, waarmee tien jaar prettig is samengewerkt, dat uiteindelijk geleid heeft
tot overname van het goed renderende gasbedrijf. Overigens zou de Mabeg in september 1925
opdracht krijgen tot bouw van het waterleidingbedrijf, waarmee volgens het contract een bedrag
gemoeid was van f 88.489,90.
Eerder dat jaar besloot de gemeente al tot bouw van een 8-retorts generator-oven voor het gasbedrijf. Deze moet de versleten 2- en 3-retortsovens vervangen, welke nog waren van het eerste uur
van de Gasfabriek. Het werk is aanbesteed aan H. Völker, ovenbouwer te Arnhem, voor een bedrag van f 7907,50.
Gas kent grote belangstelling
De belangstelling voor het gas is bij de oprichting van de fabriek groot onder de bevolking. Zo
groot, dat de stoutste verwachtingen over het gasverbruik direct al worden overtroffen. Dit heeft
nogal grote gevolgen. De gloednieuwe fabriek krijgt al na ruim een jaar te maken met uitbreidingsplannen, welke in 1913 worden gerealiseerd. De gemeente wordt ditmaal hierin geadviseerd door H.S. A. van Beek, directeur van de gasfabriek en het waterleidingbedrijf te Oudewater.
Er wordt besloten tot bouw van een 5-retortsoven en de bijplaatsing van een koeler, een wasser
en zuiveringskist. Met andere woorden: het gaat om een verdubbeling van de capaciteit van de fabriek. De kosten van de uitbreiding belopen grofweg 10.000 gulden, maar hier geldt: "'De kost
gaat voor de baat uit".
Grote gasafnemers zijn de Tuchtschool en het St. Anthoniusgesticht. die een korting op de normale gasprijzen krijgen. De Gasfabriek start met een gasprijs van 8 cent per m3, terwijl voor
muntgas 9 cent per m3 wordt betaald. Muntgas is iets duurder, maar heeft zeker voor de wat min49

der gegoede inwoners het voordeel dat bij de installatie een of twee kooktoestellen en een of twee
hanglampen worden geleverd. De muntgasverbruiker betaalt bovendien geen meterhuur. Gas
over de muntmeter wordt aanvankelijk betaald met 2 M-cent stukken, die in de automaat geworpen moeten worden. De gemeente doet er steeds alles aan om de gasprijzen op de genoemde bedragen te houden. Door de Eerste Wereldoorlog rijzen de kolenprijzen echter de pan uit. Het
bijna krampachtige streven van de gemeente om de gasprijzen zo laag mogelijk te houden wringt
met een goede bedrijfsvoering. En als de gemeente dan in 1915 met de rug tegen de muur instemt
met een hogere prijs, krijgt zij te maken met protesten vanuit de bevolking onder aanvoering van
de R.K. Werkliedenvereniging.

Gasmuntje uit Montfoort, voor en achterzijde, uitgevoerd in zink.
De plaatselijke middenstand ruikt de winst die er te halen valt uit de nieuwe markt van gasartikelen, zoals gaskachels, -kookplaten, gloeikousjes en gaslampen in alle soorten en maten. De handelaren verdringen zich om hun waren aan te prijzen. Meest origineel is wel de firma J. Cornelissen die zijn waren aanprijst in "De Stadsomroeper". "De Stadsomroeper: verschijnt uitsluitend
bij erg droog weer met gescheurde bekken en dito stem of bij hooge uitzondering als Reclameblad." Maar deze handelaar in gasartikelen noemt zich niet voor niets "humorist te Montfoort".
Dat iedereen een graantje mee wil pikken, blijkt wel uit de brief van de Mabeg uit juli 1913. Zij
waarschuwt hierin de gemeente. De directie van de Maatschappij had namelijk vernomen dat in
Montfoort "door schoenmakers, photografen, timmerlieden, zadelmakers etc. installaties worden
gemaakt, die tengevolge van het totaal niet-deskundig zijn van deze personen, veel te wenschen
overlaten en aanleiding geven tot klachten, om niet te spreken van het gevaar voor ontploffing of
gasverstikking." De gemeente belooft hierop erop toe te zien dat artikel 4 van het Reglement
wordt nageleefd, waarin is gesteld dat particuliere fitters hun werk dienen te laten controleren
door de Gasfabriek.
Overigens is het niet zo, dat de bevolking van Montfoort direct in 1911 en masse het gas gaat gebruiken voor verwarming en koken. Een klein deel beperkt zich in eerste instantie tot het gaslicht. De petroleumlampen gaan dus massaal de deur uit. maar de oude vertrouwde kolenkachel
blijft staat waar hij staat. Het lukt de gemeente goed de inwoners ertoe te bewegen het petroleumstel de deur uit te doen. Zij wijst de inwoners erop dat de spijzen op gas bereid veel smakelijker
zijn. "Daarenboven heeft men nooit last van zwarte pannen." Echter het rekensommetje, waarin
wordt voorgerekend dat gas voordeliger is dan petroleum, legt natuurlijk het meeste gewicht in
de schaal.
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Het jaarverslag over 1913 is door de Mabeg fraai gedrukt uitgegeven en verschaft ons enige
statistische gegevens: In dat jaar had een vermeerdering plaatsgevonden van 45 aansluitingen,
180 pitten, 52 kooktoestellen met 93 kookgaten en twee kachels. Hiermee kwam het totaal aar
het einde van het jaar op 342 aansluitingen, 49 straatlantaarns. 1343 pitten. 308 kooktoestellen
met 575 kookgaten, 1 motor met 4 PK en 14 kachels. Het aantal verbruikers van gas over de gewone meter bedroeg 129 en het aantal verbruikers van muntgas bedroeg 196. Aan gas werd dat
jaar 143.065 m3 afgeleverd. Hiervan werd bijna 53% afgeleverd voor gasverbruik over de gewone meter, 36% aan muntgas, 7% voor de straatverlichting en het resterende deel betrof gasverbruik door de fabriek, gasverlies e.d.
In 1917 blijken naast de Gasfabriek zelf een vijftal andere fabrieken en werkplaatsen in Montfoort gebruik te maken van gas: Sigarenfabriek en tabakkerverij Straver, Kuiperij J. Hoefs, Lakfabriek Van Frankenhuijsen. Korenmalerij L.G. van Rossum en Broodbakkerij H. van Kooten.4
Door de komst van de Gasfabriek is er op bescheiden schaal enige samenwerking ontstaan tussen
de gemeenten Montfoort en Linschoten. In 1912 wordt er namelijk een contract gesloten over de
verlenging van de gasleiding over Linschotens grondgebied. Het betreft het doortrekken van de
gasleiding over de Doeldijk tot de Lindeboomsebrug en verlenging van de gasleiding in de Hofdijk met het doel om op de twee eindpunten een lantaarn te plaatsen. Voor 45 gulden per jaar
zorgt Montfoort voor de verlichting van de beide lantaarns op dezelfde wijze als dat het in de stad
gebeurt. Dit betekent dat de lantaarns tot 11 uur 's avonds branden, behalve als dat niet nodig is in
de zomer en met lichte maan. De huizen langs de aan te leggen gasleiding mogen eveneens aansluiten op het Montfoortse gasnet.
In latere tijd wordt er gedacht aan verdere uitbreiding van het gasnet buiten Montfoort. Gaslevering aan Linschoten en Willeskop blijkt echter niet rendabel. Levering van gas aan de gemeente
Harmeien is in principe wel een haalbare kaart. In 1926 presenteert de gasdirecteur een kostenraming van aansluiting van de dorpskom Harmeien, welke wordt begrensd door de Algemene begraafplaats aldaar en de Jonkersbrug nabij gemaal De Adriaan. De burgemeester van Harmelen
gaat echter nooit echt serieus op het aanbod van Montfoort in. Hij heeft de blik gericht op de mogelijkheden die electriciteit zijn gemeente (al) biedt.
De verkoop van cokes vormt een hoofdstuk apart. Het is een belangrijk nevenproduct van de
steenkolengasfabriek. Nadat de kolen in de fabriek ontgast zijn, worden de nog gloeiende cokes
afgevoerd, geblust en gesorteerd. Vervolgens worden de cokes verkocht. Het is brandstof voorde
armen, de meer welvarende burgers stoken antraciet. Ook bedrijven kloppen bij de Gasfabriek
aan voor cokes. In 1915 klaagt de gemeente bij de gasmeester, dat er grote hoeveelheden cokes
buiten de gemeente verkocht zijn ten koste van de ingezetenen. Al gauw blijkt dat de klachten gevoed zijn door de ervaringen van de Firma J.L. van Rooijen te Montfoort. De gasmeester pareert
de klachten met een verhaal, dat kan worden samengevat als eigen schuld dikke bult. Var
Rooijen en enkele handelaren hadden eerder namelijk beweerd in Gouda voor cokes drie cent
goedkoper terecht te kunnen. Toen bleek dat zij elders niet konden slagen voor cokes ten behoeve
van hun stoomketels, keerden zij bij de Gasfabriek Montfoort terug. Deze kan echter niet altijd à
la minute het gevraagde kwantum leveren. Bovendien gaat natuurlijk een grote vaste klant als
steenfabrikant Wiegering voor boven bijvoorbeeld de Firma Van Rooijen, die slechts door de
nood gedwongen in Montfoort wil kopen. Bij tijdige reservering is levering aan dit bedrijf vanzelfsprekend wel mogelijk.
Om de verkoop van cokes goed te reguleren moeten de cokesklanten zich eerst op het stadhuis
melden bij de gemeenteontvanger. Hier krijgen zij tegen betaling een cokesbon, waarmee zij bij
de Gasfabriek de cokes kunnen afhalen. Vermeldenswaardig is nog dat de cokes die gebruikt
worden voor de bedeling van armen tegen groothandelsprijzen worden verstrekt.
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Personeel van de Gasfabriek
De eerste gasmeester ofwel directeur van de Gasfabriek is de uit Duitsland afkomstige Frederich
Arthur Gotfried Daniël, gehuwd met Wilhelmina Johanna van Tilburg uitWaddinxveen. In 1911
vestigt het echtpaar zich in de gasmeesterswoning naast de fabriek. De behuizing is aan de krappe
kant. Al na drie jaar besluit de gemeente hierin verbetering te brengen. Gemeenteopzichter A.W.
Stoiker krijgt opdracht om een ontwerp te maken vooreen villa. De bouw van het pand-thans Julianalaan 10 - wordt vervolgens voor de aanneemsom van 5400 gulden gegund aan Jan van Erp,
timmerman te Waddinxveen.5 Bij de oplevering van de gasmeesterswoning in november 1914
noemt het gemeentebestuur de villa "sieraad van de gasfabriek". De oude gasmeesterswoning
wordt verbouwd tot kantoor- en opslagruimte. De familie Daniël blijft tot 1922 in de nieuwe
dienstwoning wonen, in welk jaar Angelus Bruno Hogerheijde tot nieuwe gasmeester wordt benoemd. Conform zijn instructie neemt hij zijn intrek in de gasmeesterswoning. Overigens gaat
zijn instructie nog verder: als hij langer dan 24 uur buiten Montfoort verblijft, is hij verplicht dit
te melden.
De gasmeester en het overige personeel van de Gasfabriek zijn aanvankelijk in dienst van de Mabeg en dus geen gemeenteambtenaar. Het gemeentebestuur en de Gascommissie staan dus aan
de zijlijn daar waar het gaat om het personeelsbeleid. Dit blijkt bijvoorbeeld in 1911 bij de aanstelling van een tweede stoker. De gasmeester heeft te kennen gegeven in ieder geval geen
rooms-katholiek te benoemen. Dat is alleen maar lastig met het oog op de kerkelijke verplichtingen die deze heeft te vervullen. Dergelijke uitlatingen van gasmeester Daniël - zelf van Evangelisch-Lutherse huize - steken de Gascommissie. De gasmeester lijkt te vergeten dat verreweg het
merendeel van de Montfoortse ingezetenen katholiek is. In een brief wordt daarom een beroep op
de Mabeg gedaan om een katholieke Montfoorter als stoker te benoemen, wat billijk zou zijn omdat de gasmeester en lantaarnopsteker protestant zijn. Een kandidaat heeft de commissie ook al
op het oog: Th.A. Beerthuysen, "een solied en ijverig persoon die een groot gezin heeft te onderhouden." Voorts wordt opgemerkt dat de uitlatingen van de gasmeester over het ongemak van de
kerkelijke verplichtingen geen hout snijden. Als er twee stokers zijn, kan de één immers invallen
terwijl de ander ter kerke gaat, aldus de Gascommissie. De directie van de Mabeg stelt echter dat
zij zich beslist niet kan mengen in deze aangelegenheid. Zij moet wel aan gasmeester Daniël
overlate welk personeel hij aanneemt. Alleen zo kan hij namelijk door de Mabeg ook ten volle
verantwoordelijk worden gehouden voor het reilen en zeilen in de Montfoortse Gasfabriek.6
In 1924 gaat zoals eerder opgemerkt de exploitatie van de Gemeente-Gasfabriek over in handen
van de gemeente en komt het personeel in gemeentedienst. De fraaie benaming gasmeester verdwijnt, want Hogerheijde wordt na de oprichting van het waterleidingbedrijf directeur Gemeentebedrijven. Ook de Gascommissie, die na de stichting van de fabriek als commissie van bijstand
was blijven bestaan, krijgt met de komst van "het water" een breder werkterrein. Zij gaat verder
door het leven als Bedrij vencommissie. In 1928 krijgt directeur Hogerheijde overigens toestemming van het gemeentebestuur om tevens de functie van directeur te aanvaarden bij het waterleidingbedrijf Willeskop.
In de crisisjaren krijgt het gemeentepersoneel te maken met (tijdelijke) salariskortingen. Burgemeester en wethouders nemen in mei 1933 in deze een afwachtende houding aan. totdat er meer
bekend is over de salariskortingen die van hogerhand voor de hogere ambtenaren worden afgekondigd. De gemeenteraad vindt dat prima, maar wil dat er één uitzondering wordt gemaakt. Het
is de directeur Gemeentebedrijven die het moet ontgelden. Hij krijgt een extra salariskorting. De
resultaten van de Gasfabriek laten nogal te wensen over, en dat mag de directeur best wel in zijn
portemonnai voelen. Weliswaar heeft de terugloop van het gasverbruik niets met zijn wijze van
functioneren te maken. Het college is verre van gelukkig met de plannen van de raad. De privéomstandigheden van Hogerheijde - hij was sinds kort weduwnaar en heeft 10 kinderen in de leef-
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tijd van 1 tot 1 8 jaar te onderhouden - doen de meerderheid van de raad niet milder stemmen. De
burgemeester slaagt er niet in het gemeentebestuur op andere gedachten te brengen. De gasdirecteur heeft een zodanig salaris dat daar wel zo'n 10% op gekort kan worden, vindt een meerderheid. Dat de raadsleden zich grote moeilijkheden op de hals halen door een algemene loonmaatregel op slechts één persoon van toepassing te verklaren, gaat er bij hen niet in. Eerst zien, dan geloven. Met een koppig "neen" worden alle verzoeken om intrekken van het gewraakte raadsbesluit van de hogere overheid beantwoord: In januari 1934 verzoeken gedeputeerde staten om intrekking van het raadsbesluit. Tevergeefs. In mei volgde bij Koninklijk Besluit een aanmaning.
Ook dit legt de raad met 4 tegen 3 stemmen naast zich neer. Tot slot volgt er op 9 juli een nieuw
Koninklijk Besluit, waarin burgemeester en wethouders worden uitgenodigd het raadsbesluit in
te trekken. En aldus geschiedt. Het college was toch altijd al een tegenstander geweest van deze
move van de gemeenteraad.7

^

lillïiï I

De gasmeesterswoning, kort na de oplevering. Foto: collectie gemeentearchief Montfoort.
Einde van de Gasfabriek
Electriciteit wordt een steeds zwaardere concurrent voor de gasbedrijven. Ook in Montfoort ziet
de gemeente dit met lede ogen aan. Sterker nog: de gemeente steekt in 1932 zijn ergernis over de
wijze waarop de PUEM reclame maakt in Montfoort. niet onder stoelen of banken. Overigens
PUEM is de naam van de Provinciale Utrechtsche Electriciteits-Maatschappij. Waarom maakt
dit semi-overheidsbedrijf het de plaatselijke overheid van Montfoort zo moeilijk? Het lijkt niet in
het belang van de ingezetenen, zo vindt het gemeentebestuur. Die beschikken immers met het gas
al over een goede mogelijkheid om te koken en te verwarmen. Bovendien moeten zij als belastingbetalers opdraaien voor de verliezen die de Gasfabriek lijdt door afname van het gasverbruik.
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Of de huishoudens er per saldo financieel op vooruit gaan met de komst van electriciteit, zoals
door de PUEM wordt beweerd, is volgens de gemeente dus maar de vraag.
Een boze brief aan het provinciebestuur over de felle concurrentiestrijd leidt tot een gesprek tussen de gemeente en de PUEM. De PUEM blijkt niet onwelwillend te staan tegenover overname
van de noodlijdende Gasfabriek. Bij de verdere uitwerking van dit plan besluit de PUEM het echter over een andere boeg te gooien. Exploitatie van een gasfabriek past een electriciteitsbedrijf bij
nader inzien niet. Daarom wordt er in de jaren 1933-1935 onderhandeld over de voorwaarden
waaronder de gemeente kan komen tot liquidatie van de Gasfabriek. Gekeken wordt naar de belangen van de resterende groep gasafnemers; de berekening van de financiële vergoeding; de
overgang naar electrische straatverlichting; en de gevolgen voor het personeel.
Uiteindelijk besluit de gemeenteraad op 29 april 1935 tot afbouw van de gasproductie en definitieve stopzetting van de gaslevering per 1 januari 1940. Al gauw wordt de geplande stopzetting
nog een jaartje uitgesteld, omdat het opmaken van het definitieve contract op zich liet wachten.
Hierdoor werd de uitvoering van het vijfjarenplan voor de electrificatie van Montfoort enige tijd
opgeschort, wat nadelig was voor de PUEM. De bedoelde overeenkomst met de PUEM komt in
grote lijnen op het volgende neer:
1. De gemeente bevordert een (geleidelijke) overstap op electriciteit bij de ingezetenen. Na sluiting van de fabriek wordt het bedrijf met de gasmeesterswoning zo snel mogelijk verkocht. Een
opbrengst van 10.000 gulden voor de gemeente wordt min of meer gegarandeerteerd8.
2. Voor iedere gasafnemer die overgaat tot electrisch koken - gasverlichting komt praktisch niet
meer voor - betaalt de PUEM aan de gemeente een vergoeding van 35 gulden. Dat is het gemiddelde bedrag dat gemoeid is met het verlies van een klant van de Gasfabriek.
3. De PUEM zorgt voor electrische straatverlichting en de gemeente betaalt voor de stroomlevering maximaal 2500 gulden, het bedrag dat de gemeente nu ook ongeveer aan gasverlichting
kwijt is.
4. Het vaste personeel van de Gasfabriek, bestaande uit directeur A.B. Hogerheijde, gasfitter J.
van Arkel en de stokers A. en H. Meerwijk, kan een vast dienstverband tegemoet zien bij de
PUEM.9
Op deze wijze wordt er naar beëindiging van de verliesgevende Gasfabriek toegewerkt. De gaslevering neemt steeds verder af. Dit betekent dat er ook minder cokes beschikbaar zijn voor de verkoop. In de loop van 1936 wordt de verkoop van dit nevenproduct zelfs helemaal gestaakt, omdat
de Gasfabriek nu alle resterende cokes zelf nodig heeft. In december 1936 wordt stoker Adriaan
Meerveld overbodig en wordt hij overgeplaatst naar de PUEM. Als het gemeentebestuur een jaar
later zijn overgebleven collega Hendrik Meerveld vast gedeeltelijk wil overplaatsen, trekt directeur Hogerheijde aan de bel. Hij waarschuwt het bestuur dat de twee gemeentebedrijven niet genoeg hebben aan één werkman. "Voorts laat de Arbeidsinspectie niet toe dat de gasfitter een
werktijd van 11 tot 12 uur per dag wordt opgelegd."
Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gooit voor wat betreft de liquidatie de nodige roet in
het eten. De afgesproken sluiting van de fabriek in 1941 wordt uitgesteld. Derhalve wijst de gemeente in 1941 het verzoek van de R.K. Meisjesschool af om tot aanschaf van kachels over te
gaan ter vervanging van de gas verwarming. Vijfjaar later willigt de gemeente hetzelfde verzoek
wel in, omdat sluiting van de fabriek er nu echt aan zit te komen. De R.K. Jongensschool vraagt
pas in het voorjaar van 1947 om een bijdrage voor aanschaf van kachels. Het lijkt er dus op dat de
scholieren van deze school in de winter hebben moeten koukleumen, want per 1 januari 1947
werd er geen gas meer geleverd. Voor de Gasfabriek valt dan definitief het doek.
De PUEM doet er met voorlichting alles aan om de laatste groep gasgebruikers te helpen met de
omschakeling. Op de valreep worden de gasverbruikers nogmaals gewezen op de (financiële)
voordelen van electriciteit. Om een handje te helpen met de overstap naar electrische spijsbereiding stelt de PUEM een complete electrische keukeninrichting in huurkoop ter beschikking. De
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aanschaf van andere electrische toestellen - voor mensen die gas toepassen voor andere doeleinden dan koken, zoals strijken, ruimteverwarming etc. - ligt zo kort na de oorlogsjaren wat moeilijker. Maar de PUEM doet zijn best en stelt snelle beslissers een gratis buitenaansluiting op het
electriciteitsnet in het vooruitzicht.10 Montfoort moet mee in de vaart der volkeren en is massaal
overgestapt op electricteit.
Slotbeschouwing
Burgemeester Van Kempen zorgde er in 1911 voor dat Montfoort een gasfabriek kreeg en een
straatverlichting die "een stad waardig" was. De kolenschaarste tijdens de Eerste Wereldoorlog.
de crisisjaren en de opkomst van de electriciteit maakten het dit Gemeentebedrijf moeilijk. Het
gemeentebestuur zal zich dan ook zeker achter de oren hebben gekrabd, waarom zij het bedrijf
dat aan de Mabeg verpacht werd in 1924 zo nodig zelf moest gaan exploiteren. Toch moet de
Gasfabriek niet alleen worden gezien als een blok aan het been van de gemeente, zoals dat in latere jaren het geval was. Het bedrijf heeft in financieel opzicht zeker ook een bloeitijd gekend.
Bovendien betekende de gasaansluiting een belangrijke modernisering van het stadje, dat zich
hierdoor kon blijven meten met andere kleine steden zoals Oudewater en IJsselstein en zich als
het ware onderscheidde van het omringende platteland. Omdat het steenkolengas de concurrentiestrijd met de electriciteit verloor, werkte de gemeente samen met de PUEM via een sterfhuisconstructie toe naar liquidatie van de fabriek. Vanaf 1947 werd er in Montfoort geen steenkolengas meer geleverd. Pas jaren later, in 1967, kreeg Montfoort door de aanleg van het aardgasnet
weer te maken met gas als energiebron. Aansluiting op het aardgas was voor gemeente Montfoort
dus een soort herhaling van de geschiedenis, of zoals anderen het noemen: "een déjà vu". En dat
was iets wat lang niet elke gemeente kon zeggen!

Bronnen:
Streekarchief "Rijnstreek":
- Archief gemeente Montfoort (GAM), met name inv. 28-32. 34. 44, 106. 111, 139-141, 334,
386, 388-395, 417,487, 665-675, 2181 -2183, en van na 1937: dossier 30.090 en 107.
- Archief Bedrijvencommissie Montfoort, inv. 3492.

Noten:
1. GAM, inv.nr. 2181. De Stadsomroeper, die later nog ter sprake komt, is het reclameblad van de firma Cornelissen te
Montfoort.
2. GAM. inv.nr. 388 bevat enige krantenknipsels, waaruit hier wordt geciteerd.
3. Dit percentage is voorde eerste vijf jaar gesteld op 5 %, voorde daarop volgende jaren op 5,5 CA, waarna het vervolgens gefaseerd oploopt tot 7 % van de stichtingskosten.
4. GAM. inv.nr. 1 1: Bij het gemeentelijk jaarverslag 1916 is een staat gevoegd met gegevens over alle fabrieken en
werkplaatsen in Montfoort in 1917.
5. Gaasbeek. F.. e.a. Montfoort: geschiedenis en architectuur (Zeist, 1992), p. 183-184 bevat een beschrijving van de
voormalige gasmeesterswoning aan de Julianalaan 10.
6. GAM. inv.nr. 388: brieven d.d. 14 en 16 juni 1911.
7. GAM. inv.nr. 667.
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8.

Het Gasfabriekterrein blijkt bij transportakte d.d. 30 mei 1947 verleden voor notaris H.E.J. Hellingman te Utrecht
verworven te zijn door F.N.D. Domburg, carrosseriefabrikant te Oudenrijn. Met hem ruilt de gemeente een stukje
grond ten behoeve van het Waterleidingbedrijf. Zie: GAM na 1937, dossier 30.090.
9. Met het oog op de verminderde gasproductie warende tijdelijke krachten, t.w. hulpstoker Joh. Vosmeer en meteropnemer/geldophaler C. van Breukelen. al per 1 januari 1935 ontslagen. Per 1 juli 1936 werd de afgifte van cokesbonnen stopgezet, hetgeen voor gemeenteontvanger C.J. van Dijk beëindiging van neveninkomsten betekende. Zie:
GAM, inv.nr. 666.
10. GAM na 1937. inv.nr. 107. circulaire PUEM, december 1946.
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