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Vrouwen: van lust tot last 
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten 

Hoe moeilijk het is om als vrouw dame te zijn is ook in de geschiedenis van Montfoort meermalen ge
bleken. Enkele voorbeelden daarvan wil ik u niet onthouden. 
Op 1 juli 1709') krijgt Aaltje Jacobs Maasland op verzoek van haar ouders en man2) een blok aan 
het been gehangen in de hoop dat men verbetering in haar gedrag en leven komt te bespeuren. Wat 
heeft Aaltje uitgevoerd dat men tot zo'n maatregel kwam? Jammer genoeg weten we de aanleiding niet, 
wel weten we dat zij het jaar daarvoor ook al problemen heeft veroorzaakt. Op 3 juli 17083) daagt 
Elisabeth Jans van Wout, weduwe van Pieter Vosmeer Jan Jans als man en voogd van Aaltje Jacobus 
voor de rechtdag. Op 17 juli ordonneert 't gerecht de gedaagde een antwoord op de aanklacht te geven. 
Op 7 augustus komen ze nogmaals over deze zaak bijeen en op 18 september volgt dan eindelijk de uit
spraak. Elisabeth van 't Wout en Aaltje Maasland mogen elkaar niet injuriëren (= uitschelden) of 
molesteren. Degene die het toch doet zal ten behoeve van het weeshuis van Montfoort twee si/veren 
ducatons verbeuren. Het lijkt hier om een burenruzie te gaan. 
Grotere problemen heeft de magistraat op te lossen in 1716. Op 8 juni van dat jaar4) schrijven ze aan 
het Hof van Utrecht dat De ongebondentheyd, en Hoererije mitsgaders andere quade practijcque van 
een deel seer geringe menschen (...) sedert eenige jaaren herwaar ds in deese stad soo grootelijks (is) toe
genomen dat de sonden desweegen als tot God om wraake roepen, en alle eerlijke inwoonderen haar 
moeten beklagen dat sij lieden sulks dagelijks op haare straaten moeten sien ende hooren. 
Als voorbeeld geven ze dan ene Helena Cornelis van der Coorn5), 19 jaar oud, voor wie de regenten 
van het weeshuis na het overlijden van haar ouders hadden gezorgd dat ze kleding kreeg en verzorging 
bij eerlijke burgers. Deze Helena acht echter niet het goede haar bewezen. Noch de ernstige verma
ningen van de regenten, noch die van de bedienaars van Gods woord. Zij heeft zich onttrokken aan het 
toezicht der regenten en heeft zich begeeven bij quaaden ligtvaardig geselschap. Bovendien schamen 
zij en haar gezelschap zich niet ook anderen tot haar vuyle begeerte aan te soeken en door 't gebruyken 
van sterken drank, als anders te verleyden. 
Ook de eigendommen van haar slachtoffers waren niet veilig voor haar. Zo heeft Helena tesamen met 
Willem en Aaltje de Heer in een huis binnen de stad haare vuyle conversatien gepleegt met een vremt 
man die langs de straeten hairing off bukken te coop veylde. Intussen hebben ze de man van zijn 
contante geld, ongeveer 8 gulden, beroofd en verdeeld onder hun drieën. 
Ook is er een dienstknecht van een inwoner uit Willeskop het slachtoffer geworden van Aaltje de Heer 
of Helena van der Coorn. De man, welke zeer hoog beschonken was, werd twee gouden knoopjes uit 
zijn hemd, twee zilveren knopen uit zijn broek en een weinig geld uit zijn zak ontstolen. De gouden en 
de zilveren knopen zijn 's-morgens weer te voorschijn gekomen. 
Omdat de ontugt of hoererije en andere godloosheeden zo de overhand in deze stad nemen heeft Mr. 
Hendrik Huijssen als schout op het verzoek van de magistraat Helena in hechtenis genomen en over
gegeven aan het Hof van Utrecht. De schrik zat er in bij de achterblijvers, want verscheidene personen 
verlaten Montfoort. De stadsregering verzoekt het Hof dan dat ze gaarne zouden zien dat Helena 
Cornelis van der Coorn om haar seer godloos en seer ongelijk teeven al was 't maar een jaar twee â drie 
in 't Publycq werkhuys wordt geplaatst om daar met haar handen de kost te verdienen. Eerder in 1704 
had men ook al zo'n situatie meegemaakt, want op 7 juli6) van dat jaar wordt aan Dirkje, dochter van 
Geertruijd Nannes de Heer en aan Annigje, dochter van Gerrit Eiberden de inwoning van de stad ont
zegd. Zij moeten met hun kinderen binnen 48 uur de stad verlaten omdat zij voortgaan in haar gansch 
goddeloos en schandeleus leven. 
In datzelfde jaar, n.l. op 3 november7) lezen we over de problemen welke een vrouw kan veroorzaken 
binnen het huwelijk. Jan Reaal komt zich dan bij de vroedschap beklagen over het quaadgedragh van 
zijn vrouw Jannigje8) welk er hoofdzakelijk in bestaat van sigh sehen in stereken dranck te vergeten. 
Op verzoek van Jan krijgt zij dan bevel het kind9), dat hij bij haar verwekt heeft, aan hem over te 
dragen. 
In 1717 lezen we opnieuw van grote echtelijke problemen. Het stadsbestuur schrijft 22 juli weer een 
brief'0) aan het Hof van Utrecht. In het huis van Cornelis van der Wurff, alias Captaintje, wordt zeer 
tot zijn leedwezen, een godloos en ergelijk leeven geleid door zijn vrouw, zijn dochter Maria en door 
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ene Geertruijd Everts van der Eegt (wiens vader tot Wijk gegeselt is, aldaar is opgesloten in het tucht
huis, maar daar inmiddels weer uit is ontsnapt). 

Zij houden zich daar op met jonge manspersoonen, jaa aankomende jongens. Niet alleen de buren 
klagen dagelijks erover bij het stadsbestuur. Ook Captaintje heeft klagende te kennen gegeven dat hij 
hierover met zijn vrouw in onmin leeft. Hij heeft zijn vrouw en dochter reeds willen bestraffen, maar 
toen hebben ze hem mishandeld. Ook de ouders die hun zonen willen komen halen worden uitge
scholden en bedreigd. De situatie is zo erg dat het te vrezen is dat er doden zullen vallen. Op 6 juni is er 
in het huis zoveel geweld geweest dat de hele stad in disordre was. Ook zondag I 1 juli is het wel zeer grof 
toegegaan. Captaintje heeft zelfs zijn eigen huis moeten verlaten en is gevlucht naar het huis van zijn 
getrouwde dochter alwaar sijn vrouw met een gebloot mes in de hand in sulken verwoedheydhem ver
volgt, en naa hem gestooken heeft. Gelukkig zijn de buren tussenbeide gekomen, anders zou Cap
taintje het naar alle waarschijnlijkheid niet na hebben kunnen vertellen. 

De raad verzoekt het Hof dan maatregelen te treffen in verband met de gemelde ongeregeldheden en 
tot voorkoming van ongelukken. Dat het Hof dit inderdaad heeft gedaan blijkt op 2 augustus1 1) 
Dan bedankt de raad het Hof voor de maatregelen. Ook deze keer heeft het straffen van enkelen een 
gunstig effect op velen. Op 4 oktober'?) lezen we dan nog een keer over Captaintje. Hij verplicht zich 
dan om voor zijn vrouw, die in het tuchthuis te Utrecht zit en niet in staat is om de kost te verdienen, 
iedere week 6 stuivers te betalen. Uit stadsmiddelen worden daar dan gedurende de winter 4 à 6 stuivers 
bijgevoegd. 
Het ontspoorde gedrag op latere leeftijd heeft maar al te vaak te maken met de slechte ervaringen die in 
de jeugd werden opgedaan. Dit laatste lijkt wel degelijk het geval bij Geertruijd Everts van der Eegt, 
van wiens jeugd ik een triest voorbeeld vond. Op 28 augustus 1711") schrijven de bestuurders van 
Montfoort aan hun collegae in Wijk bij Duurstede een brief, waarin staat dat enkele dagen terug tegen 
de avond drie kinderen in de stad zijn aangetroffen. Een heel probleem want aldus de brief, daar 
deselve kinderen bij niemant waere bekent ende daaromme ook nergens huysvestinge konde crijgen 
soo sijn deselve soo lang onder den blooten hemel op de straal blijven sitten. Wel hebben de kinderen 
verteld dat ze door een hen onbekende vrouw tot aan de stad begeleid zijn. Het stadsbestuur laat 
onmiddelijk naar de vrouw zoeken, echter zonder succes. Wel is men inmiddels te weten gekomen dat 
het hier drie kinderen van Evert Jans van der Eegt betreft, welke in Wijk bij Duurstede opgesloten zit. 
Twee zijn in Montfoort geboren, de derde in Wijk bij Duurstede. Zij verzoeken het stadsbestuur van 
Wijk bij Duurstede dan ook voor het onderhoud van het derde kind te zorgen. Het betreffende kind 
hebben zij met de bezorger van de brief meegestuurd. De twee in Montfoort geboren kinderen zal het 
stadsbestuur van Montfoort in onderhoud nemen, totdat zij de moeder — volgens berichten moet deze 
nog leven, maar haar verblijfplaats is onbekend — opgespoord hebben. 
Triester kan het haast niet. Drie kinderen naar een voor hen vreemde stad gestuurd en enkele dagen 
later wordt waarschijnlijk de jongste van zijn familie gescheiden en doorgestuurd naar Wijk bij 
Duurstede. Hun vader zit dan in het tuchthuis en hun moeder is spoorloos. Zo vreemd is het dus niet 
dat zulke kinderen ontsporen. 

Noten: 
1. G.A. Montfoort inv.nr. 25-6 Notulen van de raad of de vroedschap 1699-1719 p. 343. 
2. Op 19 december 1700 is Aaltje Jacobs getrouwd. In het trouwboek van het gerecht wordt haar man Jan Janssen 

Kert genoemd, terwijl in het trouwboek van de r.k.-kerk staat vermeld Jan Pol. Uit dit huwelijk zijn minstens 4 
kinderen geboren, t.w.: 
Lena - ged. 9 oktober 1701. 
Catnjntie - ged. 18 maart 1703. 
Jan - ged. 27 april 1704. 
Maria - ged. 31 (?) april 1706. 

3. R.A.U. - Rechterlijke Archieven inv.nr. 604 Civiele Rol Montfoort deel 13. 
4. G.A. Montfoort inv.nr. 25-6 p. 533-537. 
5. Op 12 januari 1697 vermeldt het doopboek van de r.k.-kerk Montfoort de doop van Helena. Als ouders zijn 

vermeld: Cnelis Krijnen en Gijsbertie Adnaenze. Dat het hier om Helena van der Coorn gaat mogen we wel 
aannemen, want op 26 april 1711 vinden we bijv. een huwelijk van Maria Crijnen van der Coorn en bovendien 
is het de enige Helena die in 1697 in het doopboek voorkomt. 
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6. G.A. Montfoort inv.nr. 25-6 p. 166. 
7. Ibidem p. 175. 
8. Op 21 april 1700 trouwde voor het gerecht te Montfoort Jan Reaal, weduwe van Aaltje Sterck met Jannigje 

Boogers, geboren te Heteren en wonende in Montfoort. 
9. Het kind is zeer waarschijnlijk Cornelia. 8 februari 1701 gedoopt als dochtervan Jan Reael en Jannetje Gerrits. 

10. G.A. Montfoort inv.nr. 25-6 p. 561-564. 
11. Ibidem, p. 570-571. 
12. Ibidem, p. 581. 
13. G. A. Montfoort inv.nr. 31 Brieven, ingekomen bij de magistraat 1619-1810 + enkele minuten van verzonden 

brieven. 

Een Harmelense gelukwens uit 1819 
door J.W.C, van Schaik 

Mijn collectie werd onlangs verrijkt met het concept van een "Huwelijks Zegen Wensch" aan het 
bruidspaar Buddingh-Heynsius, opgedragen door de gemeentebesturen van de toenmalige gemeenten 
Harmeien en Indijk1). 
Gerrit Nicolaas Buddingh werd geboren te Utrecht op 1 juni 1782 als zoon van Nicolaas Wilhelmus 
Buddingh en Johanna Jacoba Knel. 
Hij was burgemeester van Harmeien en overleed aldaar 25 mei 1850. 
Buddingh oefende tevens het ambt van notaris uit. Hij hield kantoor te Utrecht van 1809 tot 1821 en te 
Harmeien van 1821 tot 1850. Ook voor die tijd een ongebruikelijke combinatie van ambten. In 1843 
stelde de minister hierover dan ook vragen aan de gemeenteraad. Deze antwoordde dat er op Harme
ien geen andere kandidaten voor het ambt woonden en dat de heer Buddingh Harmeien bovendien 
grote diensten had bewezen2). 
Hij huwde te Utrecht op 5 augustus 1819 Andrietta Petronella Heynsius, geboren te Rotterdam op 5 
augustus 1792, overleden te Harmeien 18 oktober 1827, dochter van Cornelius Heynsius en Maria van 
Schaak van EP). 
In de "wensch" worden Buddingh's verdiensten voor Harmeien gememoreerd. 
Op 24 november 1813 richtten de Franse troepen in Woerden een bloedbad aan waarbij in totaal 29 
doden te betreuren waren en waarbij enkele tientallen inwoners gewond werden. 
Enige Franse officieren bereikten daarna Harmeien en vorderden wagens en levensmiddelen. Als aan 
deze eis niet zou worden voldaan zou het dorp geplunderd worden. 
Bevreesd als hij was dat Harmeien hetzelfde lot zou treffen als Woerden, ging burgemeester Buddingh 
naar de officieren toe en bood hen verversingen aan. 
Hij zorgde voor enkele wagens en zegde de bevelhebbers voor alle manschappen overvloedig brood, 
kaas en wijn toe, als zij van plundering zouden afzien. 
De Franse troepen ontvingen de toegezegde goederen bij de korenmolen, ten oosten van Harmeien en 
het dorp kwam er zonder plundering vanaf4). 
Ongetwijfeld was dit te danken aan het moedige optreden van burgemeester Buddingh. 

Huwelijks Zegen Wensch 
opgedragen aan den WelEdelen Heere 
Gerrit Nicolaas Buddingh Bruydegom, 
en 
Mejuffrouw Andrietta Petronella Heynsius Bruyd 
door Heere Assessoore5) en Raden van de Gemeentens 
Harmeien en Indijk 
op den derden van Oogstmaand des Jaars 1819 
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