Blijft over het voordeel van de ontsluiting van de Alblasser- en Lopikerwaard. De Raad van Toezicht
heeft het waarschijnlijk bij het rechte eind om in dat geval een voorkeur voor tramlijnen uit te spreken.
Maar of dan een enigszins rendabele exploitatie mogelijk was geweest valt te betwijfelen. In dezelfde
tijd vindt het debacle van de lijn Gouda-Schoonhoven plaats; een lijn die merkwaardig genoeg niet bij
het spoorwegplan is betrokken.
Opvallend is de rol van Junckers Nieboer. Vermoedelijk heeft hij in het Telegraaf-artikel de kans
dankbaar aangegrepen om van zijn persoonlijke voorkeur voor een dergelijke hoofdlijn te getuigen.
Daarmee heeft hij echter de geloofwaardigheid van het plan meer kwaad dan goed gedaan.
Als de minister van Waterstaat wel „ja" gezegd had, zou Dordrecht-Woerden de laatste hoofdlijn in
Nederland geweest zijn tot de opening van de Schiphollijn.
Geraadpleegde bronnen:
Algemeen Rijksarchief. 's-Gravenhage. Archief Ministerie van Waterstaat 1906-1946, afdeling Spoorwegen.
dossier 313.
Archief Ned. Spoorwegen, Utrecht, dossier 23 B4.
Gemeente Archief Woerden, inv. no. 27. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad nov. 1908 — sept.
1913.
Geraadpleegde literatuur:
De Telegraaf, 6 april 1911.
Nieuwe Courant, 24 augustus 1912.
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Aantekeningen uit de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen van Rietveld en de Bree
door W. van Wijngaarden
Voor een onderzoek naar de familie Vroege in de vorige eeuw in Rietveld heb ik de notulen van de
raadsvergaderingen doorgelezen. Klaas Vroege was van 1825 tot aan zijn dood in 1862 lid van de
gemeenteraad, eerst als lid zonder meer, later als wethouder. In 1863 werd zijn zoon Jan Sterk Vroege
als lid beëdigd en hij is dat met een onderbreking van 1869 tot 1877 tot zijn dood in 1909 gebleven, de
laatste jaren als wethouder en waarnemend burgemeester. Beiden zijn ook ambtenaar van de
burgerlijke stand geweest. De burgemeesters in die tijd waren C.J. Bredius (1825-1855), zijn zoon mr.
J. Bredius (1855-1877), A. Knijff (1877-1907) en daarna F. Mahlstede (1907-1919). Het was mij inde
eerste plaats te doen om wat over activiteiten en meningen van de genoemde Vroeges te weten te
komen, vandaar dat hun namen enkele malen speciaal genoemd zullen worden. Al lezende echter bleek
me dat verslagen van gemeenteraadsvergaderingen, ook die van een klein dorp als Rietveld, iets
hebben van een spiegel van gebeurtenissen en culturele ontwikkelingen in de vorige eeuw en daarvan
wil ik iets laten zien.
Na de Franse tijd werd de naam schout nog enkele jaren gehandhaafd. Zo bestuurde schout S.G.
Schuak met drie gemeenteraadsleden de gemeente Rietveld en de Bree. Toen hij in 1825 overleed, werd
als opvolger benoemd C.J. Bredius. Evenals zijn voorganger was hij tegelijkertijd secretaris. Hij werd
bijgestaan door de toenmalige leden P. Hofland, Th. Blom en Jac. de Koning.
Nog hetzelfde jaar werd het bestuur volgens het reglement van 23 juli 1825 gewijzigd. Voortaan stond
aan het hoofd een burgemeester, die tegelijkertijd secretaris kon zijn. De raad vaneen kleine gemeente
zou uit zeven leden bestaan, inclusief de burgemeester. Voor het dagelijks bestuur werd deze bijgestaan
door twee assessoren, die later, na de grondwetswijziging in 1848. wethouders werden genoemd. De
raad moest dus met drie leden worden uitgebreid en daartoe werden door de Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland benoemd: Jacobus van Slagmaat. Anthonie Costerus en Klaas Vroege. In de vergadering van 26 augustus 1825 legden ze in handen van de burgemeester de eed af.
De vergaderingen kostten de leden niet veel tijd. Drie- of viermaal per jaar kwam men bijeen in een
kamer van de herberg ..De Roskam" aan het begin van de Uitweg bij de Blokhuisbrug. want een
30

/ '

Herberg ..De Roskam"nabij
ca. 1950.

de Blokhuishrug,

gemeentehuis was er niet. Later, na de genoemde wetswijziging in 1848, kwam er een reglement van
orde voor de gemeenteraden, waarin een minimum van zes vergaderingen per jaar werd
voorgeschreven.
Over het persoonlijk leven of over eigen meningen van de raadsleden komt men uit de notulen weinig
of niets te weten. Er komen louter bestuurlijke zaken aan de orde, zoals de omslag voor de
gemeente-inkomsten, de benoeming van een bode of veldwachter e.d. In sommige gevallen wordt
vermeld dat er over een onderwerp werd gediscussieerd zonder de bijdragen van de leden afzonderlijk
te noemen. Dat laatste verandert in de tweede helft van de vorige eeuw.
Voor 1848 werden de ledendoor de Gedeputeerde Staten benoemd. Daarbij werd gelet opde welstand
van de ingezetenen. In de vergadering van 27 april 1825 wordt de omslag voor de ingezetenen van
Rietveld vastgesteld en men begint bij de hoogstaangeslagene. Tot de eerste acht behoren alle zes
raadsleden. De lijst begint als volgt:
Aart Knijf
f 18
Klaas Vroege
f 18
Philippus Hofland
f 18
Wed. Bruynis
f 15
Thomas Blom
f 15
Jacobus de Koning
f 14
Anthonie Costerus
f 14
Jacobus van Slagmaat
f 14
enz.
Na 1848 werden de leden gekozen door de ingezetenen die een bepaalde som aan belasting betaalden.
het zg. census-kiesrecht. Maar er veranderde voorlopig niets. De gekozenen kwamen uit dezelfde
bevolkingslaag.
Uit de onderwerpen die in de raadsvergaderingen in Rietveld aan de orde kwamen, kies ik de volgende
uit.

Aardappelziekte in 1845
In West-Europa mislukte in 1845 de aardappeloogst. Voor hen die voor hun levensonderhoud op de
aardappel waren aangewezen, betekende dit hongersnood. Velen hebben zelfs daardoor de dood
gevonden. Het is bekend dat in Ierland sommige streken haast ontvolkt raakten, mede omdat velen
naar Amerika emigreerden. Men schat dat er de daarop volgende jaren l1/, miljoen leren naar de
overkant van de Oceaan trokken in de hoop daar een bestaan te vinden.
De weerslag van deze mislukte oogst is ook te vinden in één van de raadsverslagen van dat jaar. Men
besloot 22'/2 mud gort en 22'/2 mud paardebonen te kopen om „de behoeftigen voor de hongerdood te
redden". De kosten zouden worden omgeslagen over alle ingezetenen en wel naar de classificatie die
gebruikt werd bij de hoofdelijke omslag der gemeentelasten. Ook toen al werden de laagste inkomens
ontzien, want die werden vrijgesteld van de extra belasting.
Opvallend is dat voor deze bespreking ook acht hoogst belaste ingezetenen, die geen raadslid waren,
werden uitgenodigd.
Vereniging met Bodegraven
De acht hoogst belaste ingezetenen werden ook uitgenodigd voor de vergadering van 24 april 1846om
het voorstel te bespreken Rietveld en Bodegraven samen te voegen. Het voorstel werd eenstemmig
afgewezen. Daarvoor had men verscheidene gronden.
Voor 1817 had men enige jaren één mairie gevormd met Zegveld, waarvan - en nu citeer ik de notulen „de meesten der vergadering nog zeer goede heugenis hebben, als wanneer de ingezetenen dier beide
gemeenten steeds in ongenoegen en twist met elkander waren". Zij gaven toe geen geschikte woning
voor de burgemeester te hebben. Hun toenmalige burgemeester, C.J. Bredius, woonde in Woerden.
Maar dat was geen bezwaar. Vele Rietvelders gingen elke week naar de markt in Woerden, dat was een
half uur gaans, maar Bodegraven was anderhalf uur verwijderd en men ging er slechts enkele keren per
jaar heen. Bovendien waren de meeste inwoners van Rietveld ook kerkelijk op Woerden gericht. De
meesten waren Ned.Hervormd en van de Hervormde gezinnen gingen er 30 naar Woerden, 6 naar
Waarder, 3 naar Zegveld en slechts 4 naar Bodegraven. In de notulen wordt na al deze overwegingen de
conclusie als volgt verwoord „het voorstel is in strijd met de rust en tevredenheid der ingezetenen".
Op 18 mei 1847 werd eveneens de samenvoeging met Waarder. Barwoutswaarder en Bekenes
afgewezen.
Woerden was - zo bleek - een gewaardeerde buur en de band zou later nog enger worden, want met
ingang van 1 februari 1964 werd Rietveld een deel van Woerden.
Nachtwakers
Een heel uitvoerig reglement voor nachtwakers werd in 1846 op een vergadering vastgesteld. Het
uitgestrekte dorp werd verdeeld in twee routes. De nachtwakers moesten die afstanden tussen 's avonds
tien en 's morgens vier uur afleggen. Onderweg mochten ze niet spreken; alleen bij erge noodzaak,
bijvoorbeeld bittere kou of stortregen, een woning binnengaan enz. Dat stond allemaal in
afzonderlijke artikelen. Er was ook controle. Op hun rondgang moesten ze bij daartoe met name
genoemde personen op de deur kloppen of op het venster tikken. Dat was het bewijs dat ze de hele weg
aflegden. Bij die met name genoemde personen hoorde ook Klaas Vroege.
Cholera
In de vorige eeuw zijn er enkele epidemieën geweest van de bijzonder besmettelijke darmziekte cholera.
In Nederland is er een hoge sterfte aan cholera geweest in de jaren 1848, 1855, 1866 en ook 1892, nadat
in 1831 deze ziekte uit Indië Europa had bereikt. En nu in Rietveld. In 1854 kregen burgemeester en
wethouders toestemming om maatregelen te nemen om een apart lokaal voor een lijder in te richten
ingeval de gevreesde ziekte ook tot Rietveld door zou dringen. Tijdens de epidemie van 1866 werd weer
over dit lokaal gesproken, maar men achtte het te duur. Wel kwam er een waterpomp bij de
steenfabriek, waar men dus niet-besmet welwater kon halen. In 1892, het jaar van de laatste epidemie,
kwam het onderwerp nogmaals ter sprake, omdat er toen ook in Rietveld al een slachtoffer aan de
cholera was bezweken.
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Brand in de hooiberg van J.S. Vroege en de gevolgen
In de nacht van 1 op 2 augustus 1867 ontstond er brand in de hooiberg van Jan Sterk Vroege. Twee
brandspuiten uit Woerden en één uit Zegveld verleenden assistentie. Zeven militairen uit Woerden
hielpen bij het blussingswerk, waarbij hun kleding ernstig te lijden had. Verder namen 22 werklieden
een hele of een halve dag deel aan het blussen en later aan het opruimingswerk.
In de vergadering van 16 augustus, dus twee weken na de brand, kwam de rekening op tafel. Daarin is
te lezen:
,,de rekening van het brandcollege
te Woerden
f 188,92
premie brandspuitgasten van de beide brandspuiten
van Woerden, ieder f 30
f60
idem van Zegveld
f40
acht wakers
f 10
belooning aan de navolgende politie
beambten als aan
J. Smit
f4 —
J. Hu ijzer
f 1,50
A. Jannes
f2 —
C. Zonneveld
f2 —
f 9,50
belooning aan de navolgende
verdienstelijke militairen als aan
van de Velde
f5 —
de Pouw
f3 —
de 5 andere ieder f 1,25
f6,25
f 14,25
bedorven militaire kleeding
f 28
daggeld aan 22 werklieden waarvan
4 een halve dag ieder ad f 1,25
f 25
verteering
f 104.59
f 480,26"
Het verbaast niet dat men in diezelfde vergadering besloot, op voorstel van de wethouder A. Knijff
Hzn., zelf een brandspuit met toebehoren aan te schaffen.
Op de vergadering van 25 september 1867 kon men al met concrete voorstellen komen. De brandspuit
kostte f 640,—. Men kocht ook grond vooreen ,,brandspuithuis", terwijl bovendien een luidklok werd
aangeschaft om bij brand te waarschuwen, met een „ijzeren stoel" om hem daarin op te hangen. Alles
bij elkaar kostte het de gemeente f2000,—. Dat vond men blijkbaar meer dan genoeg, want toen 8 49
personen een aanvrage indienden voor een beloning van door hen bij de brand bewezen diensten, was
men algemeen van oordeel, dat ,,die werkzaamheden zich summa summarum tot niets bepaald"
hadden. Zij kregen dus niets.
Zorg voor een openbare school
Rietveld en Barwoutswaarder hadden samen één openbare school, die op het grondgebied van
laatstgenoemde gemeente stond. Uit zorg voor goed onderwijs stelden Gedeputeerde Staten van ZuidHolland in 1877 voor twee scholen te bouwen voor gemeenschappelijke rekening ter vervanging van de
ene school die grote gebreken vertoonde.
In de discussie hierover stelde J.S. Vroege voor één school met onderwijzerswoning te bouwen in de
tuin achter de bestaande school. Het was zijns inziens niet nodig voor een dertigtal kinderen een nieuwe
school te bouwen. Men kon een kwakel over de Rijn aanbrengen voor de kinderen uit Rietveld. Hij
bleek de enige te zijn die er zo over dacht. De andere leden wilden wel één school, maar dan in Rietveld.
De kwestie werd dringend toen de inspecteur de hoofdonderwijzer A.J. van Wijngaarden verbood in
de bouwvallige school voortaan nog les te geven. Na ampele overwegingen werd op 28 oktober 1880
besloten te Barwoutswaarder een nieuwe school voor 120 leerlingen te bouwen. Voor de leerlingen uit
Rietveld werd bij de armenwoningen een overzetpont in gebruik genomen. Om de maand zouden de
bewoners van die woningen. Vos en Van Greuningen. de kinderen overzetten. Daarvoor zou een
toelage verstrekt worden en voor kinderen van onvermogende ouders zou de overzet gratis zijn.
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In diezelfde vergadering werd het salaris van de hoofdonderwijzer vastgesteld op f 800,— en dat van de
hulponderwijzer op f 600,— per jaar.
Nog andere zaken betreffende het onderwijs
In de vergadering van 6 september 1881 kwam het handwerkonderwijs ter sprake. De leden J.S.
Vroege en W. van der Wind waren wel voor onderwijs in dit nuttige vak, maar dan buiten schooltijd,
bijvoorbeeld op woensdagmiddag. Ze vreesden dat het gewone onderwijs eronder zou lijden. Ze
kregen hun zin niet, want de voorzitter merkte op dat „volgens de geest van de wet het onder
schooltijd" moest plaats vinden.
Het herhalingsonderwijs werd onderwerp van bespreking op 28 november 1882. Het zou gegeven
worden in de gewone vakken en wel 's avonds drie â vier uur lang op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag. J.S. Vroege meende dat er niet veel gebruik van zou worden gemaakt „als zullende niet zo inde
geest der ingezetenen vallen". Het gi-: 0 -.vel door en de belangstelling viel mee, want er wordt later wel
een aantal van dertig leerlingen genoemd.
Stoomtram van Woerden naar Leiden
De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vroegen in 1880 de betrokken gemeenten naar hun mening
over een eventuele stoomtram over de straatweg langs de Rijn van Woerden naar Leiden. Op de
vergadering van 13 oktober 1880 wordt er geïnteresseerd over gesproken. J.S. Vroege geeft als zijn
mening, dat de stoomtram niet nodig is, want er is al een verbinding per stoomboot en één per trein.
Bovendien is er een ander bezwaar. De mogelijkheid is namelijk groot dat op de straatweg paarden
zullen schrikken als een stoomtram passeert en er zo ongelukken zullen ontstaan. Deze gedachte vindt
instemming bij de andere leden. De voorzitter merkt evenwel op dat de Gedeputeerde Staten niet naar
het gemeentebelang maar naar het algemeen belang vragen.
De stoomtram is er, zoals bekend, niet gekomen. Of de mening van de Rietveldse raad de doorslag bij
de beslissing heeft gegeven, zal men elders na moeten gaan.
Motorvaartuigen in de Grecht
Op 4 maart 1901 vroeg Zegveld instemming met het verbod van motorvaartuigen in de Grecht. „Door
het geraas van de bedoelde vaartuigen ontstaat gevaar bij passage met rijtuigen op de Zegveldse weg",
zo luidde de argumentatie.
In de discussie merkt G. van der Wind op, dat zeilen in de Grecht en het rijden met motorrijtuigen op de
Zegveldse weg al verboden zijn om dezelfde reden en dat motorvaartuigen nog gevaarlijker zijn. De
voorzitter maakt erop attent, dat de lagere besturen hierover niet te beslissen hebben, maar dat deze
zaken door provinciale verordeningen geregeld worden. Dat geeft J.S. Vroege aanleiding voor te
stellen samen met Woerden een verbodsbepaling bij de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te
bepleiten. Dat kon niet met Zegveld samen, want dit dorp lag en ligt nog in de provincie Utrecht.
Dat zeilverbod is nog enkele jaren gebleven, zeker tot 1909. Voor de vergadering van 28 januari 1909
staat een verzoek van de schippersvereniging „Schuttevaer", afdeling Rijnstreek te Bodegraven, op de
agenda om dit verbod op te heffen, „desnoods met de verplichting de zeilen bij waarschuwing te
strijken".
Het verzoek werd afgewezen.
Opening van de vergadering
Voorde bijeenkomst van 17 februari 1905 was een verzoek binnen gekomen van J. van Winkel en nog 4
andere ingezetenen om de vergaderingen voortaan met gebed te beginnen. Men wilde daar blijkbaar
eerst rustig over nadenken, want de notulen vermelden dat de bespreking ervan uitgesteld wordt tot de
volgende vergadering, omdat niemand erop was voorbereid.
Dat heeft men gedaan en op de volgende samenkomst stelt de voorzitter voor, bij het begin van de
vergadering een ogenblik stilte in acht te nemen, zodat elk lid de gelegenheid geboden wordt voor zich
met gebed te beginnen, zo hij daar behoefte toe gevoelt.
G. van der Wind wijst erop dat een formuliergebed gauw sleur wordt, waar J.H. van Dieën tegenover
stelt dat ook een formuliergebed gezegend kan worden.
Bij stemming blijkt dat J. de Leeuw, M. Visser, P. van den Bosch en J.H. van Dieën voor zijn en W. de
Koning. J.S. Vroege en G. van der Wind tegen.
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Men besluit verder tot een formuliergebed en wel hetzelfde dat ook in Waarder wordt gebruikt. Dat
kan op voorstel van de voorzitter gebeurd zijn, want die was ook burgemeester van Waarder.
De volgende jaren moest de bejaarde J.S. Vroege verscheidene keren als waarnemend voorzitter de
raadsvergaderingen leiden wegens ziekte van de burgemeester. In de notulen van 7 mei 1909 staat
Vroege zelf als absent vermeld. Hij stierf kort daarna, op 11 mei 1909, ruim 78 jaar oud. Dat is de reden
waarom de volgende raadsvergaderingen buiten beschouwing zijn gelaten en dit overzicht eindigt met
de ,.opening van de vergadering".
Inmiddels was de twintigste eeuw met nieuwe ontwikkelingen begonnen.

Orgelbegeleiding bij de gemeentezang in de Petruskerk te
Woerden

door A.M. ten Hoeve

Is dat nu wel nodig om daar een artikel aan te wijden? Het is toch iets wat zo gewoon is. Ja, het is
inderdaad iets gewoons heden ten dage, maar dat is niet altijd zo geweest. En om dat te weten moeten
we wel even in de historie duiken om die ontwikkeling te zien. Er is over dat orgelgebruik in de
geschiedenis heel wat te doen geweest en ook aan Woerden is dat niet geruisloos voorbijgegaan.
We gaan even terug in de tijd tot na het begin van de Reformatie. Ook in Woerden was de Reformatie
doorgedrongen. We wijzen slechts op de naam van Jan de Bakker. Eerst hing men hier de Lutherse leer
aan, maar na verloop van tijd moest die plaats maken voor de Calvinistische leer, de Gereformeerde
religie. Dat had zijn beslag gekregen in 1594'). Bij de godsdienstoefeningen deed het orgel evenwel niet
mee. Men zong wel de psalmen, maar zonder orgelbegeleiding. Het orgel vond men eigenlijk een
„onding". Toen de altaren en de beelden verwijderd werden uit de Rooms-Katholieke kerken had men
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werden bij het priestergezang, bij de koorzang e.d. ). Maar omdat de orgels eigendom van de stad
waren konden de vroedschappen verwijdering daarvan voorkomen. Bovendien meende men geen
orgels nodig te hebben in de godsdienstoefeningen. Immers de omvang van de orgels was toentertijd
beperkt en de organisten waren in 't geheel niet „getraind" in het begeleiden van psalmgezang.
Daardoor bleef orgelspel achterwege. Toch ging men er hier en daar langzamerhand toe over om het
orgel in te schakelen bij de oefeningen in het psalmzingen vóór de predikatie. Ook in Woerden ging dat
gebeuren. Want in de vroedschapsvergadering van 3 juni 16263) werd aan de organist Gerrit Dircks
Verhey een „order" of reglement gegeven, waarin stond dat hij:
„...Op alle dagen dat er gepreekt werd vóór en nâ de preek (hiermee wordt bedoeld; de gehele
godsdienstoefening)4) de psalmen die gezongen werden op het orgel moest spelen, en dit zo vóór als nâ
de middag zonder iets te spelen wat tot oneer van de kerk kon strekken..."
Dit laatste gebeurde nog al eens, zodat in Utrecht in 1630 werd bevolen:
Sal oock gehouden weesen de sallmen die men singhe off gesongen heeft op den orgel te spelen
sonder eenighe lichtveerdige liedekens..."2).
Maar tijdens de dienst moest het orgel dan weer zwijgen en dan had de voorzanger een gewichtige taak.
Hij moest met zijn „pikstok" duidelijk de „Cantu" - melodie aangeven. Ging de stok omhoog dan rees
de melodie, ging de stok omlaag dan daalde de melodie. Bij onbekendheid van de psalmmelodie zal dit
wel geen melodieus gezang tot gevolg hebben gehad. Constantijn Huygens, en vele anderen met hem,
ergerde zich aan dat onmelodieuze gezang4). Vooral toen hij bij een bezoek aan het noorden des lands
hoorde hoe orgels zeer bruikbaar waren bij het psalmgezang. Daar werd dit dan ook omstreeks 1630 al
aangewend voornamelijk in Lutherse kerken. Maar op de Synoden had men zich steeds verzet tegen
het gebruik van het orgel.
De Synode van Dordrecht in 1574 bepaalde inzake het orgel5):
Aengaende het speelen der Orghelen in den Kercken houdt men dat het gantsch behoort afgheset te
worden, volghende de leere Pauli 1 Cor. 14,19..."
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