
Het bestuur heeft ook voor dit jubileumjaar een aantal bijzondere activiteiten op het programma 
staan. Deze activiteiten zullen voornamelijk gericht zijn op de familiegeschiedenis, aangezien 
gebleken is dat vele leden daar belangstelling voor hebben. Een cursus familiegeschiedenis is onlangs 
van start gegaan. Het tijdschrift „Heemtijdinghen" zal dit jaar ook speciale aandacht aan de 
genealogie schenken. In het najaar zal een genealogische dag een aantal geïnteresseerden in de 
familiegeschiedenis bijeen brengen. 

Het bestuur hoopt dat de straks dertigjarige vereniging zal mogen blijven groeien in activiteiten en 
ledental, opdat de doelstelling: "het bevorderen van de belangstelling voor en het onderzoek naar de 
geschiedenis van het Stichts-Hollands grensgebied" steeds verder kan worden uitgedragen, zodat de 
historische waarden kunnen bijdragen tot het welzijn van nu en de toekomst. 

maart 1987 L.C1.M. Peters, voorzitter. 

Een gedenkteken voor Rudolph Snellius van Royen in de Grote- of 
St. Michaëlskerk van Oudewater 

door G. Spek 

Wie in Oudewater de middeleeuwse Grote- of St. Michaëlskerk (Ned. Herv.) door de noorderingang 
binnenkomt, ziet rechts van zich aan de westmuur al gauw een zeer fraai bewerkt gedenkteken in de 
vorm van een memoriebord met een Latijns opschrift. 
Dit gedenkteken is opgericht in de 17e eeuw voor Rudolph Snellius van Royen ( 1547-1613), geboren 
in Oudewater, hoogleraar in de wiskunde en oude talen te Leiden, waar hij bovendien twee maal 
rector is geweest. 
Voordat we het gedenkteken van Snellius bespreken, is het goed eerst zijn levensloop in de archieven 
te volgen. 

Het leven van Rudolph Snellius van Royen 
Rudolph Snellius van Royen (hierna Snellius genoemd) werd op 5 oktober 1547 in Oudewater 
geboren als zoon van Willebrordus Snellius en Roemertje Hendrixdochter. Zijn moeder komt ook 
wel voor onder de gelatiniseerde naam Gloria Henrici.1 

Trouwens, ook Snellius is een latinisering van de naam Snel (Snel van Royen).2 Het was in die tijd in 
de hogere kringen een gewoonte om een naam aan te nemen die Latijns aandeed; zo noemde 
bijvoorbeeld Hugo de Groot zich Hugo Grotius. 
Het is goed mogelijk dat Snellius in 1547 in de toen nog Rooms-Katholieke St. Michaëlskerk van 
Oudewater is gedoopt, bij hetzelfde middeleeuwse doopvont dat ook nu weer in de kerk staat 
opgesteld en dat in 1858 bij de afbraak van de doopkapel in de grond onder die kapel is 
teruggevonden.3 

De Reformatie kwam in Oudewater in 1566, het jaar van de Beeldenstorm; het kerkgebouw echter 
kwam pas in 1572 of 1573 in handen van de hervormingsgezinden.4 

Snellius groeide voorspoedig op en omdat hij uit een rijk patriciërsgeslacht kwam waren er voor hem 
geen financiële belemmeringen om te gaan studeren. 
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Hij volgde zijn eerste opleiding in Utrecht, maar keerde na het overlijden van zijn vader aanvankelijk 
weer naar Oudewater terug. 
Weldra werd hij echter door zijn moeder op 15-jarige leeftijd naar het buitenland gestuurd om zijn 
studie te voltooien. In Keulen studeerde hij Hebreeuws en wiskunde; in Jena, Wittenberg en 
Heidelberg wijdde hij zich aan letterkundige studies. 
Toen in Heidelberg de pest uitbrak vertrok Snellius naar Marburg in Hessen (dicht bij Dillenburg) 
waar hij zich op 29 september 1565 (bijna 18 jaar oud) als student aan de universiteit liet inschrijven.5 

Snellius studeerde er wijsbegeerte en maakte er kennis met de filosofie van Petrus Ramus (Pierre de la 
Ramée), een filosofie die pleitte voor een vrij bijbelonderzoek, los van de gevestigde theologische 
opvattingen. Ramus, die zelf in 1569 en 1570 in Heidelberg verbleef, gaf daar, door zijn voor die tijd 
revolutionaire denkbeelden, aanleiding tot ernstige geschillen. 



De denkbeelden van Ramus spraken Snellius erg aan en hij zou er een aanhanger van blijven tot het 
einde van zijn leven. 
Snellius verbleef jarenlang in Marburg en na z'n studie gaf hij er onderwijs in Grieks, Latijn en 
Hebreeuws. 
De jonge Arminius (Jacob Hermanszoon), die ook uit Oudewater afkomstig was, studeerde in 
Marburg onder bescherming van Snellius.6 De denkbeelden van Ramus wist Snellius ook over te 
brengen op Arminius, die in Nederland de grondlegger zou worden van de Remonstrantse 
Broederschap. Snellius werd een goede vriend van Maurits, de landgraaf van Hessen, die ook een 
aanhanger van Ramus was en waarmee hij aangenaam kon discussiëren. 
Toen een jongere broer van Snellius vanuit Holland naar Marburg werd gestuurd, vertrok hij met hem 
naar Italië, voor die tijd een hele reis, waar Snellius in Pisa en Florence medicijnen ging studeren. 
Bovendien bezocht hij met z'n broer ook nog Rome.7 

Weer teruggekeerd in Hessen, hoorde Snellius het bericht over de verwoesting en uitmoording van z'n 
geboorteplaats Oudewater door de Spanjaarden op 7 augustus 1575. 
Dit bericht deed hem besluiten om voorlopig naar Oudewater terug te keren om er te vernemen wat er 
van zijn familie was geworden. 
Men kan aannemen, dat hij daar een enorme ravage moet hebben aangetroffen. De St. Michaëlskerk 
in zijn geboorteplaats was als een van de weinige gebouwen voor verwoesting gespaard gebleven. 
Tijdens zijn verblijf in Oudewater ontmoette hij een zekere Machteld Cornelisdochter en trouwde 
met haar in de zomer van 1578. Haar naam komt ook nog voor op de lijst van personen, die tijdens het 
beleg en de inneming van Oudewater in de stad woonden.8 

Na de huwelijkssluiting verhuisde Snellius al spoedig met zijn vrouw naar Leiden en liet zich op 28 
oktober 1578 als student medicijnen inschrijven aan de Leidse universiteit, waaraan inmiddels ook 
Arminius studeerde. 
Op 2 augustus 1581 werd Snellius aangesteld als buitengewoon hoogleraar in de wiskunde op een 
jaarsalaris van f 200,-. 
Blijkens het „Register van inwoonders" te Leiden, opgemaakt in september 1581, woonde Snellius 
met zijn vrouw en zoon Willebrord (in 1580 geboren te Leiden) op het Pieterskerkhof en hield er niet 
minder dan 22 studenten als kostganger.9 

In zijn ambt als buitengewoon hoogleraar heeft hij ook prins Maurits onder zijn leerlingen gehad. 
In maart 1583 werd zijn salaris verhoogd tot f300,- en in 1585 werd hem het onderwijs in het 
Hebreeuws opgedragen. 
Snellius schreef ondertussen ook nog diverse boeken zoals in 1596 „Annotationes in Ethicam" (in het 
Nederlands: „Zedekundige Aantekeningen").10 

In februari 1601 werd hij (inmiddels 52 jaar) gewoon hoogleraar in de wiskunde en verhuisde naar 
een woning op de Koepoortgracht waar hij geen kostgangers meer hield. 
Snellius kreeg van de landgraaf van Hessen (zoals eerder vermeld een goede vriend uit de tijd dat hij in 
Marburg woonde) een uitnodiging en in 1603 bracht Snellius hem een bezoek. Hij verbleef 
verscheidene maanden aan het hof van de landgraaf. Willebrord, de zoon van Snellius, was bij het 
laatste gedeelte van het bezoek ook aanwezig. De landgraaf schonk Snellius bij zijn vertrek een portret 
en een gouden keten en liet hem met zijn zoon in een koets bepannen met vier paarden naar Frankfort 
brengen, waarna Snellius en zijn zoon nog een reis naar Zwitserland maakten.11 

Bij zijn terugkeer in Leiden vernam Snellius dat zijn beschermeling Arminius was benoemd*als 
hoogleraar. In de daaropvolgende godsdiensttwisten tussen Arminius en Gomarus wist Snellius zich 
voldoende afzijdig te houden. 
In 1607 en 1610 was hij ook nog rector te Leiden.12 

Wegens ziekte ging Snellius op 8 februari 1613 met emeritaat en 9 februari werd zijn zoon Willebrord 
benoemd tot professor in de wiskunde. Willebrord ontdekte, als wis- en natuurkundige, de 
brekingswet van het licht. 
Snellius heeft, behalve zijn zoon Willebrord (1580-1626), nog twee zonen gehad, nl. Jacob 



(gestorven 17 mei 1599 op 17-jarige leeftijd) en een jong gestorven zoon Hendrik.13 In het 
begrafenisregister van de Nederlands Hervormde Kerk te Oudewater komt nog voor: „Jacob, de zoon 
van Mr. Roelof Snellius, alhier begraven 1599".14 

Ook bezat Snellius nog een huis in Oudewater. Op een authentieke lijst van bewoners van huizen in 
Oudewater komt voor als bewoner (of als eigenaar) van een huis in het „Noordeinde der Capelstraat 
(thans Kapellestraat), beginnende van den Doelen en van de school tot aan de Oude Huigensteeg en 
het stadhuis, Mr. Roeloff Snellius van Roijen".15 De lijst dateert van januari 1612 en aangezien 
Snellius toen nog verbonden was aan de Leidse universiteit, is het aannemelijk dat het huis wel zijn 
eigendom was, maar dat hij er niet woonde. Misschien wilde hij na zijn emeritaat weer in z'n 
geboortestad komen wonen. 
Van zijn emeritaat heeft Snellius echter niet lang kunnen genieten want hij overleed reeds op 2 maart 
i w x ^ wp uL icciLiju v a n u~> j a a i . 

Na een lijkrede, gehouden door Guillaume Coddaeus16, waarschijnlijk een goede vriend of 
ambtgenoot, werd Snellius op 6 maart 1613 in de Grote- of St. Michaëlskerk te Oudewater 
begraven.17 

Het gedenkteken voor Rudolph Snellius van Royen 
Het gedenkteken in de Grote- of St. Michaëlskerk van Oudewater is opgericht in de 17e eeuw door 
een kleinzoon van Snellius die naar zijn grootvader was vernoemd en dus ook Rudolph heette. 
Omdat Rudolphs vader Willebrord in 1626 plotseling aan de koliek (onderbuikskrampen), gepaard 
gaande met complicaties, op 46-jarige leeftijd was overleden18, nam Rudolph de oprichting van het 
monument voor zijn grootvader op zich. 
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Het gedenkteken voor Rudolph Snellius van Royen 
in de Grote- of St. Michaëlskerk van Oudewater. 
Foto: G Spek. 



Wanneer we nu het marmeren gedenkteken bekijken (zie afbeelding), zien we dat het gemaakt is 
volgens de Ionische bouwstijl (een bouwstijl uit de Griekse Oudheid) waarbij de kapitelen (een 
kapiteel is het bovenste gedeelte van een zuil) op de zuiltjes aan de linker- en rechterzijde van het 
monument versierd zijn met krullen. 
Bovenop het monument zitten twee huilende kindertjes, ook wel putti genaamd die op een doodskop 
leunen, symboliek van de vergankelijkheid van het menselijk leven. Tussen hen in bevindt zich het 
wapenschild van Rudolph Snellius van Royen. De heraldische beschrijving van het wapen van de 
familie Snellius van Royen luidt: in keel (rood) 3 zilveren rozen, 2-1 gerangschikt; helmteken: een 
menselijk figuur. 
Opgemerkt wordt dat het wapenschild in de kerk niet de kleuren aangeeft. 
Ook zien we nog, tussen de kindertjes in, vruchten afgebeeld, zoals een appel en druiven. 
In de 17e en 18e eeuw werden treurende kindertjes vaak op dergelijke monumenten afgebeeld, zoals 
nu onder andere nog te zien is in de Pieterskerk te Leiden19, de kerk waarin Willebrord, de zoon van 
Snellius, in 1626 is begraven. 
Onderaan het gedenkteken zien we de symbolen van vergankelijkheid en dood, zoals een doodskop 
met vleugels, doodsbeenderen en een zandloper als symbool van de tijd die verstrijkt.20 

Achter deze symbolen zijn nog kruiselings geplaatst twee uitgedoofde fakkels, symbool van het 
uitgedoofde levenslicht van Rudolph Snellius van Royen en waarschijnlijk ook van zijn zoon 
Willebrord. 
Enerzijds herinneren dergelijke monumenten ons aan de menselijke ijdelheid van hooggeleerde 
heren; anderzijds hadden zulke monumenten een moraliserende werking en dienden als „Memento 
Mori". 
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De Latijnse tekst op het gedenkteken, zoals die is afgedrukt 
in het „Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden", 
deel 8, van A.J. van der Aa (Gorinchem 1848), p. 704. 



De tekst op het gedenkteken is in het Latijn gesteld. Op een zwarte marmeren plaat met vergulde 
letters staat, ietwat hoogdravend geschreven, door Van Kinschot omstreeks 1747 als volgt vertaald: 

„Ter Godvruchtiger Gedagtenisse 
van den zeer Doorluchtigen Heer 
RUDOLPHUS SNELLIUS VAN ROYEN, 
die, geboren uit een adellijk geslacht 
te Oudewater in 't Jaar 1547 den 5 October 
een gedeelte zijner Jeugd 
te Marpurg in Hessen aan het onderwijzen der 
Taaien en Konsten met Lof besteed hebbende, 
en het nveriue van ziinen lpeftiiH — „ . — 0 _ — j j — 

op de hooge School te Leijden, 
als Hoogleeraar der Wiskunde en 
Oostersche Taaien, met vlijt, trouw 
en algemeen nut hebbende doorgebragt, 
nadat hij tweemalen het Rectoraat met roem bekleed had, 
en de achting van twee doorl. Mauritzen 
den Prins van Orange 
en den Landgraaf van Hessen, 
om zijne uitmuntende kennis in die konsten, 
die hun vermaak waaren, gewonnen hadt, 
eindelijk te Leijden, in den Ouderdom van 66 jaren, 
op den 2 Maart, aan God en de Natuur den tol betaalde, 
neen. <J\J UCZ.C p iad ia van iijilt , y a u t i - i i a u 

alwaar de overleede wilde begraaven zijn, 
het gedenk- en Eereteeken hetwelk deszelfs zoon 
WILLEBRORDUS SNELLIUS, 
Volle erfgenaam en Opluisteraar van zijns Vaders 
deugden, voor zijnen Vader hadt geschikt, 
deszelfs zoon RUDOLPHUS SNELLIUS 
voor zijnen Grootvader laaten opregten".21 

Vóór de kerkrestauratie van 1960-1967 hing het gedenkteken tegen een pilaar aan de noordzijde van 
de kerk, ongeveer tegenover de noorderingang. Het graf van Snellius bevond zich naast deze pilaar 
(elfde graf in de twaalfde regel, noordzijde der kerk). 
Bij een vorige betreurenswaardige „restauratie" in 1857-185822 is de grafzerk verwijderd en naar het 
koor verhuisd waar hij nu nog ligt (derde rij van achteren in het midden).23 

In 1858 heeft men bovendien het opschrift op de zerk met een steenhouwersbeitel vrijwel onleesbaar 
gemaakt, zodat nu alleen nog het wapen van de familie Snellius van Royen herkenbaar is. Van twee 
andere wapenschilden op de zerk zijn slechts de omtrekken zichtbaar gebleven (zie afbeelding), wat 
echter ook een gevolg kan zijn van slijtage. Het opschrift op de zerk was zowel in het Latijn als in het 
Nederlands gesteld en luidde als volgt: 

„Hier leit begraven 
RUDOLPHUS SNELLIUS VAN ROOIJEN 
in sijn leven Professor Matheseos 
in de Universiteit van Leiden 
sterft den 2 Maart Anno 1613".24 



Bij de algehele kerkrestauratie van 1960-1967 tenslotte is het gedenkteken eveneens gerestaureerd en 
verhuisd van de pilaar naar de huidige plaats aan de westmuur, rechts van het orgel. 
Op die plaats vormt het monument een fraai kontrast met de witte muur, waar het weer in oude luister 
hersteld een belangrijke bijdrage levert aan het interieur van de Grote- of St. Michäelskerk. 

De grafzerk (midden) met het wapen van Rudolph Snellius van Royen in het koor van de Grote- of St. Michaëlskerk in 
Oudewater. 
Foto: G. Spek. 
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De gedenksteen van de Hervormde kerk te Waarder 

door Th. van Straaien 

Tijdens de laatste restauratie (1984-1986) van het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente van 
Waarder werd de gedenksteen die in de noordwestelijke steunbeer van het noorder transept was 
ingemetseld, overgeplaatst in de westgevel in het noorder transept. 
Het besluit tot overplaatsing van deze in Doornikse steen1 uitgevoerde gedenksteen werd in 1986 
genomen en een nieuwe hardstenen2 gedenksteen werd op de oorspronkelijke plaats ingemetseld met 
daarin, in een moderne letter gehakt, een voorzover mogelijk, verantwoorde reconstructie van het in 
gotische letters uitgevoerde oorspronkelijke opschrift. 
Als toevoeging werd onderaan de gedenksteen ingehakt: 
BIJ DE RESTAURATIE IN 1986, IS DE OUDE STEEN NAAR BINNEN VERPLAATST. 
Het architectenbureau ir. R. Visser B.V. te Schoonhoven, die de restauratie-architect was, heeft het 
ontwerp voor de nieuwe gedenksteen gemaakt. De gedenksteen werd uitgevoerd door de restauratie
aannemer van het kerkgebouw, de firma Woudenberg-Ameide B.V. 
Voor de reconstructie van het opschrift is gebruik gemaakt van de gegevens in het boek van P.C. Bloys 
van Treslong Prins3 en J.A. Kruithof.4 Ook hebben de archivarissen CR. Schoute van het 
streekarchief „Krimpenerwaard" en L.C1.M. Peters van het streekarchivariaat „Rijnstreek" hiervoor 
waardevolle adviezen gegeven. 


