
Uyt d'oude Pampieren. 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig 

de wet van 23 Sept. 1912. St. BI . No. 308.) 

I . 
In 't v e r l e d e n lig-t het heden, 
In het n wat worden zal. 

1 Bilderdijk., 

Niet zoo lang meer zal het duren, of hetj 
nieuwe Raadhuis van Zegwaard, dat zijne | 
voltooiing begint te naderen, zal in gebruik 
genomen worden. Daaraan gaat vooraf de 
ontruiming van het oude, een gedeelte der 

.bovenverdieping van het koffiehuis van den 
heer E . W . Ooms, genaamd „De Jonge 

f r i n s . " )̂ 
i 't Is niet alleen in den laatsten tijd, dat 
•daar de belangen van Zegwaard's burgerij 

%ehartigd worden. In het Rijksarchief te 
Gravenhage vonden we aangeteekend, 

[dat daar reeds voor 250 jaar de „schout en 
Igeregte" van de ambachtsheerlijkheid Zeg
waard vergaderden. 

Een enkel woord moge dit toelichten. 
De graven van Holland en na hen de Sta

ten als opvolgers van de grafelijkheid, had
den verschillende landstreken in leen ge
geven aan personen, die zich om de eene 
of andere reden verdienstelijk hadden ge
maakt. Die personen werden h e e r e n van 
zoo'n streek geheeten; vandaar dat men zijn 
gebied eene h e e r l i j k h e i d noemde 

Men onderscheidde tweeërlei heerlijkhe
den: hooge heerlijkheden en ambachtsheer
lijkheden. 

In eene h o o g e h e e r l i j k h e i d had 
de heer het recht alle crimineele zaken zelf 
af te doen; zelfs mocht hij een misdadiger 
ter dood veroordeelen; daarom werd hij ook 

(Jwel h a l s h e e r genoemd. 
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In zijne plaats stelde hij een b a l j u w 
als hoofdambtenaar aan, die meestal tevens 
s c h O u t =) was. Bijgestaan door zijne m a n-
n e n nam de schout kennis van de crimi
neele of hals-misdaden. Ook oefenden zij 
samen het r e c h t v a n k e u r . ' ) 

In eene a m b a c h t s h e e r l i j k h e i d 
had de. heer geen recht van crimineele recht
spraak, noch van keur. Deze waren aan bal
juw en w e l g e b o r e n mannen (oorspron
kelijk „vrijgemaakte Luiden, welker ©uders 
of Voorouders van de Lyfeigenschan ont
slagen waren, hetzij bij gunste door ver
dienste, uitkoop of anderszins) van het bal
juwschap voorbehouden. 

A l s bijv. een inwoner van Zegwaard een 
moord beging op een mede-inwoner — 
(Zegwaard was eene a m b a c h t s h e e r -
1 ij k h e i d binnen het baljuwschap Rijn
land) — dan moest de schout van het am
bacht, zoo 't hem mogelijk was, den misda
diger vatten, en hem overleveren aan den 
baljuw van Rijnland, door wiens vierschaar 
de misdadiger gevonnisd werd. 

Beging een inwoner van B e n t h u i z e n 
een moord op een mede-inwoner — (Bent
huizen was eene h o o g e h e e r l i j k h e i d 
binnen het baljuwschap van Rijnland) —, 
dan mochten baljuw en mannen van Bent
huizen de strafzaak berechten, n.1. vonnis 
uitsprelcen en uitvoeren. 

De ambachtsheer van Zegwaard had dus 
niet de crimineele of h o o g e jurisdictie 
(rechtspraak); wel de civiele of m i d d e l 
b a r e en de l a g e . -



Hieronder behoorde: „ordre fen\bewind 
van de dagehjkse poHci en landbestier, van 
de justicie en regtsoeffening, het straffen 
van breuken en verbeurten . . . so ook daar
toe behoort de schouw en onderhouding van 
dijken, kaden, wegen, straten, het bestier 
van wesen en kerkegoeden, toesigt te heb
ben op de kermissen, jaarmarkten, vasten
avonden, kramers, tafelspe elders en derge
l i jke" (Van Leeuwen) maar ook „het over
dragen van landerijen en andere vaste goe
deren, het maken van gerechtelijken uiter
sten wil, het benoemen en stellen van voog-. 
den en uitvoerders van uiterste wijsbeschik-.' 

Icingen". (Tege. Staat.) 
Doch genoeg hierover. 
Graaf Willem III , de Goede, verkocht de 

ambachtsheerlijkheid van Zegwaard in 1305 
aan Béatrice, dochter van Heer Dideric van 
der Dorloge. (Door de welwillendheid van 
den Rijksarchivaris zijn ve in het bezit van 
een foto van het stuk, waarin de koop be
schreven is.) ' 

Thans gaan we niet na, welke heeren in 
den loop der eeuwen de heerlijkheid in be
zit hebben gehad. Alleen zij het ons ver
gund mede te deelen, dat den l ö d e n Maart 
1750, ten-overstaan van Hendrik van Dam, 
notaris bij den Hove van Holland, de heer
lijkheid publiek werd verkocht door den 
eigenaar mr. Willem van Cleef, en dat koo-
per werd de heer Johan O s y te Rotterdam 
voor de som van ƒ 30 ,000 . 

Tot heden is de familie O s y nog in het 
bezit van den titel van ambachtsheer. 

)̂ Niemand denkt er aan, dat met „De Jonge 
Prins", Stadhouder Willem I I I wordt bedoeld, 
die in 1550 geboren, door de regentenpartij ach
teruitgezet, ih 1672, toen ons land in oorlog ge
raakte met Frankrijk, Engeland, Munster en K e u 
len, tot Stadhouder uitgeroepen en later tot K o 
ning van Engeland gekroond werd. 

j Het Rechthuis (vandaar „voor het Gerecht 
j trouwen"), het koffiehuis van den heer Ooms, 
' zal in den loop der jai-en wel eens. verbouwd zijn 
i geworden. 

In den tijd van „Vrijheid, Gelijkheid en Broe
derschap" veranderde'de eigenaar den naam in 

„ D e Reizende Man", 't Had gevaarlijk kunnen 
worden ,,De Jonge Prins" te latenjnthanesn--

5) In een volgend artikel hopen we iets over 
den schout te schrijven. 

8) Later komen we hier nog eens op terug. 
7.egwaard. ' ALB._ B R M I C K M A N . 

Uyt d'oude i-ampiepen. 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig 

de wet van 23 Sept. 1912. St. BI . No. 308.) 

Joan Osy was , zooals we zagen, in 1750' 
eigenaar van de heerli jkheid Zegwaard ee-' 
worden. Dat w i l niet zessen, dat hij in het 
bezit van de huizen en landeriien kwam: hiij 
kodit alleen het r e c h t ambachtsheer te zijnj 
P a l ê s t e y n , toen eene groote boerenw 
ning met een rieten dak, werd . ook zijn eigen' 
dom.i) 

't Is onzen lezers zeker w e l ongevallen, datj 
voor de heerli ikheid eene groote som be-î  
taald werd . Omstreeks dienzelfden tijd, 2Si 
Sept. 1741, kocht Cornelis van Aalst, Predi
kant te Calslagen, de ambachtsheerliikheiti|f|^ 
Z o e t e r m e e r voor f 41.0,00 van Jacob du|:i 
Mee ,die haar ia 1711 voor f 35.000 gekookt ^ 
had. ' I 

Niet vergeten moet worden, dat het geld i» 
toen veel meer waarde, h a d dan tegenwoors; 
die, d. w-éz dat men voor een gelijk bedraïf 
vroeger veel meer kon koopen. dan men ér 
thans voor zou kunnen krijgen. Zoo vonden 
wü bijv. i n eene oude rekening in het 
cihief der gemeente Zegwaard ^ dat voor eene 
melkkoe i n dien ti jd 50 a 60 gulden werd be
taald; voor eene heele beste 70 Gld. Op eene 
publieke vcrkooping h ier ging een 5-jarigei 
r u i n voor 85 Gld. , eene 3-iarige merrie voor' 
76 Gld. en eene 9-iarige voor 40 Gld. weB-

De ambachtsheer had het recht, a l l e oeif 
s o n e n , d i e e e n p u b l i e k a m b t o t 
e e n e p u b l i e k e b e t r e k k i n g moeste?' 
bekleeden, san te stellen. 

Die. van_ Zegwaard benoemde: 



a. Den schout en de schepenen. 
b. Den secretaris tïu Jiet ambacht, 
c De amijachtsiuEVvaaiiiers. 
d. De liroosheemraden. 
e. De molenmeesters. 
I . De schotkervers en -gaarders» 
g. De turfmeters. 
h . De weesmannen. 
i . De kerkmeesters, 
j . De armmeesters. 
k. De brandheemradeu. 
1. Den bode v a n het ambacht, 
m. Den dienaar v a n bet eerecht. 
n. Den klapwaker . 
O. Den marktschipper, 
p. De vroedvrouw. 
Thans iets over elk dezer ambachten en 

bedieningen. . 
De ambachtsheer stelde i n z i i n e p l a a t s 

als hoofdambtenaar den S c h o u t aai t Deze 
lecde niet alleen i n handen v a n den am
bachtsheer, maar ook i n die v a n den baliuw 
van,Ri inland den eed af. Hi i was daardoor 
verplicht „de crimineele actiën die i n de 
Heerlyckheidt souden mogen komen voor te 
vallen • getrouwelyck en oprechtelyck" de 
vierschaar van Ri jnland „aen te brengen, soo 
haest deselve t' sijner kennisse sullen sijn 
«rekomen." 

Als plaatsvervanger van den ambachtsheer 
nam hij d a i anderem ambtenOTen den eed af. 

Deze luidde i n de bBe eeuw:. 
„Dit sweren wi j elcx Int stuck van onssen 

Dijenste, Dat wi j die gemeente ende onder-
•alten van den amboochte van Segwaert zul-
.en voorstaen ende behelpelicken wesen. I n 
alle gerechticheijt, na onsse beste weten
schap ende vijff sinnen. Dat en sullen wü 
nijet laten om lieff ofte leedt. Om vrient-
sohan ofte maechschap, om ghiften noch gae-
-ven, Soe wacrl icken moet ons God AlnScht icb 
helpen ende Zijn heil ich Woordt." 

Door den schout werden a l l e b u r g e r . 
1 ij k e z a k e n b e r e c h t . D a a r i n werd hi i 
door 8 s c h e p e n e n bijgestaan. Deze, hoe' 
wel door den ambachtsheer aangesteld, moes' 

>n de gemeente vertegenwoordigen. Het be 
ip van onzen ti jd, dat men slechts verte 
nwoordigd wordt, door een persoon, die 
3ii z e l f kiest, was aan die tijden vreemd, 

schout vrpeg aan de schepenen het von 
, * 'vonn!s is van vinden — vondenis — 
.«inis •— vonnis) deze „vinden" het en d * i 

nout vnort^-*i'pt uk . , _ . L 

De oude rechtboeken, die gedingen, be
treffende geldschuld, erfenis, boedelscheiding 

diergelijke inhouden, worden nog in het 
rediterWli archief te 's Gravenhage bewaard 
Die v a n Zegwaard, 12 dikke folio-deelen, van-

, geu aan met 15 Febi 'uari 1572 en eindigen 
met 12 J a n u a r i 1810; die van Zoetermeer, 9 
boeken, loopen van 10 November 1600 tot 28 
Februar i 1811. 

T e n Rechthuize werden de vierschaardagen 
om de veertien dagen gehouden, „uitgeson-
dert den Ougst en de Lente, elcken tijdt van 
vacantie geduyrende Ses weecken". 

V a n de vonnissen stond hooger beroep 
open bij bal juw en mannen van Ri jn land en 
later, met" voorbijgang van deze. ook 'bi i den 
Hove v a n Holland. 

Behalve de uitoefening van het burgerliik 
recht, behoorde tot het anbt van schout en 
schepenen „te staen over a l l e ' p u b l i j c k e 
/ e r k o o p i n g e n ende v e r h u v z i n g i 
•au L a n d e n onder 't ambacbt gelegen, mits

gaders over alle n a e s t i n g e van deselve 
Landen . " De oudste koopbrief, die w i j tot nog 
toe hier ontdekten, op perkament geschreven, 
is v a n het j aar 1648. E e n zegel van groene 
was, voorzien v a n bet stempel van den 
schout, hangt er aan. '• 

Het schoutambt w e r d door den ambachts
heer verpacht. Zoo voaden we aangeteekend. 
dat J a n Ghijsbrechtszoon van Duivenvoorde 
in 1579 schout w a s en daar jaarl i jks „bon-
dert twint ich Carolus guldens een halff vat 
boters ende een hondert thonnen turff" voor 
betaalde. 

Zi jn inkomen k w a m voornamelijk uit de 
boeten; ook bezorgde het zegelrecht hem 
veel voordeel. Door hem w e r d n.L aan alle 
koop-, rente- en schuldbrieven, een zegel ge
hecht. T e n slotte h a d hi i ook recht op het 
derde gedeelte v a n de groote boeten, die 
door den bal juw v a n Ri jnland, den ingezete
nen dezer heerli jkheid opgelegd werden. V a n 
dit laatste voordeel bleven versohillende„boé-
renschouten" door hun „onkunde" vaak ver
stoken, setuiat. V a n Leeuwen. 



Tet i allen t i id hey jen de schouten te siech-
faam bekend gestaan. We zagen, dat de 

.Oachtsheer het recht h a d ^ ' - ' i schout aan 
stellen en dezen post verkocht, 't K w a m er 

iet op aan*of b i i . die hem bekleedde, het ver-
ischte v e r s t a n d had; als hii maar het 

- g e l d had om den heer te betalen. Regeering 
; en rechtspraak w a ren gehepl een geldzaak, 

want het was hem, die het ambt kocht, min 
der om de e e r , dan om het ff e w i n te doen. 
E e n tweetal spreekwoorden herinneren ons 
aan dien, t i id : „Het is met groote heeren 
k w a a d Jkersen eten, want zü gooien met de 
pitten" en „Wat de heeren wüzen oordee-, 

: len, moeten de eekken ( inwoners) pri jzen." 
Geldboete was d e straf, de boete k w a m den 
schout toe, zoodat een gewetenloos rechter 
de inkomsten v a n zi jn ambt ten koste v a n 
ziine onderhoorigen k o n opdrijven, 't W a r e n 
ruwe tijden, li jden v a n afpersing en kneve
lar i j , w a a r i n voor geld macht en recht te 
koop waren . 

1) Mogelijk, dnt we nosf vre\n artikeltje 
(jver Palêsteyn schrijven. W e hoorden, dat door 
het nemen van een foto van den ouden paar» 
denstal der heeren Osie (thans eigendom der 
Centrale Melkfabriek) dat overblijfsel van vroe
gere grootheid aan de vergetelheid ontrukt zal 
worden. W e l jammer, dat dit niet is geschied 
toen „'t Huis van Palêsteyn" afgebroken werd; 
een foto, teekening of plaat daarvan kwam tot 
nog toe niet onder ons bereik. 

2) Den Edelachtb. Heer C . L . J . Bos, burge
meester van Zegwaard, zijn wij ten hoogste 
dankbaar voor de welwillende wijze, waarop hij 
ons toestond, kennis te nemen van den inhoud 
van het oud-archief der gemeente Zegwaard. 

B. 

U y t ^ ' c u d e P a m p i e r e s i . 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig 

de wet van 23 Sept. 1912. St. Bi . No. 308. 
111.' 

In ons vorig artikel hebben we de verschil
lende arabten en betrekkingen genoemd,-
waarover de ambachlshfér van Zegwaaard' 
de beschikking had. ;,c irns hebben we, 
schrijvend over den schout, getracht aan te' 
toonen, dat „die goede'oude tijd" ook zijn^ 
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De rechterhand van den schout was de 
s e c r e t a r i s . Over zijn werkkring zullen^ 
v/e niet verder uitweiden, daer we wel mo-; 
gen aannemen, dat die bekend zal zijn.i 
Evenwel willen we er op wijzen, dat ook het' 
.clerckambocht" door den ambachtsheer' 

verpacht'werd en dat 't hem b.v. in 1795 
/' 7 0 0 opbracht, d. w. z, dat de secretaris dat 
bedrag jaarlijks aan den ambachtsheer moest 
betalen. Bij het nagaan der oude rekeningen 
is het ons dan ook opgevallen, dat de ge-| 
ringste dienst door den secretaris verricht,; 
door hem in rekening gebracht werd. Blkfj 
onderhoud, dat hij met een der andere re--

eg [genten had, bracht hem geld op. We dieneni 
in het oog te houden, dat hij te zorgen had.: 
boven die ƒ 7 0 0 nog dat, wat hij voor zijn 
levensonderhoud enz. noodig had, te ont-, 
vangen. E n nu is het wel waar, dat alle za
ken, die tegenwoordig notarieel geschieden,^ 
tot de lage rechtspraak behoorden, (zie no. I)' 
zoodat de secretaris tevens notaris was, dochi 
we vinden aangeteekend, dat men vroeger* 
hier ook notarissen had (1688 Cornelis Son-' 
nevelt; 1601 Symon Berckel). Deze te-
hoorden niet tot de dorpsambtenaren, ont
vingen hunne commissie van den Hove van 
Holland, en hadden zich hier met consent! 
(goedvinding) van den ambachtsheer geves-'j 
tigd. 

Tot de taak van schout en ambachtsbe
waarders behoorde het „bewind over alle, 
ambagts.saken, als over de gewone wegen, 
wateringen, siuysen, bruggens en wat dies 
iïieer_m/^ Ambachtsbewaarders inden ook 
de morgengelden ten bate van het hoog
heemraadschap. 

Met den schout schouwden de kroosr 
heemraden de waterkeeringen van het am
bacht; zij hadden zich aan een naschouw van 
Rijnlandsbestuur te onderwerpen „over die 
dijken, wegen, wateringen, bruggen, bij wier 
behoorlijken staat het gemeene land belang 
had . " 

A a n die regenten uit den ouden tijd: am
bachtsbewaarders en kroosheemraden, wer
den we dezer dagen herinnerd, toen op de 
laatste raadsvergadering van Zeg\vaard over 
onze Dorpsstraat gesproken werd. 't Werd 
onbillijk genoemd, dat het onderhoud der 
kleine steenen voor rekening der respectieve 
eigenaren komt. Edochf mag de historie de-
zen toestand_ eens .toelichten? _ . . ^ 
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't "Was anno 1660 , dat met „eerbiedinge 
ende reverentie den Edelen Heeren Schoudt 
en Ambachtsbewaerders van Segwaert een 
verzoekschrift werd aangeboden, onderte^-
kend door 53 „inwoonderen ende gehuijsde 
van 't dorp", terwijl nog 21 „persoonne, die 
niet geteijckend en hebben, wenschen, dat 
het voortgaeng mach hebben, dat se me. 
opuseeren en sullen." 

Wat toch was het geval? 
_DsJsSê5ê£Ëïien hadden hier veel last van 

^1 het regenwater. Tegenwoordig wordt dit door, 
s. onze huismoeders, vooral daar het water van i 

de Buurtvaarien, („het lijkt wel inkt"!) on
bruikbaar is, zeer op prijs gesteld; vroeger 
kende men daar niet zoo'n groote waarde 
aan ioe en liet het wegloopen. Neemt men 
nu in aanmerking, dat alleen in het midden 
der Dorpsstraat steenen lagen, dat de „weg" 
tusschen dat rijpad en de stoepen onbe
straat was, don kunt ge wel begrijpen, hoe 
het er bij langdurigen regen zal hebben uit
gezien. 

Men peinsde op middelen tot verbetering. 
„Op ten Hen Martij, anno zesfienhondert ( 

ende elff" werd het bij Schout en Kroos- C 
heemraden, van Zegwaard „oorbaerlic be
vonden ende geordonneert om ordre te stel
len op de Losinge van den watere aldaer, 
mitsgaders 't verhogen van de straet, ende 't 
veriagen van de wech". O p papier werd aan
gegeven door welke goten het „Regenwae-
ter naer de beste bequemheyt van den 
Dorpschen heerwech ende straet te leyden, 
tot achter Inde buyrvaert". 't Was echter 
noodig, dat in 1618 Rijnlands bestuur er 
aan herinnerde, dat „alle d'Ingesetenen ge-
rustelic ende vredelic dat behoorden naer 
te cómmen" en het ordonneerde den schout 
„jegens den m.oetwilligen ende ongehoor-
sariiedaer toe te mogen procedeeren." 

't Schijnt echter, dat dit alles weinig ge
holpen heeft, '.>;ant. onze onderteekenaars in 
1660 klaagden steen en been: „een ijder 
poocht 't water van hein aff te wijsen, ende 
tselve tot laste van een ander te leijden, waer 
uijt voorcomt dat het regen- ende sneeu-
water insonderheyt des Winters als het vriest 
op het Dorp blijft staen, niemant sijn goten 
opent, ende de gangstraet op veel plaetsen 
ondei Water staet, 't water daer over loopt, 
en dat die niet drooch te gaen is. 

Geen betere oplossing „als dat het gehee-
le Dorp soo in de langie als in de breete met 
een goede straet wert bestraet", te meer 
„omdat het bestraeten de Dorpen veel fraijer, 
faetsoenlijcker ende heerlijcker maect. 
„Soo keeren sij (de onderteekenaars) haer 
aen Uwer Edele, reverentelijck versoecken-
de dat het Uw-er Edele goede geliefte zij te 
ordonneren, dat het geheele dorp van Seg
waert, opt spoedichste, ende sónder ver-
treck, mach werden bestraet, ende dat bij 
Uwer Edele tot vorderingh van dien, een 
5traet mach werden geleijt tot oosten vant 
geheele Ambacht van een Roede breet, on
trent int midden van de wijtte van 't Dorp 
yande Steenebrugge aff, Zuijtoostwaerts op, 
tot het eennde vant Dorp toe". Dat zou eene 
verbetering worden, die den ingezetenen wel 
wat waard was; daarom boden zij aan, „t o t 
h a r e n c o s t e n , voor elx haer huijs, 
ende erff, ten wederzijden, een straet van 
kantelinge klinckert daer tegen aen te maec-
ken ende te leggen tot aen haer Stoepen 
toe, ende dat in sod.omge Fatsoen, als Uwer 
Edele bevinden sult te b e h o r e n . . . . ende 
d^t c k k de Straet voor zijn huijs ende erff, 
t--5l!en tijden in goede reparatie tot love van 
Schoudt ende Croos heem.raden, op te boe
ien als van oudts sal staen, te onderhouden. 
Des dat de middelsti'aet tot Laste vant ge
heele Ambacht, tot allen luijden in reparatie 
onderhouden sal moeten werden, Ende sail 
de geheele straet ten minsten eens weecx, 
bij elcx VOOS' zijn huijs ende erff tot de mid
delt van de middelstraet toe, schoon ge
maect v/erden, ende het Vui j l elcx voorden 
sijnen, Wech te doen." Gemeentelijke straat
reiniging was dus overbodig. 

W e zien alzoo, dat het onderhouden der 
kleine steentjes door de respectieve eige
naren, een historische toestand is, die uit 
den oviden tijd dagteekent. 



B r i e f w i s s e l i n g , r'if*»;»?;"^^ ; 
Den heer S. — Dank voor uw schrijven, 

alsook voor Uwe belangstelling. Niet dade
lijk kunnen we op het door U bedoelde in
gaan. Ons plan was allereerst iets" mede te 
deelen over de oude dorpsregenten en van 
dezen regel kunnen we niet afwijken. Voor - ' 
loopig willen we U echter reeds mededee
len, dat de oudste kerk gestaan heeft a a n ' 
den Broekweg bij de Zwaardsloot. De schrij
ver van de Oudheden en gestichten van 
Rhijnland teekent er bij aan, dat het kerk
hof of het plein waar de kerk gestaan heeft,; 
Hnni- bel̂  infgravaa-tiJin H;rf nmgtrpp1.-g I T I Q \ 
'n een plas is veranderd. De geschiedenis 
Üer oudste kerk ligt in het duister. Dit is f 
ok voor een deel het geval met de tweede.. 
'ot heden kunnen we niet opgeven, wanneer ' 

-iie gebouwd is. Deze heeft gestaan op de ' 
plaats, waar de tegenwoordige Hervormde | 
kerk zich bevindt. In den toren ligt nog een | 
Gothische zerk, waarop een miskelk is afge- j 
beeld en het wapen van heer F lor is 'Chris -1 
tiaan Grijp, een pastoor, die hier in 15551 
overleed. 

Zij , die getrouw bleven aan den Paus van 
Rome moesten, toen de Hervorming hier in
gang vond, deze kerk verlaten. We gaan nu 
niet na, welke pogingen aangewend zijn om 
de Roomschen er onder te houden. Even 
willen we aanstippen dat in ons land de 
Gereformeerden in 1587 nog slechts het 
tiende deehder bevolking uitmaakten en in 
1618 niet meer dan de kleinste helft. Wat 
de Calvinisten bepaalden, deden zij dus uit 
lijfsbehoud. Zoo mocht het bedehuis der 
Roomschen niet het voorkomen van een kerk 
hebben. Zij gebruikten hier een huis, dat van 
voren het aanzien had van eene boerderij. 
Het wil ons voorkomen daU^het aan den 
Voorweg stond, even voor de woning van 

j den heer Arie Bos. Daar wordt nog een stuk • 
land „de Kerkwerf ' geheeten. / 

In het dorp werd onder Pastoor van Stok- r 
kum f>ene nieuwe kerk sebouwd. Deze werd ' 

3 Dec. 1817 ingewijd. De kerk die verleden 
jaar werd afgebroken, was in 1858 opge
trokken, naar ons welwillend werd medege
deeld. De nieuwe, die 4 Nov. j.1. voorloopig 
ingewijd werd, is dus het derde gebouw, 
dat binnen 100 jaar op dezelfde plaats ver-

Uyt d'oude Pampieren. 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig 

de wet van 23 Sept. 1912. St. BI. No. 308.) 
I V . 

Wellicht dat onze lezers benieuwd zijn te 
weten, wat het verzoekschrift, dat in 1660 
aan Schout en Ambachtsbewaarders aange-

, boden werd, tot gevolg had. De toestand 
van de dorpsstraat was onhoudbaar. Tegen 
de enorme kosten had men opgezien. E n nu 

- komt de burgerij met het voorstel, dat de 
kleine steentjes voor haar rekening gelegd 

" 1 zullen v/orden, terwijl zij tevens beloofde die, 
jzoo noodig, op haar kosten te doen herstel-

" ien. K o n 't mooier? 
Onze vroede vaderen lieten er geen gras 

over groeien; het verzoek „daer op sijnde 
gedelibereert" werd ingewilligd en reeds 

jden 15den November werden, geheel over-
iCenkomstig de belofte der ingezetenen „se-
: kere keuren ennde ordonnantie gearresteert, 
idat het dorp soude werden bestraet." Voor-
! dat dit besluit beteekenis had, moest dit door 
ihet Hof van Holland bekrachtigd worden. 
Ook kon het ontwerp gewijzigd worden. 
Daarom werd verzocht „dat het Hoff gelie
ven wilde deselve keuren ende ordonnantiën 
soo die leyde, te approbeeren ende advoje-
ren, ofte anders corrigeren ofte amplieren 

isulcx den voorszegden Hove bevindende 't 
soude ten besten diensten te behoiren." 

Spoedig, 6 Dec. 1660, kwam het ant
woord daarop: 

„Geappr- '^^jt ende geratificeert. Laster*-

;ue en oeveienue v u u n » x^ejieü ycgcujvtv-u j 
' van wege de Hoge Overigheyt sigh naerden p 
inhoude van die exactelijck te reguleren.' v 

Onze lezers zullen wel opgemerkt hebben, ^'j, 
dat men oudtijds bij voorkeur gebruik maak-
te van vreemde woorden (stadhuis- of raad- R< 
huis-woorden). Het bleek ons, dat de inwo-
ners het later als een last zijn gaan beschou-
wen, verplicht te zijn de straatjes te moeten 
onderhouden. We vonden vermeld, dat die 
„te laag liggen, zoodat bij donker avond en 
regen met geen droge voeten kon werden 
gepasseert." W e lazen v a n „Luyden die tel- , 
kens proberen tegen Heeren geregt op te : 
staen;^ v a n „belhamels, di.e.'t P e m f t p n ^ p " « " -



de regering pogen op te setten". Maar „de 
'onwilligen sullen gedwongen werden, want, 
wanneer sij in dezen gehoor krijgen, zullen 
deselve telkens 't minste dat maer niet na 
haer genoegen is, haer Wel .Ed . moen las
tig vallen, en de Regeering beletten haer 
plicht te betragten." 

Groot was het verzet in 1764 en '65. 
De ambachtsstraat was vervallen en „door 

het continuele Regenachtige weer niet pas
sabel" en ook over den toestand der straat
jes viel te klagen. Na de schouw werd be
kend gemaakt „sonder uytstel zorge te zul
len dragen, dat de ölik en slobber daer van 
werd afgehaelt, de slenken moesten gerepa-
reert en_ behoorlijk gezandt werden", doch, 
„het scheepje sand, daertoe gedestineert, is 
op versoek geemployeert tot het stoppen 
van een lek in de Dijk van de Palensteijnse 
Polder, in perycel sijnde." Nieuwe voorraad 
kon zoo spoedig niet worden aangevoerd, 
„hetgeen den onwilligen een wapen in de 
fcnt was, hunne straetjes niet te repareren." 

Doch 't volgend jaar, toen het ijs uit de 
vaarten was, werden krasse maatregelen ge
nomen en de straat in orde gebracht. De 
„keijenstraet" werd geheel vernieuwd. A a n 
gekocht werden 40480 keyen, kostende met 
transport 1476 gulden 14 stuivers; voor 't 

* verhoogen.van de straat werd een schip en 
|nog 33K vracht zand gebruikt, waar hen 141 
jGld. voor betaalde. Uit de posten op'de reke
ning, die we vonden, nemen we nog over 
„Arbeydsloon 171 Gld. 14 stuivers" en „Le-

! verande van E e n half vat en 2 kinnetjes bier 
^door de Straetmakers geconsumeert 6 gul

den 1 stuiver." 
De Heeren van het Gerecht, ze hielden er 

i^eM wel van, en waren niet karig in het 
geven van een goeden dronk. A l s de brand
spuit geprobeerd was, stond voor de man
schappen een v a i bier gereed. O p hunne 
vergaderingen, 't zal daar wel eens vroolijk 
toe gegaan zijn, zat men niet op een droogje, 
't Was een goede tijd voor de herbergiers; 

'vooral de hospes uit het Rechthuis had veel 
verteringen te boeken. W e staan verbaasd 
over de groote bedragen, die op de polder
rekeningen voorkomen, en die beti-ekking 
hebben op de verfrissching der droge kelen. 
Zoo had het bestuur van den Driemanspol-
Ier onder Zoetermeer een grooten „Pocaal, 
oiisondere relatie hebbende OB deese Pol - j 

d 

's 

der, zoo ten opsigte van des selfs Constitu
tie als Regeeringe, met deese bijgevoegde 
spreuk: „Sex rapido cursu vigiles, tres ordine 
servant." 

We vermoeden, dat dit betrekking heeft 
op het bestuur van dien polder: „Zes vlugge 
wachters houden de wacht, die telkens bij 

.drieën afgelost worden." 
1 Aangaande dezen bokaal komt een be

sluit voor der heeren Dijkgraaf en Heem-^ 
raden van den Driemanspolder. 

„Soo is goetgevonden en verstaan, dat alle 
en ieder die uit het selve Glas sal koomen 
drinken, gehouden sal sijn, deese met s i jn 
onderteekeninge neevens seeker vers of 
spreuk te confirmeeren en te approbeeren;.-

Actum in Wilsveen, den I I October 1721. 
Was geteekent: 
Door de respective Heeren Dijkgraaven, 

Heemraaden, Ingelanden, en verdere Offi
cianten ende Bedienden, mitsg^aders genOo-
dighde Gasten, die den selven van tijd tot 
tijd hebben gedronken." ^ 

Uyt d'oude Pampieren. 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig 

de wet van 23 Sept. 1912. St. BI. No. 308.) 
V . 

De burgerlijke gemeente, het waterschap 
en de rechtspraak waren niet 3 afzonderlijke 
lichamen. Hunne belangen vloeiden dikwijls 
in elkander; men kan heel de samenleving! 
uit dien tijd beschouwen als een groot huis-j 
gezin. Over sommige belangrijke aangele-f 
genheden beraadslaagden en besloten ook' 
wel schout, ambachtsbewaarders en schepe-] 
nen gezamenlijk. A l de regenten werden 
aangeduid met den naam van „schout en 
geregte , 

4 

Onder de ambtenaren, die door den am
bachtsheer van Zegwaaiu benoemd werden, 
behoorden ook de m 1 e n m e e s t e r s. 
Hun w'as hef dagelijk ^ loezicht over de pol-

• - • 
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ders èn inzonderhea ver de mölèns op
gedragen. Ook waren belast met het in
nen van het molen- of sluisgeld, een omslag 
over de ingelanden der polders ter bestrij
ding van de uitgaven. Zi| verhuurden de vis-
scherijen, die door den ambachtsheer in 
eeuwigen erfpacht voor ƒ 1 5 5 'sjaars waren 
afgestaan. Men had hier vier molenmees
ters, twee voor den Buitenwegschen, nu Pa-
lensteijnschen polder en twee voor den Bin-
nenwegschen polder. 

W e vonden iets over het bouwen van een 
nieuwen molen, dat we thans willen ver
melden. De Binnenwegsche polder bezst cr 
vroeger slechts één. V a n dien molen lazen 
w e : „Alsoo met het begin van den Jare 
1654 snachts ontrent te 2 a 3 uijren de 
Achtkante Watermolen van dese polder is 
comen aff te branden. Ende de polder son
der Molen niet en conae gedieni zijn. Soo 
hebben Schoudt, Mole^uneesteren en A m -
bachtsbewaerders ende regenten met advys 
en ten overstaen van eenige Ingelanden ge-
resolveert ter siont selffs hout te coopen 
ende de. Molen weder op te bouwen." De 
heeren hadden liet goede met den polder 
voor, en het laat zich wel begrijpen, dat er 
haast bij het werk wat.. Doch men stuitte 
op twee moei!ijkhedei\ Waar zou men het 
benoodigde hout koopen? E n hoe zou men 
aan geld komen, om het plan ten uitvoer te 
brengen? 

Wat het eerste betrof: „Eenige perso
nen werden gecommitteerd, die tot dor-
drecht sijn gereyst", 't lag bij de deurï „ E n 
de sij hebben aïdaer gecoit \'an Lenert van 
der Hulck 5 6 stucken lout voor de somme 
van 3416 gl. 15 st.; van Jacob Francken vijff 

O e m Harmensz. aen krammen, staven, 
wanghstucken, iepen ende eycken velligen, 
als aen vier halsleenen voor 122 gl. 16 st/' 
Totaal voor een bedrag van 3641 gl. 1 st. 

Wat het tweede aangaat, er werd besloten 
„eenich geit op Interest te lichten jegens 
vier gulden vant hondert int Jaer". De 

' schout toekende in voor 1316 gl. 15 üt, de 
diaconiearmen van Zoetermeer en Zeg
waard voor 8 0 0 gl., terwijl nog twee inge
zetenen voor 1 9 0 0 gl. zorgden, zoodat men 
een bedrag van 4016 gl. 15 st. had. 



j Maar de klagers waren tarigër voor hun 
: penningen, dan voor het water. De goede 
; bedoelingen werden ten hoogste op prijs ge-
Isteld; hun grief werd echter niet weggeno-
I men. Daarom bleven zij „tegen 't voornemen 
ivan Schoudt, Molenmeester ende Regenten 
'opposeren en deden haer daer over proces 
1 aen. soo voor 't Collegies van de heeren! 

hogeheemraden van Rijnlant, als voor den 
Hoogen Raden". E n hoewel de beklaagden 
hun belangen door een 3-tal advocaten lie
ten bepleiten, waarvoor één, 9 6 gl. 6 st. in 
rekening bracht, werden zij toch in het on
gelijk gesteld en moest hef werk in het open
baar besteed worden. Den 13en Juli 'werd 
•het „Joost Ciaesz. van Tienen, Meester Tim
merman v/onende tot Dordrecht" gegund 
„voor de somma van vier duysent vier hon
dert gulden, des hij soo veel van het gecofte 
hout dat tot de Molen bequaem sall wesen, 
aennemen moet, als daer toe van noode sall 
zijn." Mogelijke knoeierij van het gemeente
bestuur met den timmerman werd voorkomen 
door te bepalen dat het hout „met sekere 
Nummers uitgeteckent en bij drie Molen
makers, b i j d e n h o g e n t a e t d a e r 
t o e v e r k o s e n is getaxeert ter somme 
van twee duysent een hondert en vijftig gul
den. Welke penningen den Aennemer aen 
sijn bedongen penningen sal werden afge
kort", 

: Van de 6 1 gekochte stukken hout konden 
er slechts 41 gebruikt wo' den; de 20 overige 
moesten met het oude hout van den afge-
branden molen worden verkocht. " • 

Wat de afrekening betreft, er werd over-
ieengekomen te betalen, „d'een helft ais de 
Molen gemaect, gereht ende gangbaer opge-

; levert sal sijn en dandeï helft drie' maenden 
daer naer". ' • 
• In aansluiting met wat in ons vorig, artikel 
;werd medegedeeld, willen we nog even ver
melden, dat den herbergier aan den Hildam 
„ter saecke van teercosten" 49 G l . 8 st. 
toekwam, tervvijl we nog aangeteekend von
den, dat bovendien „aen teercosten op ver-
schéyden compartien verteert op de besoin-
ges vant Weder opbouwen van een nieuwe 
^moien" betaald \verd 32 gl. 4 st. 

j Den I e n November was men met hei 
buuwwéik zoover gevurueiu, dat mei deu 

'niemyen molen gemalen kon worden. 
: _ • - B. 
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Uyt d'oude Pampieren. 
s \uteursrecht verzekerd, overeenkomstig 
de wet van 23 Sept. 1912. St. BI. No. 308.) 

Qer. belangstellenden lezer v/illen v.e Ii--;t 
lijstje der person-?- die een publiek ambt 
of eene publieke betrekking bekleedden in 

\g brengen. We lieten het in ons 
tweede artikel afdrukken en wezen er op, 
dat al die personen door den ambachtsheer 
van Zegwaard benoemd werden. 

Nu volgen de s c h o t k e r v e r s en 
s c h o t g a a r d e r s. 

O p één punt althans zijn de tijden niet 
veranderd: evenals thans was men vroeger 
niet vrij van het betalen der belasting. Mo
gelijk dat we nog wel eens een vergelijkiAg 

j maken tusschen"-wat vroeger en wat nu op-
! gebracht moet worden. E e n dier oude belas
tingen droeg hier den naam van S t e e k ; 
in andere dorpen werd zij ook wel Bede of j 
Karregeld geheeten. De omslag, het bepa
len van ieders aandeel, heette v e r k e r-

, V i n g en met den naam „Steek" doet hij i 
I ore denken aan den tijd, toen de schrijf-1 
kunst nog weinig beoefend werd en m.en' 

, daartoe een kerfstok gebruikte; het onder-
' deel van een kerf — (men had groote en 
kleine kerven) — heette steek. E n als we nu [ 
nog weten, dat een oude belasting s c h o t ' 
genoemd werd, dan gaan we al spoedig be
grijpen, dat die schotkervers het werk dedei 
van onzQ tegenwoordige „zetters" en d •^at 
schotgaarder de oude naam is van den ê'e-
rneente-ontvanger. / 

Aangaande de Steek vonden wè aangt>/ 
teekend, dat „de oorspronk en beginsel niet ' 
vertoont kan werden", doch dat „die al ge-
vordert is geweest van tijd tot tijd Continue-
lijk (voortdurend), zedert dén Jare 1570, 
tijde van de Spaansche Oorloge, doen alles 
selfs in de Steeden en veel meerder nog ten 
platten Landen t'elkens in de uytterste Con
fusie (verwarring) was." De oude rekeningen 



>r aie op net archiet oer gemeente bewaard 
worden, doen ons zien den overlast, dien de 
inwoners van de doortrekkende en rondzwer-

it vende Spaansche soldaten hadden. Zij kwa-
I - men hier met hun vrouwen (soms waren het 
Xi hun „ h u y s vrouwen") en eischten onder-

j dak voor enkele nachten en voedsel, dat ge-
jl_ \k uit „broet en bier" bestond. De 
jj. weerlooze bevolking vermocht niets tegen de 

I gewapende benden, 't W a s maar het beste, 
j het verlangde te geven: anders werd het ge-
; nomen. Voor het recht van den sterkste 
moest men bukken. Dus werd nachtverblijf 

'J toegestaan en het gevraagde voedsel opge-
! discht. Doch nauwkeurig werd aangeteekend 

n het bedrag der verteringen bij ieder ge
maakt; het totaal dier bedragen — in 1571 
beliep dit zelfs met enkele andere kleine uit-
baven ƒ 1 3 9 3 — werd jaarlijks over al de 
ingezetenen omgesdagen. 't Gold immers: 

1- • „Draagt elkanders lasten!" 
I 't Komt ons voor, dat die belasting uitge-
breid is, en dat „uyt dien omslag gevonden 

I werden de Graefelijkheyts Riemtalen, Trac-
' tementen van Predicant, Schoolmeester, 
Cos|,er en Vroetvrouwen, alsmede kosten van 
de Brandspuyten en 't geene de Inwoonders 
persooneelijk Concerneert". (betreft.) 

Hier zullen we even nader bij stil staan. 
In den ouden tijd, ongeveer het jaar 1000, 

werd de oorlog, (het land was toen veel rij
ker aan water dan thans), op Koggen ge
voerd, die behalve van mast en zeilen, ook [ 
van roeispanen of riemen voorzien waren, j 
Nu namen alleen de vrijgeborenen deel aan ' 
den strijd; de dienstbaren werden als roeiers j 
gebruikt en de Graaf bepaalde het getal; 
roeiers of riemen, v/aar elk dorp voor te zor- \ 
gen. had. Later werden de oorlogskosten toch i 
nog bij Riemen berekend en onder r i e ö t ! 
t a l e n verstaan het aantal riemen, waarop; 

^ een dorp was aangeslagen en waarmede het; 
" den landsheer moest dienen. Zoo verminder- i 

de de Graaf in 1398 het rieratal van Zoe
termeer en Zegwaard om hunne armoede \ 

r van 14 tot op 7, terwijl 2 jaar later de dienst | 
van Zegwaard weer werd verlicht; nu van 
VA Riem op 2. 

Onnoodig dunkt het ons te verm-elden, dat j 
c het bedrag, per Riem berekend, alle jaren \ 

niet gelijk was; in 1594 was het bijvoorbeeld i 
•^•"''^ l^ryy fio in 1671 ƒ 50. ; 

er 

!t. 

s. 

^\J, l i l IL^^'Ü^ 
Jaarlijks werd uit den Steek „den Predi

cant alhier 15 G l d . toegeleyt voor desselffs 
Brandinge". 

De schoolmeester werd evenais de Pre
dikant door den heer van Zoetermeer be-

jnoemd. „Van sijn schooldienst compt hem 
• I voor den tijt van een geheel jaer 75 G l ; daer 

~*i tegen dat Soetermeer gelijcke Somme be-
taelt." Zijn inkomen ƒ 150 was voor dien 

^ tijd een goed tractement; oi\ze „Arentfeste" 
• dacht e i ; dan ook niet aan, zich met minder-

t\n arbeid bezig te houden. Later, 
r, toen de tijden duurder werden en de ver-
i hooging van zijn salaris daarmee geen ge-
f Hjken tred hield, kon hij er niet meer van 

roadkomen en nam hü ook bet nostie van 
koster en. klokluider waar 

W e wezen er reeds e e r d - op, dat het geld 
vroeger veel meer waarde had dan tegen
woordig. 

Leeghwater (omstree! : Ö 0 0 ) vermeldt, 
dat hij meermalen met and'aen in een her-

' berg een goeden maaltijd had met gebraden 
vleesch en bier voor 3 -ers; 

Ook lazen we, dat eerj immermansbaas, 
die op hèt bouv/en van eeu groot schip toe
zag, per dag 3% stuiver verdiende. Doch, 
daar dit loon te hoog was, kreeg hij, vóór 
het werk gereed was, zijn ontslag. 

Het dagloon van een werkman was een 
braspenning, d. i . 6/^ cent. 

't Gewone bier, dat het werkvolk dronk, 
, kostte 14 stuivers de ton (150 L . ) , een vet 

schaap kostte een grooten gulden, een paar 
konijnen 2'A stuiver, een mand turf 2 K cent 

; (4 duiten). E n voor 10 stuivers had men een 
rijken maaltijd met vleesch; ham, hoenders, 
konijnen, wijn en bier. | 

; 42 eieren v.ierden in diea tijd voor één 
; stuiver verkocht. ; 
; Gemunt geld, en dit mag niet vergeten, 
worden, was toen schaarsch, vandaar dat één 
enkele penning al groote waarde had. 

j De schoolmeesters hadden.het dus hier 
j in de I7e eeuw met hun inkomen van ƒ 3 0 0 

nog zoo kwaad niet. Zeer bedreven waren: 
zij, zooals ons bleek, in het sierschrift en, 
hunne handteekeningen vï-aren van de noo-' 
dige krullen en halen voorzien. Daarom ver-' 
richtten ze wel decoratiewerk. „Meester:-

i Claes van Heyzelendoorn heeft in 1709 aen' 
weederzijden van de BraRdsnuvt de nssm. 



van Zegwaard in een zwart 'ovaal met het 
penseel geschreven. Komt voor moeyte ofte 
arbeyt 4 gl. 15 st." V a n den koster vonden 
we „Gompt den Coster alhier voor Segwaerts 
heifte van een jaer opsicht op de Clocq, 't' 
uyrwerck te stellen, de kerck schoon te hou
den, ende alle dagen 's middaghs de Clocq 
te Luyden ende alsser geiK ''^^1iWeitrfl&\j 
Zoetermeer betaaldeUe and^r^Tfellt van zijft 
verdienste, die dus ƒ 3 0 bedroeg. 

Over de vroedvrouwen, alsook over de . 
brandspuit, zullen we het later nog wel eens 
hebben. 

Zooals uit bovenstaande blijkt, zouden we, 
den Steek kunnen stellen met wat we thans-
onder den hoofdeiijken omslag verstaan. H i j ' 
werd omgeslagen „over alle de inwoonders: 
van Segwaart, omdat sij aldaer Inwoonders: 
sijn. E n dat sonder onderscheyt, 't sij de-i 
selve haer kost mogen winnen met de Bou-^ 
werijen, fsij met een Neering, Hantwerk oftei 
diergelijke". • 

Alle jaren, voor dat de settinge ofte ver-
kervinge gedaen wert, v/ert gepubüceert en 
bij aenplackinge van biljetten bekend ge
maect Den dag wanneer de verkervinge sal 
geschieden. Met denunciade dat soo wie 
soude mogen vermeynen bij de voorgaende 
verkervinge te hoog aengeslaegen te sijn. 
Hij alsdan sijn redenen van besweer kan ko
men te kennen ggveu tjiHo w te^jroneren". 

De schotkervers van 1728 verklaahisji^van 
zichzelf „Sullende geen Exempel (voorbe 
konnen werden bijgebracht Dat er niet al
toos reguard (opmerkzaamheid) is gegeven 
op de beswaemisse, die er bij klagers orden-
te'lijck ingebracht sijn geworden." 

en 

Uyt d'oude Pampieren 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig 

de wet van 23 Sept. 1912. St. BI. No. 308.) 

v n . 
In lang vervlogen tijden, vóór de geboorte 

onzes Heeren, bestonden deze streken, even
als een groot deel van ons land, uit moe
rassig bosch. 

Ongenaakbaar bij sterken regen, spoelde 
het water van den Rijn bij hoogen stand er 
vrij door heen. E l k e overstrooming liet een 
laagje slib achter en deed den bodem hoo-

V a n de wouden, veelal van berken -.. 
elzenhout, doch ook van eiken en allerlei 
struiken, getuigen nog plaatsnamen uit onze 
omgeving, als Hazerswo u d'e, Zoeter-
w O u d e en Geldersw o u d e . 

Oude kronieken vermelden van het ont
zaglijke „ W o u d z o n d e r g e n a d e " , 
zooals Keizer Claudius het noemde, met zijn 
beren en everzwijnen, „die soe vreeseliker 
gebaarden, dat een mensch gruwen moch
te". De burcht van Leiden zou in dat bosch 
gebouwd zijn. 

V e e l uitgestrekter dan thans was het 
Haagsche bosch, „'t heylige bosch, daer nu 
's Gravenhage staet". Enkele straten der 
hofstad: Voorhout, L a a n van Nieuw Oost
einde enz., geven in haar namen blijk oud
tijds lanen geweest te zijn. 

Wanneer die wouden verdwenen zijn, is 
moeilijk te zeggen. Geweldige overstroo
mingen zijn de oorzaken van dat verdwijnen 
geweest. Hevige stormen hebben ook mee
geholpen de boomen te ontwortelen. 

De geschiedenis maakt gewag van den 
Cimbrischen vloed, die eenige eeuwen voor 
den aanvang onzer jaartelling den bodem 
teisterde. De sage vermeldt van den zende 
ling Willebrord, dat hij zijn arbeid, de ver 
kondiging van het Evangelie aan onze hei-
densche voorouders, bemoeilijkt zag, door
dien zij in die wouden voortdurend tot af
goderij vervielen. O p zijn gebed zou een 
storm in het Noordwesten opgestoken zijn, 
die de bosschen omver wierp en ten gronde 
toe vernielde. De kronieken verhalen nog, 
dat op den tweeden Kerstdag van het jaar 
8 3 9 een wilde zee in de rivieren en over het 
land vloeide. Friesland liep toen onder wa
ter en de Zuiderzee ontstond. In 8 6 0 wer

den a l de boomen van Leidén tot Nijmegen, ^ 
die in broekige of waterachtige landen ston- \
den, door een hevigen watervloed neerge
veld. In 1170 „stormdet sier in de herfst, 
daerop een hoogh waeter volgde, soo dat 
het seewaeter vloeijde tn+ aen de muyr van ! 

' Uytrecht, alvaer van df , ; f issers een C a -
V'QifnM wiprHe wevanpb'-' " 



E n zoo voortgaande, zoujen we alle wa
tervloeden, ook die van latere tijden, kun
nen opgeven. Dit doen wc nu echter niet. 
Evenmin vermelden we de pogingen, die 
aangewend zijn, om deze streken tegen het 
zee- en rivierwater te bevetngen. W e wilden 
alleen den oorsprong der grondstof verkla
ren, die hier in vorige eesiwen tot het ma
ken van turf iê gebruikt. Elk najaar immers 
hadden de veenwouden'een afstervende 
plantenmassa geleverd, welfte langzaam ver
rotten en die we kennen 4)nder den naam 
van veen. | 

O m de kostelijke brand^of, die het ople
verde, is men hier reeds vroeg, in de I4de 
eeuw, begonnen turf te steken. Tot in het 
laatst der 16de eeuw is ^t een der voor
naamste bronnen van begaan voor de in-
v/oners dezer dorpen gewéést. 

De eenvoudigste manier was het zooge
naamde d r o o g v e n e n . ^an stak men den 
turf gewoon uit den grondf 
- Het n a t V e nen noemde men zoo, omdat 
daarbij het veen gebaggeili en op een stuk 
land werd uitgespreid omrte drogen. Daar
na werd deze massa door vjouvien, wier voe
ten door de bekende „treêiorden" verbreed 
waren, vastgetrapt. Dan wïerd met een spa 
het veen aan lange reepên, men noemde 
ze „riemen" gestoken; ten slotte verdeelde 
men die door dwarssneden in kleinere stuk
ken. De beste turf, de sp o h t u r f, werd ver
kregen door het uitgeba^erde veen, voor 
het over het land werd gespreid, in bakken 
te kneden. D e ambachtsheer had ook inzake 
het „slochturven of flotteren" zijn rechten. 
Hem kwam immers het tiendrecht toe. Door 
het „ontgronden" konden de landen geen 
veldgewassen meer opbrengen; vandaar dat 
den heer nu jaarlijks het „lastgeld", de tien
den van den turf toekwam. Hij stelde in zijn 
plaats de t u r f m e t e r s aan, die handelend 
konden optreden. Zij bepaalden den dag, 
waarna de turf van het veld mocht worden 
gehaald. V a n de verkregen hoeveelheid 
mochten „de inwonende ingelanden van 
Segwaert zelfs vier en licht, houdende 3 0 0 
tonnen costen voor haer brandinge." 

V a n elke 100 ton, die overschoot, kwam 
den ambachtsheer 2 stuivers toe; in de 17de 
eeuw beliep dit bedrag jaarlijks ongeveer 
ƒ 200 ; in 1644 b.v. was dit 235 gld. 13 stui
vers, in 1675, 213 gld. 9 stuivers, 5 pennin
gen en 100 jaar later, in 1775 nog 31 gld. 
15 stuivers. Hieronder is ook begrepen een 
kleine geldsom van ± ƒ 12 die door den heer 
ontvangen werd, als het derde deel van de 
„cleyne partijen, die tot behulp zijn gestelt"; 
twee derde parten kwamen ten behoeve van 
het ambacht. 

In dien tijd was de turf in het buitenland 
onbekend. De uitvoer ervan was verboden, 
dewijl men bevreesd was, dat er dan te spoe
dig gebrek aan brandstof zou komen. Als 
een groote zeldzaamheid werden turven wel 
in museums ten toon gesteld. 

V e e n werd vroeger m o e r genoemd. Zon
der deze verklaring zouden we het rijmpje 
niet hebt begrijpen, dat ons uit dat tijdperk 
is overgebleven: 

„Gelukkig is het land, 
I Waar het kind zijn moer verbrandt l" 

E n toch kunnen we het venen, zooals het 
aanvankelijk plaats had, weinig anders be
schouwen, als het slachten van de kip, die 
gouden eieren legde. D e soms 2a 4 M . dikke 
veenlaag vertegenwoordigde eene groote 
v^'aarde, en de bewoners, bedacht op dadelijk 
voordeel, staken naar hun goedvinden turf, 
waardoor natuurlijk diepe plassen ontston
den. Zoo werd het land hier waardeloos ge
maakt. In 1494 klagen dan ook de ingezete
nen over hunne armoede en in 1514 om
schrijven zij dit broeder, datter sijn 74 haert
steden (huizen) daerof de 32 niet en gelden 
of en geven (d.w.z. geen belasting betalen 
kunnen) want de 25 haertsteden leven van 
den heyligen geest (d.i. van de bedeeling, 
van de armen) ende daer staen 7 huysen lee-
dig met berghen ende schuyren, die verval
len, ende binnen 6 0 jaeren sijnder afge-
broecken 55 huysen ende binnen de 10 jae
ren 14 of 15, ende dit om dies wille dattet lant 
afffedolvenes"., , 



" W e begrijpen, dat Rijnlands bestuur maat
regelen nam. De uitgeveende- plassen wer
den voor de omliggende landen gevaarlijk, 
doordat zij zich, vooral bij stormen, ten koste 
van hun losse oevers uitbreidden. Zoo vaar
digde het in 1548 en 15Ö3 plakkaten uit te-

j gen het vervenen zonder orde en toezicht en 
• de Staten van Holland maakten ook verschil-
^ lende wetten. Het voorbijgaande voordeel, 

het turfmaken, kon gevolgd worden door een 
I nog veel grooter voordeel van blijvenden 

aard. 
Maakte men den ontstanen plas droog, 

dan kwam de klei, die onder het veen lag, 
bloot en een uitstekende bouw- of weide
grond was verkregen. Daarom werd bepaald 
dat verlof tot „ontgronding" enkel gegeven 
zou worden, op voorwaarde dat 'n geheele 
polder of een gedeelte van dien, in een be
paalden tijd uitgeveend moest worden en dat 
onmiddellijk na dien verstreken termijn de 
droogmaking zou moeten geschieden. Tot 
verzekering van de kosten moesten de veen-
luiden hier van elke roede geveende turf, 
jaarlijks een stuiver aan de ambachtsbewaar
ders, als waarborgpenningen, betalen. Het 
turfsteken heeft hier nu niet meer plaats. De
ze belangrijke bestaansbron onzer voor
ouders is thans gehéél opgedroogd. 

Onderstaand versje van R. Bakker, voor
komende in „De Nederl. Stad- en Dorpbe-
schrijvef' uit 1799 geeft dit juist weer, als hij 
van Zoetermeer en Zegwaart schrijft: 

,J)eez" beiden dorpen zijn weleer in vroeger 
jaaren 

Door Spanjes Krijgsvolk aangerand, • 
Men veende eertijds aldaar het land. 
Nu teelt dit land weer Graan en Kooren-

aaren". 
1 - , - • B. 

Uyt d'Oude Pampiepen. 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig» 

de wet van 23 Sept. 1912. St. BI. No. 308.) 
IX. 

In ons vorig artikel mochten we op het 
vele goede wijzen, dat in den ouden tijd 
voor de weeskinderen gedaan werd. Ook de 
armen werden niet vergeten. De Staat be
leed immers: „God lief te hebben boven al 
en zijn naaste als zich zelf." Jaarlijks stelde 
de heer van Zegwa^d twee a r m m e e s 
t e r s aan. Hun was de zorg van de „groten 
of politijcquen" armen opgedragen. Niet van 
de kerkelijke armen. Daar zorgen de diake-

i nen voor. De arbeid der armrneesters zou 
tegenwoordig dien van het burgerlijk arm
bestuur zijn. Voor de verzorging der armen 
— we begrijpen het — was geld noodig. Bi' 
verkoopingen van huizen en landerijen werd 
meestal bepaald, dat de koooer enkele oer-

centen in de armenkas moest storten. O o i 
vonden we vermeld, dat dfi armmeesters wel 
eens om ondersteuning bi; de kerk aanklop
ten. Gewoonlijk werd in het laatst van De
cember door het geheele ambacht een colĉ  
lecte gehouden. " 

Verhuisde in dirn nid iemand naar ee# 
aivderé plaats, dan zocl.r - sij van den schoui 
een acte van Indemniteyt ,of van Readmissie 
te verkrijgen, waarbij beloofd werd, als éi 
familie in vervolg van tiid zich weder met-
terwoon alhier wilde neder te zetten, hur 
daer tegen geen partij te zullen stellen 
maar dezelve als inwoonders weder te zul 
len erkennen en aannemen en wanneer zi' 
tot soodanige armoede mogte kome te gera-
ken, dat deselve van den armen soude moe
ten werden gesusteneert oï onderhoiKien, de 
familie weederom metterwoon onder onzt 
jurisdictie te sullen neemen ofte andersint' 
de sustentade, of onderhouding van onsent 
wegen Laten doen." .* ' ' 

Omgekeerd, als iemand van elders hie?' 
kwam wonen, werd gelijke ,acte vereischf 
waarbij bepagld werd,;dat „als^^het g e s c h i e 
den mocht, dat de gOed;? God hem moct" 
kóm,en bezoeken ^ i - t i ^ n bedroefden tô  

•,LMaiMi'M:=ziekife^£JËlL#^ de hoo?ste arme 



f : d è ^ e r a a k { € ^ ' ^ . ^ l l e n wij hem i e n ' allen iii 
aen ondersfönd bJë^n.en-bij aldien hij dar 
te Zegwaard niet k a i ' • te Zegwaard n,et ka^,,noch mag blijven, so 
kan hij altijd zich vrij? herwaarts begeven 
want^^wij willen hejn a l g £ weder aannej' 

y " 1 ^ ! . ^ ' ^ f " a ™ o e d e % onderhouden. 
jjergeiijKe i>epttHnge»i Wöicii gemuaKi, oai 

te voorkomen,, dat het arbeidsveld der arm
meesters te uitgebreid zou worden. 

Thans zullen we het over de k e r k m e e s-
t e r s moeten hebben. Aangezien van den 
inhoud van hun archief door ons nog geen 
kennis genomen werd, zullen we kort zijn. 
De kerkmeesters waren belast met het „op-
zigt over het kerkgebouw en moesten be
zorgen niet alleen dat tgeene gebrooken 
was, herstelt wierd, maar ook dat, zoowat 
nieuws in of aan de kerk wierd geordon-
neert of aangelegt, hetzelve ten uitvoering 
wierd geordonneert of aangelegt, hetzelve 
ten uitvoering \vierd gebragt." Korter zou
den we het kunnen uitdrukken, door te zeg
gen, dat zij voor den bouw en het herstel 
van het kerkgebouw^ te zorgen hadden. 

In een briefwisseling wezen we er reed^ 
op, dat het oudste bedehuis aan den Broek-
weg bij de Zwaardsloot gestaan heeft en dat 
de schrijver van de „Oudheden en Gestich
ten van Rhijnland" er bij aanteekent, dat het 
kerkhof of het plein, waar de kerk gestaan 
heeft, omstreoke 1710 door het uitgraven van 
veen in een plas veranderd is. 

W e vonden ook nog in een keur van Rijn
land van vóór 1664, dat èen brug aan den 
Broekweg. d& „ K e r c k h o f s c h e b r u g -
g e" genoemd werd. 

O p de plaats, waar zich nu de Hervormde 
kerk bevindt, heeft de tweede kerk, de Pa
rochiekerk van Zoetermeer en Zegwaard ge
staan. Deze was, evenals de tegenwoordige. 

tSCw.ju a»i.. V.,.. 
bouwd in 1642, is nog gedeeltelijk aanwe
zig. Wanneer die tweede.kerk is gebouwd, 

j( zijn v,re nog niet te weten kunnen komen, 
j W e l zijn er voldoende bewijzen voorhanden, 

in welken wij zien kunnen, dat er reeds van 
den Jare 1476 af, zoo door de Ingezeetenen 
van Zoetermeer, als van Zegwaart, verschei
dene giften en Prezenten bij testament als i 

j. anderszins aan de kerk besproken zijn (Bak-1 
^ ker). 't Is van den heer P. van Herwijnen al-1 

hier een goede gedachte geweest, van een i 
oude plaat van dit kerkgebouw een foto te [ 
doen nemen en deze in den handel te bren- i 
gen. 'I 

Oorspronkelijk werd deze kerk voor dè | 
uitoefening der Roomsch-katholieke eere- i 
dienst gebezigd. Daaraan herinnert nog een I 
vierkante Gothische zerk, welke in den to-' 
ren ligt, en waarop een miskelk en het wa-| 
pen van heer Floris Christiaan Grijp is af-; 
geheeld. l>eze pastoor overleed hier i n ; 
1555. . 

Toen omstreeks het laatst der 16de eeuw 
de Hervorming in ons land doordrong en de 
Roomschen uit hun bedehuizen, kloosters en ' 
abdijen verdreven werden, zagen de Staten; 
van Holland en West-Friesland zich ge--
noodzaakt op de kerkelijke goederen en be- f 
zittingen orde te stellen, om te voorkomen,-! 
dat zij onbeheerd bleven of verloren gingen. ' 
hadden tot onderhoud der monniken, werden [ 
door den Staat genaast to* dekking d e r o(Mw | 
losfskosten tegen Spanje. • 

te 

De zoogenaai»de. g e e s t e I ij k e g o e 
d e r e n van Zegwaard, de bezoldiging der 
pastoo;-.-, werden onder het beheer van het 
Geestelijk kantoor te Delft gesteld, dat re
kening en verantwoo./ing aan de Staten , 
van Holland schuldig was. Uit de inkomsten | 
van dat Kantoor werden de predikantstrac-
tementen betaald. Zoo vinden wij in de re
kening van den algemeenen ontvanger Cor
nelis van Coolwijck van het jaar 157Q, dat 
„de pastoir in der tijt plach uytten incomen 
der kercke zeeckere sonune te trekken, zoo 
voor de diensten van de memorie (dit zijn 
renten voor de bekostiging van den kerk
dienst bestemd ter herinnering aan -een af
gestorvene) ende zielmissen als andersin' 
voor zijn onderhoudt ofte gagie in regai? 



ï (in aanraerlciïig nemende) dat den vasten in-
ï commen sobei was; dan. overmits men deur 
s 't verlies van deselve kerckeoude reeckenin-

ghe, deselve somme nyet en conde begroo-
ten, ende het registerken van de pastorije 

f (als seer vergaen sijnde deur ouderdom) 
't hyet leesbaer en was, soo is bij accoorde 
y betaelt 50 Gulden." De goederen van den 

Heiligen Geest (dit is van de armen) brach-
ten jaarlijks 2 Gld. op. Behalve deze inkonri" 

^- sien, troffen we nog aan „renten uyt huizen 
•", in Soetermeer, Segv.aerdt en de Catwijck,= 
i . erfpacht van 3 mbrgeii'' én inkomsten van 
' het vrouwengilde tót Soetermeer. Het totale' 
• bedrag beliep 9 1 Gld. 1 9 St. en 7 pennin-
, gen. Het tractement van dén Dienaar des 

Goddelijken Woords was in dat jaar 240 
Gld., in 1Ö56, 6 0 0 Gld. en in 1737, 7 0 0 
Gld. 

Wat beti-eft de k e r k e 1 ij k e g o e d e -
r e n, die aangewend werden tot de instand
houding van den openbaren eeredienst, doo 
de uitvaardiging van het plakkaat van 
Maart 1575, bleef het recht der gemeen' 
daarop onaangetast, door het beheer er v' 
aan de kerkmeesters op te.dragen. 

j Doch keeren wij tot het oude kerkgeboi 
rug. We vonden er van aangeteèicend, dat 

het waarschijnlijk in dert Spaanschen tijd 
zeer veel geleden heeft, „men heeft reeden 
om te gelooven, dat hetzelve daardoor zoo-
daanig is gehavend en vervolgens vervallen 
is geweest, dat men het daarna denkelijk in 
den Jaare 1590 wederom heeft hersteld; dit 

I meenen wij te moeten veronderstellen, om
dat men op het Choor in de Oude Kerk een 
zwart Bord met witte letteren vond, hetwelk 
in het jaar 1590 gemaakt en in 1660 ver
nieuwd was, en op hetwelk men deze merkr 
/iardige woorden te leezen vond: 

,Met believen des Eedlen Heer zeer hoog 
(geleerd, 

^ ^Meester Gerard van Wijngaarden, groote-
(lijks moet hij zijn geëerd. 

^ Heer van Benthuizen, ook Ambachtsheer tot 
(Zoetermeer bekend, 

Ende van 't Graaffschap van Holland ver-
7 (maart, zijnde President, 
z Door Wijnant van Beek,*) Gerritszoon, Die-
c (naar des Woords 

Cornelis Michielszoon Ouderling op dat pas, 
^ • Frank Lenartszoon, een goed Broeder, hoort 

(aan voorts, 
^ Hebben eerst begonnen dees liberie ras. 
j Cornelis Janszoon Robol, best bekend, 
f»i Adriaan Adriaanszoon, Diakens hier, 
" Leenaert Dirrick, Jan Koek helpt dit Testa-

(ment 
Oprichten end' onsteecken dit God'Iijk vier. 

• Uitgenoomen één gebooren al in Holland 
triumphant 

' Aanbiedende malkanderen hulpe ter hand 
Valjant, 

; In Zoetermeer en Zegwaart zijnde eendragtig 
woonagtig. 

; God geeft hun alle 't quaat tegen te staan 
* ' krachtig, manhaftig, 
y j Door Raad van Schouten Claas Jacobs, Zoe-

j termeer. 
\k Wouter Cornelus Bijl in Zegwaart be-
' geer, 
I B n Adriaan Dirricks Kuyper in zijn Jaar, 
j Ingen Adriaan van der Chijs, kerkmeesters 

I i een paar 
U s besteed te doen maaken alhier in deeze 

Kerk 
Tot een eeuwig God'Iijk Testament dit werk. 
Heyndrik Jacobs Dwaling, Kerkmeester op 

dit pas 
Heeft dat werk doen oprechten 't geen bijna 

vervallen was." 
(R. Bakker deelt dit mede in „De Nederl. 

Stad- en Dorpbeschrijver"). 



bij onze wandeling door het tegenwo^di-
D e k l o o s t e r g o e d e r e n die gedrend 

ge kerkgebouw, waartoe wij de lezers HKt-
tertijd zullen uitnoodigen, zal gelegenhad 
zijn, op de herinneringen van het oude ge
bouw te wijzen. Thans willen we slechts 
aanstippen en daarmee tegelijk een ons toe
gezonden vraag beantwoorden, dat de twee 
klokken in den toren uit dien tijd afkomstig i 
zijn. D e eene, met vier medaillons en een j 
laat-Gothi;oh randsdMiffe 

„Maria ben ick ghegoten van Ach'ian 
Steulart in tjaer M D L X X l " werd in 1577 van 
de kerkmeesters te Oudewater gekocht. De 
andere is in 1667 door P. Hemony te Am-

. sterdam gegoten. 

)̂ Wijnandus Gerritszoon van Beek was hier 
' dé eerste predikant. Beroepen in 1575 is l'.ij in 

1595 emeritus verklaard en in 1605 gestorven, -
' In een opgaaf van huizen van 1379 vinden we . 

hem in Zegwaard wonen, naar het ons voor
komt, ter plaatse waar thans de woning' van den 
heer C , v. Beek staat. 

Door Dr. L. Knappeit zijn in het „Nederl ar-
i chief voor Kerkgeschiedenis" jaargang' 1910 
! enkele brieven van hem afgedrukt, waardoor we 

m droeven kijk krijgen op het leven in zijne 
jmeente. . . '»-.. , .-«..-

Uyt d'oude PamiitepeN. 
fAuteursretht verzekerd, overeenkomstig 

de wet van 23 Sept. 1912. St. BI. No. 308.) 

I X. 

in ons vorig artikel zijr* geheel buiten onze 
i schuld enkele fouten ingeslopen, die we 

vooraf willen verbeteren. De vierde regel van 
beneden in.de 3e kolom is gaan dwalen en 
in de volgende kolom als 10de regel van 
beneden terecht gekomen De zin w a s : „ D e 
k l o o s t e r g o e d e r e n die gediend had
den tot onderhoud der monniken werden; 
door den Staat genaast", enz. In diezelfde ko
lom komt „wierde geordonneert of aange-, 
Ï^Jk.tet^vgJga.uiJïftg£i]t)jr ' ' . . teen. we Av«r,l 

de kerkmeesters begonnen te schrijven, tv '̂ee 
keer voor. 'We lezen het'slechts één maal. 

Thans zijn de b r a n d h e e m r a d e n 
aan de beurt. Zooals hun naam aangeeft, 
werd hun hulp bij brand vereischf. In den 
ibuden tijd waren de brandbluschmiddelen 
zeer eenvoudig. Men vatte ze samen onder 
den naam van „brandgeweer". Dit werd niet 
in een schuur of bergplaats opgeborgen, 
doch was over de ingezetenen van Zegwaart, 
die in het dorp woonden, verdeeld. Brak er 
brand uit, dan moest dit zoo spoe dig moge-
Iij^ op straat worden gezet. E n dat was heel 
wat. Volgens de „Ordonnantie op alle het 
Brandgeweer in den dorpe van Zsgwaert, 
Gemaect, gestelt ende Geordonneert, bij den 
W e l E d . Heere, heer Karei van Wij.ngaarden, 
heere van Benthuysen, Wijngaerden, Ruy-
broeck, Palensteyn, .\mbachtsheer van Soe
termeer, Zegwaert naer voorgaende commu
nicatie ende* advys van Henrick Copsma, 
Schoudt en de Brantheemraden van Z'eg-
waert. Anno 1 6 6 5 " bedroeg het aantal „lad
ders ende leertgens met haeck" 153, dat der 
„leeren brantemmers" 240 en dat der 
„bronthaecken" 18. 

Twaalf pers^rven hadden „ses vaem nege-
slagh touw ontrent een duym dick' de enden 
wel gesVoelt" ter bewaring. Ook tioffen we 
nog op de lijst van het „brantgeweer" aan „1 
berry, 2 tobben met ooren en 5 ruyme gie
ters". Ten slotte mogen de 9 0 lantarens niet 
vergeten worden, die als de brand bij nacht 
uitbrak aangestoken en buiten opgehangen 
moesten worden, ten einde de donkere 
dorpsstraat te verlichten, wijl straatlantaarns 
nog onbekend waren. 

In de genoemde ordonnantie lazen we ver
der dat de schout en brandheemraden „alle 
jaren twee raaell schouwinge sullen doen 
vant Brantgeweer, te weten altijts in Jimij 
ende in December off eerder, wanneer thaer 
goetdunct, mits dat men teen ijgelijck daegs 
te voren, door Clocke off Beckengeslagh sall 
condich maecken ende soo wie bevonden I 
wert sijn Brantgeweer alsdan niet uytgeset 
te hebben off gebroocke Ladders, Lecke em
mers, onbehoorlijcke Lantarens ofte anders i 
Brantgeweer niet alsoo behoorlijck gerepa-
reert ende goet dat ment in den noodt soude 
mogen gebruycken, als oock nietjgenom-



breert door Bequaeme gevervde cbijffeiente-
r " n (cijfers) met het Getall, daer op elx 
Brantgeweer jegenwoordich, en van nu 
voorts aen, is gestelt, Sall bijdien gevalle 
verbeuren de Boete van sevenentwintich 
Grooten (halve stinvers) van yder stuck daer 
inne s'jluijden gebreck sullen vinden, ende 
dat soo di<k en menichmael als tselve' gei 
beuren sal . " 

Ze :wnard heeft in het jaar 1650 door een 
brand zeer geleden. Men vermoedde, dat dié 
door kwaadwilligen aangestoken was. In den' 
nacht van den 28sten October 1702 werd 
Zoetermeer door een zwaren brand geteis
terd. Het vuur werd door de Wallenv/etering 
gestuit. Toen lag tusschen de Leidsche en 
De'f:sche Wallen geen dam, zooals nu, het 
water liep door een brug, de Steenenbrug, 
verbond beide -'orpen. O m de kerk tegen het 
vu 'T te beveilifï'erï moest een schuur of stal 
omver worden, gew-drpen,' ZosTwaavds ge
meentebestuur besloot den vol jenden dag 
„vermits den swaeren brant" 5 0 man te la
ten waken en den 30si:en October werden 3 
„Corperaelschappe" aangesteld om de wacht 
te bo'jden. D e n derden November werd in 
Zegwaard een extra-ordinaire (buitenge
wone) schouw „ov°rt brantgeweer en asput-
ten" gehouden „ende het in den brand ge
laten of vermiste geweer op^'eteekend en 
verder, over alles des avonds met schout en 
'brandheemraden van Zoetermeer ook int 
Regthuis eenige luiden on^booden, en de 
selve op 't ernstigste en scherpste gerecom-
msiideert (bevolen) voorsi'jtigheid te plegen 
omtrent vuur en ligt met verdere bedrei
ging." 

Doch men deed meer. Men begon in te 
zien, dat het tegenwoordige brands^eweer on
voldoende was. Dertig jaar geleden was de 
'i-aiulspuit ui'gevOn(^en. D e naam van V a n 
'̂ er Hfiü ' ; n , biandiae&ster der stad Amster-

idani, was door geheel Nederland bekend. 
Men begon hier over het aanschaffen van 

•zoo'n brandspuit te denken en te spreken. 
Den 13den November besluiten schout eit 
ambachtsbewaarders, de brandheemraden 

|en schotken-ers „tec a Sondag te ontbieden 

om tp Kesofveért jOv-luutu/ uv.ii uc 
Brandspuyt". E e n beskdt heeft men echtei 
niet /kunnen nemen, vt̂ ant pas den 21sten 
December i s „nae lange redewisseling reso
lute/ (besluit) genoomen, hóe te doen". E e n 
pai^r heeren worden dan naar Amsterdam 
öf^c aardigd, om den brandmeester V a n der 

j Heijden te spreken. Vier dagen zijn ze „uyt-
,gew.ast" . Eindelijk in Februari van het vol-
j gend jaer wordt bij de kerk ontscheept „een 
'groote slangbrandspuytmet hoiidert Amster-
. damsche voet speuytslangh en veertigh voe
len waeterslang mitsgaders een buys tot de 
Suyger en verdere tpebehooren jngekogt 
voor „een somme van seven hondert vijftig 
gulden." E n als de scholkervers geen kans 
zien om dat bedrag in eens op te brengen, 
— 't was voor Zegwaard een zeer slechte tijd ' 
— dan weten de leveranciers „de heeren; 
Jan van der Heyden ende Jan van der Hey-
den de Jonge genevalê: (algemeene) brand
meesters der stad x\msEerdam" wel raad; d( 
g-emeentezal „betaelen op vijff .laertermijner 
telkens primo (eerste) ;Jannuary nvet de in« 
tresten van dien a 4 percento.'' 

De brandemmers'biexen echter nog lang 
óók in het .gebruik. Uit een rekening ven, 
1749 blijkt, dat ze dat .jaar nog gerepareerd 
verden. W e yondèn nc^ de ordonnantie op 

dè Brand-Speuyt van Segwaart, met tgeene 
daar aan depenteert (toebehoort) mitsgaders 
Reglement, waer na de inwoonders van Seg-
vaart hoar bij tijden van Brand zullen moe-
en reguleren (handeler.). Deze bestond uit 
'2 artikelen en werd dóór den secretaris van 
',egw-aard „naar voorgaande klocke-geslag 
oor het Regt-Huys voiji" den volcke gepu-

oliceenv op Sondag deA'iy Juny 1703." 
Het belangrijksfe willen we uit het regle-

nent overnemen. „Tot bestieringe van de 
orand-speuyt, sal den schout van Segwaart 
als Capiteyn, mitsgaders de twee Brand-
Heemraden indertijd het opper-commande 
over 't geordonneerde volk voeren ten welken 
eynde den Schout een horretje of teijken op 
«ijn borst sa! hangen, daar op staat S. W . 
met een C . onder an, ende Brand-Heem-

' raden sullen hebben ijder een stok van ses 
voeten lang met S. W . daar op geschilderd, 
om daar door gekend, en gehoorsaamt te 

I werden, als {nede gelijke teeken op haar 
borst, daar o;p staat S^X^. en.daar OBderaao 

P 



B. M . " 2iJ werden door twee adsistenteS Bij"^ 
gestaan. Tot „het behandelen en bestii^ren^, 

^ van de Speuyt werden 36 personen" aange
steld. Wie zonder wetdge reden bi] het pro
beren der spuit of als er brand was, niet aan"̂  
wezig of zonder „permissie van de comman
derende verfrok die sullen verbeuren, telken 
reyse, namentlijk. Schout, en Brand-Heem-
raden' yder twee gulden tien stuyvers, de 
adsistenten yder tWfee gulden, ende 36 per
sonen yder die manqueert, agtien stuyvers. 
boven nog ses stuyvej.s voor yder van de 
manquerende, ten gelage van die geene die 
present zijn. D e boetens sullen geinnet wer
den bij kort regt, bij den Bode deses A m 
bagts, nantentlijk, dat hij in praesentie 
(tegenwoordigheid) van twee Schepenen uyt 
de huysinge van den Boetschuldigen sal ha 
len eenig Pand, doende 'tselve na Bekken 
f eslag aanstonds verkopen, om de boeten 
met 'Öe onkosten daaraan te verhalen. 

E n soo 't gebeurd, dat bij tijde van Brand, 
|bij Schout, Brand-Heemraden, en Adsisten-
I ten werd geoordeeld, niet volk genoeg tot het 
jbhissen van dien in 't tverk gesteld te zijn, 

sullen deselve een yeder van dien, vermo
gen een yegelijk van die geene. derwelke 
ledig staan tot huipe te pressen, die sulx niet 
Vermogen te vveijgeren, op verbeurte v a r 
=den hoed, of het opperste kleed datelijk af 
Lte nemen. " 

D e keur vermeldt niet, wat daar mee ge
daan word. .m^i^^ B . 

Uyt d'oude Pampierew. 
' (Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig ! 
de wet van 23 Sept. 1912. St. BI. No. 308.) 

XI . - 1 
Nog enkele bepalingen uit het reglement, 

op de brandspuit willen we nagaan. * \ 
„Soo dra e.ènige Brand in iemands Huys 

komt te ontstaan, is den bewoonder van 
't selve Huys verpligt op een boete van vijf-
en-twintig gulden opentlijk en eer allé an
dere den Brand op straat uytroepen, om 
düüiduor spuedigstc huïp ie bekoiueti, 
en bok de gebuyren te waarschouwen haar 

ïgöedererLte bereen." . . -

' t K w a m voor dat „bij tijde van Branv 
eenige quade geintentioneerde menschen 
(met kwade bedoelingen) haar werk maak
ten in plaatse van den Brand te helpen 
blusschen, de goede luyden die den Brand 
in of bij haare Huysen hadden haare Goe
deren t'ontsteelen", waarom, soo ras eeni-
gen Brand ontstaat, alle de persoonen in 
de Rolle van de Buyr-wagt bekent gehou
den zijn aldaar te komen mét haare Pieken, 
om ordre van den Schout en Brand-Heem
raden af te wagten, waar zij haar sullen 
vervoegen, ende deselve ordre preciselijk 
naarkomen; dog hier van zullen geëxcuseert 
(verschoond) werden daar den Brand in, ofte 
na bi] haare Huysen is, die ziek, ofte ook 
buyten het Dorp zijn." 

De rieten daken leverden steeds een groot 
gevaar voor brand op. Daarom „werd mede 
expresselijk gekeurt ende geordonneert, dat 
de Eygenaars van de Huysen binnen de 
Brandschouwerije staande, in cas (in geval) 
zij de Dacken van haare Huysen int geheel 
of ten deele quamen te vernieuwen, 't selve 
niet anders sullen vermogen te doen als met 
Pannen, sonder eenig Riet daar toe te mo
gen gebruyken, ten ware bij reparatie 't 
welke sal staan aan 't oordeel van Schout, 
en Brand-Heemraden, of de Eyge^naars re
paratie of vernieuwingjn hebben gedaan: op 
een poene (straf) van 25 guldens, ende bo
ven dien metterdaad geconstringert (ge
noodzaakt) te werden om het Riet af te ne
men." 

Verder lazen Alle de Eygenaars der 
Huysen, sullen binnen veertien dagen moe
ten maaken en stellen een bequame steene 
As-put, ter plaatse alwaar geen pericul (ge
vaar) van Brand kan komen, tot goedvinden 
van Schout, en BranJ-Heemradén, en in cas 
(geval) deselve bevinden, dat uyt de A s -
putten eenig pericul soude,konnen ont
staan, sullen deselve die mogen afkeuren, 
ende Eigenaars ordonneren de soodanige 
binnen veertien dagen op een ander plaatse 
te stellen, 't welk sij sullen gehouden zijn 
te doen, op een poene van drie gulden, 
Ende soo yemand in gebreelce blijft binnen 
veertien dagen een As-put te stellen, o f f 
de afgekeurde binnen veertien dagen te 
verplaatsen, sal hij egter 't selve binnen 
veertLeJDL-dag:ên : d a s r j i a _ j : e ^ ^ 



poene van dubbelde boeten, en nog veer 
dagen in gebreke blijvende op vier dubbel
de boeten; en sullen Schout en Brand-
Heemraden als dan vermogen het stellen of 
verplaatsen van den As-put tot kosten van 
de nalatigen te besteden." ' 

Zoo wisten de heeren den nalatige wel te 
dwingen. 

Ten slotte „werd mede gekeurt, dat nie
mant van de Inwoonders binnen de Brand
schouwerije van Segwaait, er 't- vuyr in 
Potten, Testen of Ketels buyten haare huy-

•k 

n 
's 
1 

verd, totdat een be-, 
üot genoeg om de, 
«comen onkosten te 

sen inde open lugt mo^en setten, op poene 
van drie gulden." 

Reeds meldden we de eigenaardige wijze,^ 
'waarop de boete geind werd. Uit het huis 
haalde de bode, verg<^i'eld van twee S c h e 
penen eenig huisraac, at na uitkUnken op 
staander, voei verkochi 
drag ontvangen was, f. 
boete en d» daarhii sr 
betalen. 

ïn 1665 w£;3 leed-, bepaald, dat „ d e n , 
Schoudt ende Brandhef-.araden bij tijde van 
vorst alle 24 ofte twee !naer24 uijren naer^ 
de Gelegentheydt hem sal presenteren, sal 
Schouwen, alle de ijsbijten van een ygelijck^ 
soo verre de Brantschouwe is streckende, i 
opte wijtte, ende lengte van vier roede voe-
ten, mits de Luyden daer eenmael kennis 
van doende. Bij clocke ofte Beckengeslach 5 
ses uyren van te voren, wanneer sulx zijn 
aanvangh sal nemen." , 

Slechts het voornaamste hebben we uit 
het reglement overgen.'men. Het scheen 
ons te droog toe, het in djn geheel te laten 
drukken. 

Dat het aanschaffen van de brandspuit 
een heele verbetering .a-as, behoeven we 
niet te vermelden. 

Gedurende een paar Kiïnderd. jaar was de 
leeren brandemmer het «enige en eigenlij
ke bluschmiddel. Zoodr^ er brand uitbrak, 
wierp hij, die enkele v t f i deze in zijn huis 
te bewaren had, ze op straat en dan nam, 

i wie inaar grijpen kon, zërmee naar de plaats 
! des onheils. Dit geschiecjda ook met het an-
' dere brandgeweer. De ladders werden 'tegen 
i de huizen gezet. Die htip wilde verieeaen 

^ m ër, liefst van een htèrmhoed voorzien, 
: ifaarmee men tegen neorvallennde stuldcen 

steen of hout beschut w-s , tegen op, om 
zOe^het water uit de heren emmers in de 
vlammen te werpen. 

Zoover er tenminste : water in die em-
w£3, •„ ....4 dandragen? 

V a n het brandende perceel naar den water-
l a n t vormden zich twee rijen; langs de eene 
ging de volle emmer naar den brand, langs 

' d e andere ging hij terug. Vaak gebeurde het, 
dat door lekken en storten de emmer half 

3g boven kwam en zijn inhoud het vuur 
ast meer voedsel gaf dan dat het doofde. 

B. 

Uyt d' oud« Pampiepen. 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig 

de wet van 25 Sept. 1912, S t . B l . No, 308.> 
X I I . 

Den trouwen lezers van deze artikelen-
redes m het Ivekend, dat we th*H.s iets moe-] 
ten schri iven over d e n b o d e v a n het^ 
a m b a c h t . Hi j w e r d ook w e l bode van het} 
Gerecht genoemd. V7e vonden de aote van-) 
aanstelling v a n Hugo Maaskant. Uit dat .sfuk 
blijkt, dat deze tevens kamerbewaarder van 
Paleustevn was . Later zullen we w e l aange-^ 
ven, wat daaronder verslaan w e r d . . 

I>d «enoemde aCte l u i d t : • ; 
„Wij, Coi-nelis BaWuinus Osy, Heere v a n j 

Paienateyn, anibaohtsbeer van Zegwaart, etc.; 
etc. doen te weten, Aat w i j vermits d - ken-
nisso, die wi j hebbem van den Persoon van 
ilupo Maaskant ende. Qiis betrouwende op 
Sijuc vroomheyt cn naarstigheyd, denselyen 
Hu,öo Maaskant, gecommitteerd (aangesteld') 

hebben en committeren (aanstellen) hij desen 
tot het bedienen van het Geregtsbode *impt 
van onse voornoemde Heerli jkheiit en Juris
dictie van Zegwaart. Mitsgaders tot Kamerbe
waarder van onsen Leenhove van Palensteyn, 
ende 'dat op alsulkc Emolumenten (ambts-
voordeelen) eii vervallen, als van ouds en tot 
heeden, volgens bij ons gemaakte Reductie 
(vaslstelling) si jn staande, ende dc Instructie 
(voorschrift) bevorens Gegeven, ^fte die-Wdi 
dienthalve alsnog ' b i j ' terandcTing souden 
mogeii komen te geven,. soude nioogen me
debrengen», mits sb^-i"^''!^'^-'^^^^ 



doende sulks een Gèfrouwe «n Eer l i jke 
Boode Schnldig ep. Gelioudéh is te. doen, en 
mits Jaar l i iks ingaande met-dato deses, aan 
ons uyt de Eerste Emolumenten (voordeel en) 
die hij Boode van 't Ambagt komt te trek
ken, tot een Recognitie (erkenning) betalen
de de Somma v a n E e n Hondert Guldens, ^ndè 
dat alles bij Provisie (voorloopig) ende bit ons 
kenueliik wederseggen toe, ende l ie t selve 
ampt ende bedleninge Eer l i jk end,è Getrou-
welii'c te bedienen en W a a r te nemen en Wee
eens Saaken, die i n de vergaderingen van 
Onse Regenten verhandelt -worden ende tot 
Sijne kennisss mogte komen, seei-eet (geheim) 
en Kamerdigt te Sijn ; daarop sal den voor
noemden Hugo Maaskant den Solemnelèn 
(plecitigen) E e d in Handen van onsen 
Sehoirt bij onse absentie (afwezigheid) afleg
gen. 

Lastende mitsdien bij desen onsen Schout, 
Geregten ende eenen IJgeliifcen van onse Re
genten eii Ingesetenen die sulks aangaan 
mag, de voorn. Hugo Maaskant i u de voorn, 
aualiteyten (bedienioigem) te Erkennen ende 
des verso.gt sijnde alle behulp te doen. 

Aotum ende dese getekend en besegeld met 
onse gewoone Chacette. binnen Rotterdam, 
den 22. .Tanuary 1792. 

Osy van Zegwaart." 
Evenals de schout en de secretaris ont

ving de bode geen tractement. Zi jn inkom
sten kwamen uit verscliillende zaken, die hii 
verrichten moest. Zooals uit zijn aanstelling 
blijkt, w e r d ook het bodenambi door den am
bachtsheer voor 100 Gld. -ferpacht, d. w . z. 
dat de bode jaarl i jks dat bedrag den heer 
moest opbrengen. 

Op het Riiksarchief te 'sGravenhage von
den -we ook nog de eedsformule van den 
bode, die -we even wi l len overnemen. Over
eenkomstig onze aewoonte, zetten vic tus-
scJien , haakjes de beteekenis dei' „stadhuis 
woorden." 

„Ik zweere ende belove alle Regtdagen. | 
Scho-uwdagen, ende alle andere Vergader in- ; 
gen van Eenige Ambagts-Regenten, door dm i 
Schout Aengele-^'t behoorlijck aan te zeggen ' 
(|n W a a r te n e m e n ; alle Citatiesi fdagvaardin' j 
aen) en Relazen /"verslagen) oiwegt-liik cüde -
naar de waarhe id te doen. niemant le Exac- ; 
tioneren (af te persen) ofte te veel aff te ne
men, maer met het ordinaris (gewoon) Loon 
te vreden ie wezen, geen bekeuringen te 
doen. dan strijdende tegems de placcaten, ' 
keuren en ordonnaintien 'ende daer over niet [ 

I 
i 1-

tc compareren (voor net gei'egi v c i j^juiueiit 
dan met kennisse van den Schout; alle ié 
am(ba.gtsregenten en verdere Goede Ingezete< 
nen te Eeren. Respecteren (eerbiedigen) eivk 
Dienen, zoo als een Eerlük ende getrouw 1'0# 
sohiddig is en behoort te doen." 

Uit zijn eed is ons ieselükeriijd gebleken, 
wat tot, den w e r k k r i n g van den bode be
hoorde. Niet vergeten mag worden, dat hÜ 
tevens deurwaarder -^vas. ; 

B i i Cornelis Oudendorp, zilversmid te Lei
den, w e r d in 1766 voor 15 Gld, 12 stuiverS; 
een „sWvere bodensbus" gekocht. 2 

Heel gewichtig zien we hem daarmee door 
het dorp ga-an, als hJi belangriike papieren 
te bezorgen heeft. E n daar hü ook d i e n a a r 
v a n h e t g e r e c h t is, zou hii ons wat kun
nen vertellen,van de onveiligheid der streken. 
Was vóór den 80-jai'ig'en oorlog door dr 
rondtrekkende henden — we wezen er ree<fi, 
eerder op — het platteland zeer onveilig. latè(' 
werd het er niet beter op. Grooten overlag 
dedr-1 de ..heydens". we zouden thans zegden 
de Zigeuners, aan. Sprekende bewiizen dair-
van vinden we i n de oude rekeTiingen, w^ar-
i i we meeri^Tf1"n aangf'tpekftid vO'nden. „om 
de he-\s te doen vertrecken, doen verteert • 

sa 
en gegeven aen versohcvde huysluyden 
ons assisteerde" (bijsloadem). Een va,n heiis' 
Jan Willemse. i n de wandeliiig „Zwarte Jani 
genaamd, verklaarde, vóór hij ter dood ^f!&i^ 
gebracht, den drossaard van Zoom op Zand, 
dat hij tot de bende -van „Dé witte Veer" k? 
hoorde. I n de lange ï'lst van misdaden, door 
hem bekend, komt ook -yoor. dat hij te Zoe
termeer aan den Voorweg bij den pastoor 
700 -Gld en 3 pond zilver gestolen had. (17251 

De wetten tegen landlooperii waren "in dii 
tijden streng. 

Zoo, werd den 26eri Januari l.GOa door dj 
Staten van Holland,een .„Placaet" .aigekondi 
tegen de „veele lantioopers. va,gebonden 
bedelaars, die voórnamelijck ten platten lal 
den passeereii ende de HuysluYden allerh 
dö overlast aen doea eii haer drey.sen 
sullen brandfetichteri ende de selve op 
wijzen geldt en, andere sseken- afdwiflj;» 
waarbij bepaald w e r d „die voor de een 
mael sullen werden geappraehendeert (m 
sullen openb-aerlijck- werden gegeesisclt, vo| 
de tweeéemael, gegeesiselt ende gebra: 
merckt. ende voor de derdemaei met de doi 



ten standen.'die gevangen, genomen srerden, 
wa.s oorzaak, dat het gespuis z i in best deeü 
uit de handen van het gerecht le Wuven, en 

' a ls 't kon zün vriiheid zoo duur mogeUilc ts 

t^^ToX^moest, ondanks die z\var« straffen, 
i n ; 1725 een nieuw plakkaat tegen hen W 

den mtgevaardigd, gevolgd door een m im 
'msam de inaezeienen verplicht werden .om 
.O het luideii van de klok na de plaats van 

net alarm toe te schieten tot bulpe van m^l-
j kaïnderen", na zich voorzien te hei>ben „van 
Ibehoorliik geweer." ' - - , 
i Dan hadden we Wer ook nog een burgei-

w a c M : doch daarover een volgende keer. 

i k 

(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig 
de wet van 23 Sept. 1913. St. Bi. No. 3Üd.) 

x i n 
't Heeft ons heel \ro.l iiK eiie gekost, eenige 

aecevens bp>reffpn-ij- , •„ u j - ge r w c !' t 
te verzamelen. We vonden aan,geteekeüd. dat 
er oen regiement van bestond, „hetwelk bii 
den Hove van Hoiland geapprobeerd (goed
gekeurd) werd den laatsten february 1596". 
Tot heden hebben we dat oude stuk hier niet 

unuen vinden; daarom ridi t ten we ons tot 
het Rijksarchiel of daar het .i-oedgekeurdc re-
Slemcnt nog bewaard v.erd. Ecliter Morden 
we teleurgesteld, aangezien de papieren van 
het IIoï van Holland uit dien li jd le loor ge
gaan zijn. Ook de nadere ordonnantie Tan 
den 22pu Januari 1650 en die van 20 Januar i 
1653 heiben we no,g niet kunnen ontdekken. 

Yasi siaat evenwel, dat reeds van den iai-e-
1590, door een bur,gerwacht des nachts voor 
de veiligheid der ingezetenen dezer dorpen 
gezorgd v/erd. Bi j brand m'oesten al de per-
sanen, die tot de „buyrwa.gt" behoorden, met 
him piek gewapend, aantreden; hun hulp 
werd vereischt, ten einde ongeregeldheden 
le voorkomen (zie art. XI>, 

Toch kwamen we enkele papieren uit den 
tijd der Bataafsche Vr i jhe id tegen. I n 1798 
wendden do Gemeentebesturen van Zegwaard 
en Zoelermeer zich tot den A,üent van Oor
log en meldden hem, dat. zij „iu de tegen
woordige Conjuctuure (tiislsomslandigheden) 
en meer m meer toenemende onveUigiieid 
der putiiicquc veeegen, cn geleerd door de 

üaUiïii-—taii, -iildiy:s_.ea_.«aJ^ii geplec^ïde 

iianraaidingeu v a n pcrzoöncn. roverijen eu ;^ 
tuoordciljcn, bedagt zijn geweest, om ook on
der haar ressort (gebied) de nodijïe behoed-, 
middelen daar te sSellen ten einde voor des 

jonenbarü veiligheid en zekerheid van vzr-^i 
'zoenen en Eigendommen te zorgen". Hun ver-
•zoek cm, evenals in •".rocgcr jaren, een bur

gerwacht te mogen aaiisiellen, werd goedge-
;keurd. Deze bestond uit 65 man. verdeeld in 
13 korporaalschappen. lederen nacht werd 

'door „een Corporaal en vier wa.gtgezellen" 
i gewaakt, zoodat zij , wier namen op de 
,„Wachtrolle" voorkwamen, om de 13 dagerg 

da waaht hadden waar te nemen. Des a v o n d | 
vóór 10 uur k w a m men bi.ieen i n het wacht-a 

; huis (thans wordt dit voor arrestantenlokaab 
gebruikt). De vijf wachters liadden er voor te 

I zorgen, niet „met klompen, tiosblokken of 
maiylen te verschiinen". Yv'ie te laat kwam, 
werd beboet; de korporaal met 4. ieder 
wachtgezel met 2 stuivers. Wie den wachl -
avoird op eeu partijt.je was. had ziin bost te 
doen, op tiid aanwezig te zijn, want voor elk 
uur dat hi j er niet was, moest de korporaal 
12, een wacht- of ,jrolsg..zel" 6 stuivers bccle 
betalen. „Er zal ook niemand dronken op de 
wacht moogen koomen en zoo zul.k.s mocht 
gebeuren, zal den zoodanigen direkt wer
den naar huis gezonden." De boeten kwamen 
ten behoeve der overige w a k e r s ; een dron
ken korporaal was dus voor hen een aardi.tf 
voordeeltje. 

Als bij het slaan van de torenklok de klap
waker z i i n : „Tien heit de klok, de klok heit 
t ien" O'p de Steenen brug had uit,geroepe!!, 
begon de wacbt zijn ronde, die tot den vob 
eenden morgen omstreeks 4 uur duurde. 
Twee .wacbtgezcllen verlieten dan het wacht
huis, om te >ieu of ergens eenig onraad was ; 

' .b i j deii Broekweg kcei-den- 7.ü terug om ".afi-

Zc 

het Lage Einde van Zegwaard te gaan en 
ten Slotte wendden zij zich weer naar he^ 
wachthuis. Nu werd de volgende ronde door 
de twee andere waehtgezellen gedaan ler-

lenmt?:"T""^ ^«-'̂  Persoon 
Een mm.ten twee maal de ronde zal moeten 
Uoen,^aIs eens i n de voor-en eens in d e Z 



linde zoo veel inogeliik verzekerd te 
de Rondes na behoren werden waar-

en, zal yder Corporaal aan elke wagt-
gezel bii het afgaan van ieder Ronde ter 
hand stellen, twee nummers, w a a r van zoda-

! iiig wagtgezel gehouden zal ziin i n iedere ge-
' sloten lïus, v.'clke zoo bii oi aan de Brock-

wegsü Brug als aan het einde van den Dorpe 
Zegwaart za l werden gesteld, een nummer 

iiii 'f St' eken, welke Nriirnicrs door- dt- vol-
' aendc ronde met de Sleutels der Bussen voor 
zien, zullen teruggehaald cn i n handen van 
den Corporaal weder gebragt zuilen w e r 
den, er. zulks alzoo om de andere ronele met 

i brengen en haaien der Nummers Continue
ren (voortzetten). 

SV'el Tammer voor de nachtwandelaars, dat 
„niemant in de v.agt zal mogen worden toe-
gelaalen dan den Corporaal en Wagtgezellen 

I die nagt de wagt doende alsmeede de Twee 
[ k lapwakers" , wajit men zat in het wachthuis 
j Wiirij! eu droo.g, niet op zijn „droogje". Wel 
I wiiij .-„van sterkend rank eenig het minste ge< 
i b r u i k ; hetzij op d« wagt of bij de ror.aen" 
j.ten sircngsle verboden, dech „den dienst-
^dotndea zal ydpr. nacht - werden verschaft 
vuur en ligt, mitsg-aders yerverssing" van kot-
ïii." Duaj- zal oók w e l eens een kaTrrrie"Tditt-
ge'f.-.,d, om d e n ' t i j d te .korten. 

L a a i ons ten slotte uit het regh-intut nua. 
—WW * w .̂̂ w...v,..t ..V^ 

mogen overnemen, wat de korporaals te doen 
hadden, Zii „zullen gehouden zijn, een ieder 
voor z'in wa,gt 's avonds in persoon het vuur 
.'•m tff leggen, bet ligt to ontsleekeu ende be-
. 'o i i ing der koffij te doen, voorts zorg te 
draagen voor het sluiten Van het Turfhok, de 
berging van de o lyknuk ende inrekeninB v a n 
'iot- viüif dea-aalsnda i u de .kolk, mitsgaders 
'Oor de prompte Sluiting van het wagthuis. 
i 'der Corporaal zal de Rol , ( w a a r n.b de na-
'len opstonden van hen, die tot de burger-

ijcht behoorden), benevens de Sle-atels van 
wagthuys. Turfhok, en nummerbussen be-

^-ens de Nummers voor de wagtgezellen 
en ogtend nadat zijn wagt is afgeloopen 

'.s morgens voor ne,gen uuren bezor.gen aan 
-zijn op-%oiger, ten einde elke Corporaal in de 
gelegenh id zij i n tüe zelve voormiddag voor 
12 zijne waglgezclleji voor de aan-
staando vv..igt le wafirschouwen," 

« y l d' oude Pampiepen. 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig 

de wet van 23 Sept. 1912. St, BI . No. 308.) 
X I V . 

Tot onze Miidsch.ap hebben we een af-, 
•hrift van de oude reglementen der burger-' 

d i wacht gevonden. H e l bevond zich i n hel ar 
chief dezer gemeente, dat nog niet i n ziin ge
heel door on« nagegaan-is. Daarom willen 
we nog even op de burfiérwacbt terugkomen. 

^i-Het bovengen oem de stuk vangt aan : „Alsoo 
deur bevindinge, niet iegenstaende den plac-
«ate op den X V I c n decembris ,\nno X V C vijf-
tentnegenticb, bij de Ridderschap, Edelen en
de Sleeden van Holland ende West-Vrieslandl, 
representerende (vertegen wooi-digende) de 
Staten van den selven Laiulen. gearresteert 
(vastgesteld) op 't stuck vande Vagabonden 
ende dieven, genoech bliiekt dat noch daich-
l icxs binnen Soetermeer ende Segwaerdt 
wert gepoocht dieveriie te plegen ende dat 
meest bii nachte. Soo est dat de Schouten 
van Soetermeer ende Segwaerdt, met de res-
pictive Brantschouwers, hebben goetgevon
den buyrwacht te houden bil nachte, ten e-in-
d e d e s te beter dselve dieverijen mogen wer
den verhindert ende geweert." 

De schout en de brandheemraden zouden 
„daer toe soo veel persoonen gelasten, als de 
tilt sal vereijsschen, die welcfce ter wacht sul
len comen met goet half <{eweer, tsij hell^-
baerl, spies oi'te lans'è." 

De wachters waren gehoudtu .Jienluijden 
op hare wacht stille" te houden" en i.Scharpe-
lick toe te sien. Lettende off daer geen on-
raet en sij v a n dieven, brandt off andersints.' 
Tevens zullen zi i ..alle vreemde Luijden die 
sij niet en kennen e îde haer gemoeten aen-
spreeken ende affvragen a'pu waer zij colnen 
ende v.-^er hen reiis geleegen is, mitsdien Iu-
auircerende (verhopren) doorsaecke van hen-
luüdea Kachtrei.ise. Ende soo wie de .wacht, 
geen goet suffisant (voldoende) antwoort ere 
vfeeleu ü|f en.begeereu te doen, als oock 
s i L i m J w ^ e l e m 



Sints te. j u a m c c vu uuvj». . „ ^ 
spreeekcn, sonder re^jardt te nemen (er op 

i te letten) otf "de selve passanten (voorbiisan-
gers) michteren off droncken siin, die wel -
cke daer over bil den hooft officier sal wer
den ee^trafl, ende soo sij feüteliick de wacht 
souden pogen te hinderen, sal de wacbf ver-
me ugeii de selve te resisteren, (weerslaen) 
gevangen le nemen ' ' f ^ - i - - . . ! 
brengen." 

Ij ""Dit reglement werd door dat 
jnuari 1650 vervangen. De aa.iiv.iu...R .. . . . 

dM-bepabngen was deze: .ALsoo 
Segwaert bii niaehte s— 

dnniï'en nericuleuscn (gevaarliiken) brant 
on-.o.«.,.. ... 
ficboiiweu- door den selven brant zi in gedes 
Irueeri (vernield') en 
(waarschüniükheden) tvoorsz. 

iet naebuerigw — . 
geheel soude hebben aengesteekt 

ende tot den Schout le 

^w^i van 22 J a -
De aanleiding tot het 

/Afernicuwén 
'onlangs int dorp S e „ . 

anigen pericideusen (gevaarliiken) brant is 
ntstaaii geweest, dat alree'le verschevden 

' ' — den selven branl ziin gedes-
iia alle apparcnlien 

n-schilniuiaiefJen) ivoorsz. dorp Segwaart 
ten deele, emle het naebuerige dorp Soeter
meer int geheel soude hebben aengesteeken 
lot een grondich bederft v a n veele inwoon 
ders der voorsz. lespeclive (wederziidsche) 
dorpen, hadde niet Godt Aluïachtich, sich e,r-

bewüsende, den voorsz. brant 
vermoeden tijdeliok geblust. 

Goddelickeu Maiesteyl b'l-

gedanckt 
sijn, dat meer 

jen konnen verseeckeren, 
geliick gevaer op een aïidermael niet weder 
en soude bvereor .un. Ende boven dien te be
duchten staet, nuts den iegenwoordigen die-
renHit, ende de placeate van de E d . Mo. Hee-

11 Hollandt ende Westvrieslandt. 
ende vagebonderen j i u 

nieinvelick strie 
.^nige persoonen, 

: bermelick 
; noch weer boven 
' waer vooren -siine 

lick gedaiickt, gelooft, .ende gepresen moet 
dc voorsz. dorpen haer noyl 

dat de selve dier-lp 

huij.'e van den Schout brengen, om hem al
daer te veranlwoórden, Soo t* gebeurde dat dc 
wacht eenich geboufte vername sullen d'selve, 
aentasten. ende indien sij hen niet wi l len ge
vangen geven, de selve feijtelick ende met 
geweldiger bant aentasten, ende indien si j 
i n f o ^ n n doen hadden, sullen sij eenige buü-
ren mogien roepen, ende oncloppen. die hen 
gehouden sullen sijn te assisteren (bijstaan), 
sulcxs dat soo ijemandt vant' selve ','ebouit 

giw;t.st' off oock int resisteeren (tegenstand 
I bieden) doot bleeve de wacht ende hare as-
sisleiUen (helpers) daer aen niet en sullen 
verbeuren." 

I Nog één art ikel uit het reglement van den 
ISdeu Februar i 1596 (goedgekeurd den laat
sten dier maand) wi l len w e overaemen:. 

Vb 

„Ende sullen alle bekende luijden ende i n * 
wooiiders de gewachters ontmoeten, passee-
rende (voorbij gaande) off gewaer werden, 
epet antwoort geven, sonder de wacht eenich-'-

me 
A 

de 
hu 

ren Slaton var 
daer hii het bedelen 

•klelick is verbooden, dat we l 
hem tot steelen 

veiijen begevende, in de voorsz. dorpen van 
Soetermeer ende Segwaert, als sijnde opde 

^passagien gelegen, ende derhalven het slee-
'len des tegereeder soude mogen komen te 
plegen. Omine a l k 't welcke voor te' komen, 
soo veel doeneliek ende mogelick is, Soo heb
ben de respective Schouten en Branlhecrar 
'aden van Süelernieer c n de S e i ?.aer goet
gevonden noodich geacht ende goresolveeri 
(besloten) dat binnen de voorsz. dorpen van 
Soetermeer ende Segwaert bij provisie (uit 
voorzorg) ende tot naerder ordre, bii nacht 
een buvrwachl sal worden gehouden." 

In dit reglement was o.m. bepaald, dat de 
twee wachtgezedlen, die in het wachthuis ble
ven, ook dien'^t hadden, want teickens als 
sii 

-'11 

iicmaiHlt hooren off fie\v^_ worden' 

'moesteu z i i gewapend d i l verlaten cn o a o é r -
zoek doen, wie i n het aacMelijk uur zir-}; ; - f 
00 straat bevond. 

„Ende soo ü&m&OiA van de buyren ver*, 
souckt op seecker ui jr opgeldopl le worden, 
iselve isullen de waeckers mtdc geliouden 
si in. op 't versochte ui jr te doen. ' 

E l k TiToofdrTan een ge^n was verphebi. u i 
het ïi'm beurt was, op wacht le gaan ; . 
weduwen ende Jonsc dochters ir.oeten • 
ander i n haer plaetse stellen, die achtt 
.laren out, ende volgens bii deu Schout 
Tïketse sulcx «oet gekeni wert . Geluck o 
niemandt èt̂ n ander i n .sijn plaets .sal mo 
stellen, tensü hij out, ende voor !^)et t;ckcnt 

iSr- alsvooreu." 

^ k w e r d tegdijkertijd besloten, dat 
kerckeplein, een goet, ende „befpiaem vv. 
huys gemaeckt soude werden." 

't Schijnt ecMer. dat d ;̂ ver.srhilleiule J 
y,iingeu niet stipt werden nagekomen en 
nde Ampliatie (aanvutiing) van 163.3 hi 
][;rachlte te voorzien, door op het ovcrt 

der artikelen boeten te stellen. Zoo w.is uet 
j e ingezeieiien verboden in- het wachtlfiiis te 
omen op een iioete van i2 stuivers. De w 
-rs waren verplicht de ..Canitevns '.e 
mt, oft Corrioi'aels die hen besoucken 

; ure vant wachthuvs te openen, Ieiken 
een boêje^ji^an -ses, s t id iyers lL - ' "— 

d -

r 

' iLll 



\,aiir.«en"B«ejt wpL wat te denken. Ook konit 
het ons voor dat de watfht haav taak niel a l 
tijd na^r behooren verrichtte. I m m e r s : .MuHo 
de Rotsgesellen. sullen i n sediciieijl de wachl 
moeten •houden, sonder iet aent wacbthi.-s . 
off aen fle I-ididen haer goederen le l)«eiia-

: digeu. oiie met haei - K-r u u , L-ek( 'ft» 
r. -breecken, lel'^ens an c n boeie n o s l - n . i " 

•i; vers ijder n» ^ " ^ ' " ^ ^ i U l l g j j ^ j I g ^ 

Uyt d' euels Panspiet-en. 
.^(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig 
de wet van 23 Sept. 1912. St. BI. No. 308.) 

: . . X V . 
Wel waren onze vaderen bezorgd voor hun 

leven eh bezittingen ! . 
Reeds een- en andermaal Doemden we den 

klapwaker. Evenals" zoovele nersonen uit den 
rpuden li jd, w.as ook, hij beëedigd; 't was dan 
ook de . . g e s w o o r e n c l a p p e r m a n . " 

i Den 27sten November 1643 waren ten huize 
van Engel Janse Beurt,.Iierber,gier, „aen de 

' Sieenebrugge tot Zegwaerd'* de schouten en 
brandheemraden dezer dorpen vergaderd en 
„in goede eenigflieijd ende vriendschappe sbn 
sij veraccordeert (overeengekomen)- ende 
verduAgen opt Stuk van klapwagt ende aen-
kleeven vandien Gesamclijk zal aengenoomPü 

%-orden een goed en'' betruaem- persoon tot 
,. apwaker, omde k l a p w a g f i n 2egwaerd ende 

-.termeer te bedieneii, ende om een goed 
. -pwaaker te bekoomen, hebben die van 
*• egwaerd ende Zoetermeer malkanderen be-_ 

.oold aen densted\'en ten maeud le betalen de 
«cmm,a van dertien guldens 10 stuivers, te 

' weettn bü die van Zegwaerd 9 guldens, en 
bij die van Zoelermeer 4 guldens en 10 stui
vers ten maend." Dit geld moest de klap
waker- om de vier weken bii de ingezetenen 
ophaken; men sprak vaa manen of eischeu. ui 
Hem werd een lijst verstrekt van de per- n 
sonen. waarop tevens ieders aandeel was op
gegeven. 

We vonden nog een acte van aanstellirie 
van den klapwaker , die we aan de vebse-
lellieid ontrukken wil len. 

„Wij, Johan Osy, Heere van Palensteyn, am-
bagtsheer v a n Zegwaart, etc. etc. etc. heb
ben gecommitteert en aangesteld!, zooals w i j , 
coinifiitteren eh aanstellen bii desen tot Ken- j 
nelijk woderzeggen toe, I lui jbert Haak, om de f 

J é 

Tradlemmt van Agt Guldens (ofte soo veel 
a i n l o f rbeer als de Lijste door schout en 
kandheeLradën aan hem over te geven sal 

jedragen-:) 's Maands. E l k e maand gerekendt 
iOt vier w 
twintig ofi* 

^•ken. ende bovendien nog vier en 
idens en Eene sluyver. Eens i n 'f 

l aar , mitsgaders om de twee Jaaren Een 
Tieuwe Rok inaang nemende met l e April 

1789; 
des sal bil igebouden sijn sig Preciseliik tÖ: 

Tfeguleren (schikken) na de navolgende Sti^u-
latien (benalineen): 

Eerst&lijk sa l Mj clapwaker gehouden siin 
alle avonden sijn wagt te beginnen te weten 
de Maanden February, Maart en Apri l me< 
W klolikeüesla^ van üen Uuren, de Maan' 

den Mey, Juny, Ju ly en Augustus met het I 
klokkegeslag van E U uuren. de Maanden Sep
tember en Ooteber weder met^,het klokkeafr 
slag van tien Uuren gelijk ook de Maandi' 
November, December en January. 

E n sijn wagt wederom verlaten, te wctc ' 
de Maanden February. Maart eu Apr i l 'smor 
Kens ten vier uuren, de Maanden Mey, Junvj 
en Augustus 's morgens ten Drie, Uuren, dei 
Maanden September en October 's morgens | 
weder ten vier Uuren en de Maanden No-
vember. December en January 's Morgens ter.| 
vijf Uuren. 

E j ide aangaande de ordre der Ronde bij! 
hem telkens op E l k uur te dom en te houden. | 
zal h i i , gehoudien siin. zoo dra de klok lice 
uur sal geslagen hebben, te beginnen mclj 
klannen en het uur uytle rej^pen op de Stee-, 
nebrugge vant Dorp voorts gaande op dél 
Leydse Wallen tot voor het boofdenevndt vaitf 
Cornelis van der ï o g t en aldaar stilstaandil 
en Rontsom siende of er geen Brand of on-j 
j-aad is, zal hi j wederom moeten klappen eui 
bet Uur uytroepen .voorts weder te Rug l;ee-| 
ren eii gaande op de Deltse Wallen lol voor-jl 
Li) het Hoofdeneinde van Abraham van deri 
Hoof aldaar weder stilstaan, rontsom sien,! 
klappen en roepen, Soo als hier b.iyen aan-
i'aunde de Leijdse Watien tjesegt is. \Viiders| 
weder te Riigge keeren, en het Dorp Passcrciif 
tot de Moleweg, en-tlan'voorts de .Moieweïi 
lot on de,.,Pilatuis l^ruk'Se. alwaar hij wedilf 
om als vooren wel scherpeliik sal helihenj 
iitijits en .weder agtér de huysen heeri te zie 
-£li_bfljffia„.otjy brand _Qf .oDraad.-saiide-i 



een si in. en mede lilappen en uvtfoep^Sn het 
mir als vooren. en dan verders e p n tot aan 
de Koornmolen v a n Nicolaas de ï teer ' en als 

'• dan weder toe te sien of er ge/n bfand of 
onraad is, en als dan weder Clappen^en uyt-f 
roepen als boven ( w a a r voor hi i va i i densel-. 
ven Nicolaas de,Heer boven de bovengemelde'; 
bepaalde Agt Guldens maandeliiks npg zal ge-J 
nieten vijf S t u w e r s ) en alsoo gedaan heb
bende, weder te Rugge keeren en gaan ten 
Ende van het Derp tot voorbii het Koorn 
of Pakhuiis van de Brandüeemraadt Piétei 
Huiiee Visser, telkens in het gaan over hel 
Dorp voor E l k e vier a vijf huysen klappende 
en het Uür uiitroepende en alsoo zijn Ronde 
gedaan hebbende, telkens met E e n stille klap 
weder na si in huüs of des winters, als e-
stille wagt werd Gehouden i n het wagthuijs 
weder te keeren ofte we l op 't Eiinde vau 't 
Dorp. in het aldaar gestelde Schilder of w a s t -
huys het uur af te wasten en vandaar wedi?r 
te beginnen. 

En. S.00 het gebeurde^ dat hem int gaan of 
keerén mogte voorkomen dat er hier of d a a r 
Brand was ontstaan, sa l hii aanstonds met 
continueel ("aanhoudend) roeren van sijn clap ' 
aaar van aan de Ingesetenen kennis geeven. 
en dén Schout en Brandheemraden spoedi,'' 
opkloppen en daar van verwittigen. 

E n soo hem Persoonen inder nagt mooaca 
ontmoeten die hem niet bekend waren, sal 
hii deselve aanspreeken en afvragen w a a r van 
daam sii komen en w a a r na toegaan. 

E n soo hii besbeurde dat het gebaefte wa.' . 
zal hü deselve, soo 't hem moogelük is, aan- ^ 
houden, en desnoods tot adsistentie ( h u l p ) . 
buuren moogen opkloppen of soo er stille 
wagt gehouden werdt sulks aan deselve aan- . 
dienen'en haare adsistentie be,5eeren geliik : 
ook wanneer soodanige Persoonen aange^ 
houden heeft, aanstonds kennisse sal moeten > 
ceven aan den Schout óf Brandiheemraden 
in der tiidt.en deselve int Rejrthuys alli ier f.i-
bii het Houden v a n Stille wagt i n het Wagt-
buvs alliier brengen en bewaren. 

Zal voorts gehouden siin. siin voor.-;z. . 
Maandgeld telkens op het Expireren (eindi
gen) van ijderMaandt ot vier weeken volgens 
Een Liiste die aan hem door Schout en B r a n d -

I heemraden sa l werden overgegeven, i n te , 
gaaren en soo hi j sulks versuymde èn de Eene 
Ma;uMl over de Andere liet loopen. zoo zal hij-^. 

el ,rneer als om de Laaste Maand mogen 
.laneu of Eysseben) : ten ware om de Restan-

ien bij de voorige Maand gevraagt en niet 
ontfangen) en van de verloopen maand s&l 
hij niet moogen manen of Eysseben. 

E n d e aangaande de voorsz. v ie r en t w i u -
tigb guldens Eene Stuüv'er van sijn Trac le -

. ment. deselve sa l door Schout en Brandheem
raden telkens Jaarl i jks op den verschijntijdt 

• aan hem i n eender somma werden» voldaan., 
Zab voorts nog gehouden siin om de Inge-

j selenen binnen de Brandschouwerije wanneer 
i sy des begeren des morgéns of 's nagts in 

de liidt van sijn wagt op te kloppen ende 
ook ten allen tijdén Gereed moeten sijn, wan
neer de ïvchoul of sijn ordre hem bii dage hier 
of daar binnen of buyten's ambagts Eenige 
boodschappen of Bestellen van Brieven or
donneerde om sulks sonder tegenseggen te' 
doen. 

Lastende ende bevelende denselven onsen | 
clapwaker Huijbert Haak hem na deese onse 
commissie ende hem te geyen ordres van 
Schout en Brandheemraden i n der Ti jdt 
Puncteliik te gedragen. 

J . OSY 1789." 
Lager s tond : 
„En heeft den voornoemden Huybert Haak 

op de commissie en ordonnantie daar va« 

zijnde den Eedt i n hanttcu van dcii seliout 
van Zeg^vaart ten bijwesen vau Laircjert de-
W i t en Bernardus v a n Alphen. b d u : - m j » 
v a n Zegwaart voorn, voljtens liet Fünuiuiej; 
daar van zijnde afgelcgt heden ueu 
tember 1789. 

I n kennisse v a n mii Secretaris. 
C O R N E L I S ?.! A A S K A NT. 

-̂ 't Zal niet noodig zijn veel aan dit stuk loa 
te moejten voegen. I n dien tijd Jiadden de> 
belde gemeenten elk een nachtwaker. Die vag 

(Zegwaard had een iaarl i iksch iakon.-n va» 
i 123 GL 1 stuiver. Om de 2 jaar kreeg i -' ^cn 

nieuwen rok. I n verband hiernjce wi i icn we 
'nog even een kleernuikersrekeningetic over-
1 nemen: -
' „1727. 19 auguslij. rekening ten laste van 
, de heere Schoute en branlhiemrade van Seg-

w a a r d en Soetermeer over het inake van een 
1 rok voor de klapwaker en leveranli j daar i.>e 

gedaan door leendert van Vl ie t . , , 



een rok gemaakt, verüienl 1—lü 
8 el ierSe pü, de el 21 st. §— 8 
'ók e l b a a i j . de el 17 st . ' • 2 - 1 V 8 
i linde in de mouwe, de el 8 st. O 1 
28 ockesnote knope, dosija 4 st. O 9—4' 
aan naaikoort O -i 
aau regdraat 0 3 

1 

Somma 14. (3. 12 ' 
Dit w i l zeggen 14 gidden G stuivers en 12 >' 

penningen. 
Op een rekening v a n 1786 4iomt yoor ; ! 

: H E l blaau duffelM2 st. d'el 11. 11. O 
j 3 E l blaau vries 30 st. d'el 3. 0. &̂  , 

U E l bruin linde 9 st. d'el ö, 13. 8 
li E i Regtdraad 4 st. d'el 0. ö. Q j 
E e n el saai 11 st. . 0. 11. O 
3 dozüu kuooe 21 st, 't do. Or 7. 8 
A a n koord 34 sU * " 0. 3 .12 
A a n zij 2| s*. Ü. 2. 13 

16. 14. 8 
Dit j v i l zejïgen 16 gulden 14 stuivers en 8* 

pemiingen. Voor , bet maken van den rok 
bracht de kleermaker i n 1784 2 Gld. 12 stuii»-

i a rekenittg. , - | 
I n den oudejaarsnacht van het jaar 19121 

werden de k l a p p e r M van Zegwaatd en Z o e ^ 
termeer van hun historische houten klap bsn^ 
rooid. , ' B. 5 

Uyt d ' oude Pampiepen. 
(Autearsrecht verzekerd, overeenkomstig 

de wet van 23 Sept. 1912. St. BI . No, 308.) 

Z V I . 
We moeten niel denken, d a l i n den ouden 

tijd, toen dc spoortreinen nog onbekend w a 
ren en de begaanbaarheid der wegen, vooral 
in deu winter, w e l wat te wenschen overliet, 
de bewoners dezer dorpen van alle ver'seer 
met de buitenwereld afgeslblen waren. W e l 
was dat niet zoo snel als tegenwoordig, 
.naar men k w a m er toch met de trek
schuit. Gedurende eeuwen is deze h e t mid
del van vervoe* geweest. Omdat op de markt
dagen der bijliggende steden gevaren w c r d , | 
sprak men hier van marktschuiten. Zoo v e r - ; 
aieldt R . Bakker i n z i j n : ..De Nederlandschc" 
Stad- en Dorpsbes-chrijver vau het jaar 1799;' 

„Van Zoetermeer vaart alle Maandagen een 
Markschuit op Den H a a g ; Woensdags en '/5a- j 
terdags op Leyden e n Donderdag op Delft 
S i - . öok . jaü3liÊjlefi2£ plaatsen terug. 

V a i Zoetermeer en Zegwaard zaaau./i 
vaart \alle\n nog een Markschuit op' 
Rpllerdaml die Dinsdag wederom terug vaart. 

V a n Z e t w a a r d vertrekt alle Maandagen 
meede éea'Markschuit op den Haag. Woeus-| 
dags en Zaterdags op Leyden en -zoo ool^ 
weeder terugy ' | 

De vrouwen hadden dus volop gelegenhei(| 
oui in de siteden haar inkoopen te doen. 

De m a r k t s c h i p p e r had zijn aanstel-I 
ling aan deu amblsheer te danken. I n heö 
Rijksarchief te 's Gravenhage vonden we dc| 
aanstelling v a n A r y Stigter in 1792. Deze was 
marktschipper op Delft en Rotterdam en be
taalde den ambachtsheer jaarbiks een Re-
wgnkie-YerkeHningrTah-25 «ulden. Maar daii 
mocht ook niemand anders voor de ingeze
tenen op die steden varen. Zoo werd alle 
concurrentie geweerd. 

Het reizen per trek- of -marktschuit leverde 
soms eigenaardige moeilijkheden op. Siel 
voor. dat ge met haar i n den ouden tüd een 
reisje naar Delft moest maken. Denlaats van 
vertrek was de Wallen. We brengen even in 
berinnering dat de Leidsche en Dslftscbe-
Wallen niet zooals nu door een dam geschei
den w a r e n ; over het water, dat dus door
liep lag de meermalen door ons genoemde 
Steenen brug, • cüe Zoetermeer en Zegwaard 
verbond. Ge naarm dan plaats in het roefje. 
Op den bepaalden tijd — op een r-^-uut.ot 
vijf k w a m ' l nïituurlijk-niet aan — werd hel 
paard aau dc l i jn gespannen; het jagertje 
pam plaats op bet paard, blies op den hoon), 
eu voort ging het, langzaam voort, nu eens 
in draf, dan weer stapvoets, 't Duurde niet i 
lang, (de spoorlijn 's-Gravenhage—Gouda > 
streiade de vaart nog niet) dat Reguliers- of 
Roijaardsdam fop oude kaarten staat Roï -
lacrtsdam), de tegenwoordige wpning van. 
deu heer J . Kal isvaart bereikt was- Voorheen 
stonden daar nog enkele huizen, ocik was ei 
een herberg, w a a r even ,,aangelegd" kon wor-
deu., want de passagiers, moesten, afstappen.. 
Met uw 20-eeuwsche oogen zoudt ge vreen'f!: 
hebben opgezien. Door middel van een wind
as werd de schuit u i ? het water over den, 
dam heen aebracht, de reizigers konden we.cr; 
aan boord-komen en de reis werd voorisc 
zet. We gaan evenwel niet-meer, doch wille 
de historie even het woord gevpn-



j De Dorpbuescürjiver weet cms te •vertellen, 
^dat hier aan den Reguliersdam e ^ klooster 

der Reguliere Kanunniken eestaan/heelt. We 
hebben een zeer grondig onderzoek l iaar de 
waarheid v a n dit bericht ingesteld. E e n oud 
staatsstuk van het i a a r 1514 de . M o r m a c i e 
up den staet facultext ende gelegentheyt vau 
de steden ende dorpen v a n Holland ende 

. Vrieslant om daernae -te reguleren de nyeuwe 
schiltaele" vermeldt van. Zoetermeer: ..Ende 
aldaer c n siin gheen geestelicke luyden die 
a ldaer . l and hebben of gebruycken" en van 
Zegwaard ; „Ende daer en sijn geen cloos-

; ters of poorters die aldaer lant selver ge
bruycken " 

. Een uitgebreid %verk over de kloosters is 
i de sludie v a n D r . R . C. I I . Romer „Geschicd-
I kundig Overzicht der kloosters en abdiieu. 
(1854). D a a r i n komt v o o r : ..Het voorinaiia 
bestaan v a n het klooster der Reguliere K a 
nunniken, dat. naar men w i l . voorheen te': 
Zoetermeer gevonden werd -s nog niet be
wezen. Z i i n aanwezen heeft meu veronder
steld, omdat men ter fiencei'U-.r plaatse den 
naam van „Rillaren- of R e g u i i e r s d i m ' aan
trof en aantrolt. inderdaad is deze grond 
^voor de gemaakte veronderstelling zeer zwak. 
Immers zou de opgegeven naaift even goed 
het gevolg kunnen z i in v a n een bezitting der 
ReguTiereh, aldaar gelegen, indien men nood-

I zakeliik aan Regulieren denken moet, als van 
' j een klooster of iets dergelijks, door hen dé5r 
" bewoond. Te meer waarschi jnl i ikheid bestaat 

hiervoor door het s t i l z w i j g e n v a n a l l e 
t g e d r u k t e e n o a g e d r u k t e b e s c b p i -

• j d e n en door het gemis nan alle overliliiise-
t len van een klooster, geslicht öp de play'.s 
' zelve." 

Even ten Westen v a u Rcguliersdam, w e i l 
in 1574 de Landscheiding, zoo heet de diji-:, 
die den Zuidgrens van den Driemanspoldcs 

annt, door' de Watergeuzen doorgestokeii. 
Jaardoor kon het Maas- eiï" IJssclvvater R i ie -

• laad binnenstroomen. 't Is bekend, dat da 
pogingen om Leiden, dat doo*- de Spanjaar-

, deu belegerd werd. te ontzetten met deu ge-
wéiiscbten uitslag zijn bekroond. Later ho
pen we nog wel eens mede le deelen welk 
fandeel deze dorpen i n den strijd om de be-

, narde veste bebben fiehad. 
, t>„..„Up^<î !.i3» thans het 

- J U T 

''•:e 

. in-gu-..,..--. -^'Li . punt waar de 
Idrie hooghfiemraadschapnen Ri . jn '/id, Delf-, 

land en Seliielaitd bijeen k-men. ' i ot aau da 
invoering der nieuwe- reglementen van Ri jn
land en Schietand h i 1857 en in 1851—'52 laa 

• het ontmoetingspunt 'oij de zuidelüke punl va^i 
' den Binnenwegscheu polder bij den zooi, -
; naamden „Driesprong." 

D o c h . . . . waarom lag hier bij den Rcgu
liersdam zoo'n voor het verkeer venelonda 
dam ? - . 

I n ons volgend art ikel hopen we op die 
vraag een voldoend antwoord te . seven. 't 
Zou thans moaelijk te veel ruimte vergeu, 
daar verder op i a te gaan. 

B . -

Uyt d ' oude Pani|iiei*en. 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig i 

de wet van 23 Sept. 1912. St. BI . No. 308.) 
x v n . 

Den opmerkzamen wandelaar is het voorze- \ 
ker wel opgevallen, dat men, den Molenwegfl 
afgaande, óp een dijk stuit, die dezen bij den 
zoogenaamden Hoog doorsnijdt. Hij doet dit 
ook den Wilsveennschen en den Bleiswijkschen 
weg. In den volksmond heet deze dijk de Schei-
dijk of de Lensing; in de archiefstukken vinden 
we hem de Landscheiding, doch ook en meestal 
de Zijdmnde geheeten. Zijdwinde is een woord 
dat algemeen voorkomt en ringdijk of zijde be-
teekent. De Landscheiding nam bij de duinsn 
benoorden het Haagsche Bosch haar aanvang 
en lisp vervolg-^ns naar den Vliet, dien zij ter 
plaatse waar nog de Leidsche dam ligt, door
sneed en vei-der laags de Zuidgrens van Zoe~ 
termeer over Zegwaai'd, Benthuizen, Hazers-
woude en Waddingsveen naar de Gouwe.. In 
stukken van vroeger en later tijd wordt het wes
telijk deel tusschen het Haagsche bosch en der 
Reguliersdam de Ovenzij-dwinde geheeten, een 
naam, waarmee hij ook wel in zijn geheel aan'^ 
geduid werd. 

Reeds vele eeuwen ligt hier deze dijk. Echter 
blijkt nergens, wanneer en op wiens kosten hij 

-f • "M 
-iJ eeïegd mag zijn. Geen-Enkele oorkonde gewaagt 
-"'er van. Prof. Fruin in zijn „Over de Opkomst 

van het Hoogheemraadschap van-^Rijnland' dn; 
ons voor dit artikel enkele gegevens verschafte, 
deelt mede, dat er reden bestaat om aan le 
nemen, dat hij van vóór 1 2 1 0 dagteekeat. We 
weten evenwel, dtit hij meer ten voordcelc der 
zuidelijke streken strekte dan ten voordeele der 
noordelijke, want de grond lieip noordwaarts op. 

en 

Bc. 
Hp 



Niet Rijnland, maar Delfland en Schieland wa
ren dan oók met het onderhoud belast. In diea 
zin werd namelijk in 1324 door den graaf be 
slist, hoewel ook Rijnland en dus ook deze dor
pen bij de Landscheiding belang hadden, im
mers „mer sy sal leggen te beyder oorbaer, 
waert dat an die M&ze inbraecke, soo soude die 
van Rijnlant te beschudden commen ende t' 
ha^en behouffe staen, waert oock dat saecke 
dat Inbraecke te Sparendam wair, soo soudese 
tot dier behouff van Delfllant te beschutten 
staen." Echter scheen men in 1324 niet meer 
geweten te hebben, wie den aanleg van het 
werk bekostigd had. Dit wijst op den hoogen 
ouderdom der Landscheiding. Uitsluitend ter 
liefde van den landbouw en de veeteelt was z i ' 
gelegd. Meer op de b«langen van dezen, dan 
op die van den handel werd in dien tijd gelet. 
Zi j waren dan ook weermalen met elkaar in 
strijd. Zoo yereischte de scheepvaart open wa-

'ri teren en de landbouw aaneengesloten waterkee-
er- ringen. E n nu ging men ter wille van den land

bouw dijken- leggen, zooals d t Ziidwinde, waar
door de vaarten en wateringen gestremd wer
den. Daardoor ontstond de eigenaardige voor 
het verkeer zeer hinderlijke toestand aai\n 
Reguliersdam, zooals die in ons vorig artikel be
schreven is. 

De Landscheiding vinden we ook ten Oosten 
van den Binnenwegschen polder. Voor de 
di'oogmaking liep de Rotte onder den naam van 
het Nieuwe Diep tot aan de Zijdwinde, tot aan 
den Hildam (zie art. V ) , het noordoostelijk punt 
van den polder. Niet alleen konden de sche
pen van Rotterdam tot aan den Hildam komen, 
maar ook verder, want van hier hep de, bij de 
droogmaking van den Noordpias verdwenen 
Hoogeveensche vaert Noordwaarts naar den 
Ri jn . 

In 1491 had de heer van Zegwaard octrooi 
verfcregen om in den Hildam een verlaat te leg
gen; t zou -alleen dienen tot gemak van de* 
landluiden. Alras bleek, dat dit gepractiseerd 
was door Rotterdam „omme alsoo bedecktelick 
en met sinistre (verkeerde) practijke'deur déss 
verlaten met hare schuyten, gheladen met coop-
manschappen te v 'en op Amsterdam", en zoo
doende de tollen te Gouda en Haarlem te ont
duiken. Ingevolge een vonnis van den Hove 
van Holland van 18 Januari 1503 moest dan ook 
het verlaat in den Heldam weer gedicht wor
den; er mocht wel een windas gemaakt wor
den, doch schepen met koopmansgoederen 
mochten er niet over gewonden worden. 

na 

h\n Ipop der jaren zijn er heel wat be
palingen gemaakt ten einde de Landscheiding 
zoo goed lAogelijk te doen zijn. Volgens het 
besluit v ^ , J 3 3 6 moest zij een breedte hebber 
van 24 roeden. In 1530 werd geordonneerd, dat 
niemand er op mocht laten vifeiden, en dat zij 
v.'ier huizen op den dijk stonden, geen varkens 
mochten houden „op verbeurte van deselvo" 
Ook was het verboden er turf te steken. 

Den 17den Maart 1607 brak de Landscheiding 
door; het water van de Rotte stroomde den 
Binnenwegschen polder in. 't Schijnt, dat het 
heel wat moeite gekost heeft^ het gat te dich
ten. Den Staten.van Holland en Westvriesland 
werd om bijstand gevraagd. Zij stonden 900 gul
den toe. E n Zegwaard s gemeentebèstuui" kon 
dat heel best gebruken, want gedurende 6 jaar 
werd er onophoudelijk aan de Landscheidinp 
gewerkt, ten einde haar te versterken. In 1571 
tn 1580 was zij ook ingebroken, doch toen Je 
Lekdijk in 1638 bezweek, werd het water door 
de Zijdwinde die zoo spoedig mogelijk ver
sterkt was, tegengehouden. 

Voor het algemeen belang heeft de dijk thans 
weinig ̂ nut. 

Overal ligt hij lager dan A . P. Op vele plaat
sen dient hij dan oo^ niet meer om water uit 
.Rijnland te keeren, maar om te beletten dat 

Rijnlands water op Schieland en Delfland af-
loope. De Landscheiding was in deze veenrijke 
streek uit veen samengesteld en rustte op een 

. veenbedding; naarmate aan weerszijden pól-
< ders ontstonden en plasverveeningen, welke we

der in droogmakerijen werden herschapen, • 
iromp de veenbedding onder de Landscheiding: 
van het wederzijdsche water ontbloot, door 
uitdröogmg allengs ineen, en de Landscheiding 

I verzakte. Als dan ook de buitendijk van een 
j polder langs de Zijdwinde doorbreekt, zal deze 
< overloopen en geenszins de overstrooming van 

den aangrenzenden polder kunnen beletten. 
We moeten niet denken, dat we achter de 

Landscheiding hier veilig zitten. Bij doorbraad 
bijv. van den Maas- of IJseldijk zal de thans 
lege dijk, het overblijfsel van vroegere noeste , 
vlijt, het water niet kunnen tegenhouden. \ 



Uyt oude Pampieren. 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomsHg 

de wet van 23 Sept. 1912. St. BI . No. ̂ 08.) 
XVIU. ' / " 

. Tot de personen, die door den ambachtsheer S 
van Zegv,'aard benoemd werden, behoorde ook! 
de v r ^ p e d v r o u w (zie art; 2). Vroed is een { 
oud woord, dat wijs beteekent; vroedvrouw wil f 
dus zeggen „wijze vrouw". Zi j werd ook w e l , 
.vroetmoer" of kortweg „het wijf" genoemd. < 

Meestal was haar woning kenbaar dom een uit"i 
hangbord, waarop een kruis was afgebeeld, in 
welks midden een kindje, waaronder een spreuk; ^ 
stond, bi jv. : God is mijn Hulp. De vroedvrouw i 
was' een persoon van veel gewicht; de am-1 
hachtsheer benoemde haar; zij genoot een jaar
wedde en moest in handen van den schout den 
eed afleggen. Dokters behandelden haar met 
onderscheiding en bij ziekten of wonden was zij 
niet zelden de vraagbaak • harer begunstigers; j 
want „zij had Beverwijck en Loyse Bourgoise, 
der koninginne vroedmoêr, wel'bestudeerd"; ook -® 

iroepe wordt, eene 

iniie viutujiiv/i,., „w , 
had zij vele recepten voor allerlei kwalen ^n '" 
ziekten. Dr . Schotel in zijn- „Het oud-Holland-: 
.sche huisgezin der zeventiende eeuw" vermeldt ï-
diit zij in de oude kluchtspelen doorgaans n i e t -
gm^stig geteekend wqrdt. Velen toch.-w»rc;i 
„snapachtigh, lebbigh, geneygt tot achterklap, 
zaten gedurigh te dommelen én te seemen, ver-.^ 

— ..r^An^an on rnpTtidsn oD elffeu arbeid.'k 

oei 
eei^ 

t 
) 

achtten anderen en roemden op eigen u. .^-—. 
Na ochttienjarigen dienst overleed hier ir»;. 

1796 de vroedvrouw Catharina van der Palm 
huiswouw van Matthijs Croonenburg. Dokt 
Brans Schippers vreesde zeker dat in ha 
plaats geen andere zou worden aangesteld. ; 
was, (we moeten lust vergeten dat toen het 
„Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap" gold) 
zooveel afgeschaft, mogelijk zou dit ook het ge
val met de bediening van vroedvrouw zijn. Hii' 

V*I\ diende dan een verzoekschrift in bij de Munici' 
1 pnBtait. (den nieuwen naaia voor gemeentebë^ 

schrijven te h i h l « "̂«l van 
dokter v i r j \ t f n ' ' s r ' : ' : ' ' ' ï : ^-^<''^ 
eeno Vroedv,ouHe Ic^ft n "^^'^'««n van 
«"^renda drie ^ J ^ ^ ^ f ^ ' ^ ^ l ^ ^ i 
i ' w a a m h e i d î ^ - vereischt. B e -
J o o f d z a a k v a n « ü ; , ' « _ ' o e t ; i ! « '̂̂ ^«'«/^ de 

>It W , . H . . gesieit worden; ( ^ . } z i w*nf ti . — «esieit worc 
«r«nt Ik bezeJfe n,«f, een vroedvrouw, welk in 

^en kostwinning ge , 
haatster vau beur vaderlaiid of plaats, zyn kan, 
nog zal zijn — beooge nv;n de tweederleijc je-
genswcordige deidcwijze, dia uiting komt bij 
eene vroed\Touw niet te pas, dezelve i s ver
pligt zig daai' in stil en rustig, en e ls eene 
vreedzname burgéresse gedraagen: dezelve 
is immers verpligt met i a a r e woorden de je-
genswoordig© hooge en hooge Regeeringen 
hulde te deen, en te erkennen, want zonder die 
erkenning is Ai niet bercepelijk. Vergeev deze 
waare uitstap. 

D e u g d z a a m h e i d i s het tweede waar op 
agt te geeven is, want eene vroedvrouw ven 
een slecht gedrag is een zeer gevaarlijk mensch 
in de maatschappij: doo*' geld is zóó eene tot 
veele euveldaaden te breiigen. Arniceus zegt er 
van eene ondeugende rreisdvrouw kan zeer ge
makkelijk een kind om het loeven brengen 'n 
de geboorte zonder dat er iemand van weet 
de aarde bedekt haare iuisdaaden. 

De H n n d i g h e i d is het derde vereisehtè 
van «ene Vroedvrouw; want aan wai^tallige ge-
bfèeken nog een of ander onhèrsteibaflre ziekte 
raoet. zij niet onderworpoü zijn, als kortborstig-
heid enz. enz^ maar (omiae mij dus, eens uit te 
drukken) zij moet oogeh als een valk, handen als 
eeu juffer, on een hart als een leeuw hebben,' 
teffens ook meedekidepd, behulpzaam en in 
de grootste nood niet vervaard, maar present 
van geest zijn en i l i j v e n . " Door weder een 
vroedvrouw te benoemen „zullen geen bedroefde 
Rachels onttroostbaar hijjnne kinderen bewee-
n e n . . . . j a ons Zegwaard 's-jaarlijks met een 
aantal kinderen blijven pronken. W e l aan dus . 
Burgers 1 Mumcipaüteilsieden I —• de tijd i s j 
tiaar, 7,org 1-- iorg iiiév- nadruk voor het wel
zijn van het barend Zef-rt-aards geslagtl Kies 
eene bekivaame, deugdzaunie en handige vroed
vrouw uit veelen uwer soUicitanteh. 'sLands 
schatkisten zult u door zóó eene op preijs zet
ten! want hoe meerder menschen, door eene» 
kundige hand bewaard en behouden worden, 
hoe voordeeliger voor ons dorp, ja zelfs vooiK 
den staat." Tot zoo ver het verzoekschrift v s n : 
den dokter. Het volgende is wel wat te bar om 
het over te nemen, 't Gevolg was, dat naar een 
bekwame, deugdzame en handige vroedvro.iw 
werd omgezien en tot geruststelling van velen 
gelukkig- ook gevonden. 

Ui t haar aanstelUng van iiet jaar 1787 willen 
we nog overnemen de bepalingen, waarnaar zij 
zich te j[edragen basl» - ̂  



! vEerstelijk dat si j vgrbonden sal sijn met boi» 
ten het ambagt van Zegwaart te g'aan ofte rey 
sen om iemandt te dienen ten sij met voor 
ijaande Consent (toestemming) van de vrou
wen, die sij weet op 't uitterste te gaan, doch in 
"sUen gevallen niet langer als een nagt van 
Huis te.mogen weezen o£ blijven ende als 't 
aebeurd, dat sij bij Iemand buiten 't Ambagt 
is, ende Iemand van de Ingesetenen van bet 
Ambagt van Zegwaart middelertijd kwaame, om 

an haar gedient en geholpen te worden, ^oo 
•JH sij gehouda» zijn dadelijk op te staan en 

dezelve Persoon of Persoonen binnen Ambagts 
t« helpen. Zal ook gehouden sijn bij heete'Ziek
ten (dat God verhoede) of andere Ziekten voor
vallende haaren diénst van nooden sijnde in te 
treden" en behulp te doen in alle getrouwigheyt 
soo als sij zal kunnen en mogen doen. E n voorts 
mede te helpen alle Arme en onvermogende 
van de Armemiddelen levende en die om Gods 
willen begeeren gedient te worden, zoo wel els 
de Rijken en die 't vermogen hebben haar te 
beloonen, zonder aanschouw van Persoonen té 
neemen, zelf mot deze Expresse Conditie, dat 
ingevalle zij~ eerst werd ontboodèn bfj een Arme 
Vrouw en kort daarna bij een rijke of die haar 
dienst kan betaalen dat sij gehouden sal sijn 
eer.st te gaan en te helpen de Arme Vrouw van 
wiens weegen zij eerst ontboodèn is geweest." 

We vonden aangeteekend, dat in 1672 hier 
twee vroedvrouwen haar dienst verrichtten. Aon 
de een werd-ƒ 30, aan de andere f 35 uitg:e-
fceerd per jaar. 

Catharina van der Palm verdiende jaarlijks 
f 130 en kreeg bovendien / 20 als een vergoe
ding voor huishuui". 

Ons bleek dat hier i a 1852 nog een woed-
vrouw V/as. 

B, 

Uyt i l ' ouda Patniiici 'sn. 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig 
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Zoo hebben we dan het lijstje der personen, 
die door den ambachtsheer van Zegwaard be
noemd werden en dat we in ons tweede artikel 
opnamen, afgewerkt. Later ontdekten we, dat 
het niet volledig was, en dat daaraan de r o o i j -
m e e s t e r e n ontbraken, 't Komt ons vj>or, dat 
zij op het turfsteken toezicht moesten uitoefe
nen, ten einde er voor to zorgen, dat ieder op 

I zijn erf bleef veneh^'t Bleek on': c.u lüer in. 

t 

den oJide^tijd de landerijen niet h\ bézit 
van enkelei^ maar van velen wai-en. We staan 
dan ook">^3ïbaasd van het groot getal perso-
nenj die hier land in eigendom hadden, dat voor 
„weij-ofte hoeijlandt", doch, ook voor veen- ol 

„slachdandt" gebruikt werd. Te begrijpen is het, 
dat de eigendomnien dus kleine stiddten land 
waren, van enkele morgens groot. Vooral bij 
'iet turfsteken bestond gevaar dat de grenzen 
Jaartusschen verdwenen. E n zoo kwamen wij 
op de gedachte, dat de rooijmeesters de erfschei-
ders waren. Ook in de steden trof mén rooij-, 
.meesters aan. 't Waren daar ambtenaren, die 
met het toezicht op den bouw van nieuwe en 

j den toestand van oude huizen belast waren-
l In ons eerste artikel hebben we beloofd op 

het r e c h t v a n k e u r nog wel eens terug te 
komen, In de ambachtsheerlijkheden bezat de 
h e e r dat recht niet. E e n - en andermaal had-? 
den we gelegenheid daar pp te wijzen. De keur 
betreffende het bestraten der dorpsstraat ver
kreeg pas beteekenis, toen zij door het Hof ven 
Hollatvd was goedgekeurd en bekrachtigd. Dit 
kon ook door den baljuw van Rijnlana geschiè-
aen, zooals uit onderstaande keur blijkt. De 
werkzaamheden van het Hof van Holland en de 
Vierschaar van Rijnland komen op dit punt vrij
wel met dte van Gedeputeerde Staten overeen, 
i ie de besliriten van den Gemeenteraad, voor zij 
idtgevoerd mogen worden, aan goedkeuring 
moéten onderwerpen. ~ 

„Alsoo tot "kennisse van Baljuw ende Gezwo-
reu We^abfireu M a n n ^ van Rijnland gekomea 
is, de groote ongeregelheyt die op Sonnendageh^ 
ende andre ijden, ook onder de Praedicatie, bjj 
veelen in de bedrijve van Soetermeer ende Seg
waart, met werpen, smakken. Kaatsen, Kolven, i 
Klootschieten, ende anders gepleegt werden, Soo 
dat de wegen aldaar seer qualijken sijn te ge-
bruyken, ende de goede luyden daar door dik-
maals gequetst, hunne glasen gebroken, ende an-
dersins mishandeld werden, tot groote schade 
en ergernisse der voorsz. Ingesetenen, Soo ist, 
dat Baljuw ende Mannen voorsz. willende als 
naar behooren daarinne voorsien, goetgevon
den, geordonneert (bevolen( ende gekeurt heb
ben, keuren ende ordonneren (bevelen) mits-
desen, dat van nu vooitsaan hem niemand, 't sij 
onk of oud in den bedrijven van Soetermeer 

ende Segwaart, te weten van voorbij Pleun Cor-
nelisz. Dekkers huys at totte Steene brugge toe, 
en zoo voorts voor de Kerk, Kerkhof, ende' 
Kerkenpleyi\t aan de huysinge van Samaebl 
Ccmelisz. de Kok Timmerman, toe, tot geener/il 

^" """" ' '^ ' ' ' ' '••'^-^'^teenenJKluY^^^^ 



tijden en sal vervorderen met w . , 
Slik oi ijet anders te werpen, nog te Kolven, 
Kaatsen, Kloot, Bal ofte V u y te schieten, op de 
verbeurte van twee- en veertig stuyvers, soo 
dikwijls bevonden sal werden bij ijen^i)4 auix 
ter voorz. plaatsen gedaan te sijn, daar van öe 
bekeuringen sulle*^ gedaaai werden- bij d^ Boden 
van Rijnland, ende de respective (wederzijdsche) 
i'chouten van Soetermeer, ende Segwaart, iu 
wiens jurisdictie (rechtsgebied) sulx valt, ende 
dat de Ouders ofte Voogden, wiens kinderen 
oevonden. mogten werden sulx gedaan te 
-hebben, voor descivé Kinderen nopende de be-
telinge derselver boeten gehouden sullen sijn 
•;nne te staan, ende daarvooren te verantwooF-
den, ende ten eynde hier van geen ignoranli*-
en wert te pretenderen (geen onwetendheid 
voorgegeven kOn worden), Soo hebben Balju' 
'•nde. Mannen voorsz. geordonneert dat des 
bekeuringe ende ordonnantie alomme ter bt 
hcorlijker plaatsen inde bedrijve van Soeter 
meer ende Segwaart sal werden gepubliceeri 
(bekend gemaakt) ende de doubbelden van dien 
als naar gewoonte geaffigeert. 

Aldus gedaan in de Vierschare van "Rijnland 
binnen Leyden opten X X V January X V I C agt 
en twintig." 

De baldadigheid van de straatjeugd was toen 
pok al een stoffe tot ergernis. E n daar de tupkt 
veel strenger was dan tegenwoordig hebben we 
reden om te gelooven, dat de veelbelovend*» 
;tugd van thans gerust eene vergelijking met 
die van vorige eeuwen kan doorstaan. In de 
volgende artikelen hopen we gelegenheid te 
hebben om van vroegere tijden nog meer tê  
vertellen. Tot heden hebben we om het oude 
Raadhuis een r: j van personen gegroepeerd, 
waarvan door cns het een en ander is medege
deeld. Thans ligt het in ons bedoelen het hui« 
seliik en maatschappelijk leven onzer voorva
deren na te gaan. Daarbij willen we ook aar 
humie openbare genoegens meedoen, om hunne 
zeden en gewoonten nader te leeren kennen. 

j ten het huiselijkjrfeven zoo aangenaam mogelijk 
te maken en daar zij van een goeden maaltijd 
en een frisschen dronk niet afkeerig waren, kon 

, er geen gebeurtenis van beteekenis plaats grij
pen, of na het gemeste kalf geslacht te hebben, 
werden de vrienden en buren genoodigd en het 
lieve leventje nam een aanvang. De kroofi van 
alle festiviteiten waren het doop- en trouwfeest 
der kinderen. Vooral bij het laatste kon het soms 
vreemd toegaan. Wel een boekdeel zou over het 
„van vrijen en trouwen" te vullen zijn. Iets zul
len we er van mededeelen. Het was een terrein 
waarop „de Hollander van dien tijd niet minder 
bekend was dan op de zee." Daar zorgden onze 
dichters en de gelegenheidsversjesmakers wel 
voor. Aan „het soet gevrij" wijdden o.a. Hooft, 
Huygens, Heemskerck, Westerbaen en „Vader 
Cats" hun zangen. E n nienjand van hen, hoe 
hoog verheven of als geleerde beroemd, achtte 
het beneden zijn waardigheid zijn her voor het 
genoegen der jufferschap te spannen. We staan 
verwonderd over het groot aantal boekjes, die 
uitgegeven Zijn, waarin de Hefde het onderwerp 
is. Wie kan die zangen tellen ter harer eer aan
geheven „die amoureuse. gesprekken tusschen 
gehefden gehouden, die amoureuse zendbrieven 
tusschen hen gewisseld en de raadsels aan hen 
opgegeven, die minnedeuntjes, minne- en maag
denklachten, minnezangen, minnezuchten, min-
newijzen; mmnaarstranen, minnaarsvreugde, eer-
njke en ongelukkige, vroolijke en droeve 

, » « * * « 

B. 
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Huiselijkheid is een karaktertrek van ons Ne-
derlandsche volk. In de 17e eeuw, den gulden 
tijd van ons volksbestaan, stak zij bij die der 
omliggende landen zeer gunstig af. De gelegen
heid om buitenshuis zijn vermaak te zoeken, 
was toen zoo groot., rjet. Onze vaderen tracht-

De gedichten van Cats „de Bijbel der Jeugd^, 
ïijn „Sinne- en Minnebeelden, Maechdenklach-
ten, Houwelijck, Trouringh met den proefsteen 
stonden bij onze vaderen hoog aangesdireyen 
en vonden hvm plaats naast den grooten TStaten-

wijze en voorzichüge moeders, die de les
sen van Cats meerendeels van buiten kenden 
en zijne puntige en geestige gezegden immer 
op de lippen hadden, gaven ze, zonder eenig 
voorbehoud, onvoorwaardelijk haar dochters m 
handen en prezen ze haar ter lezing, overden
king en betrachting aan. Wilje (hooren we een 
mecdtr tot haar dochter zeggen) = 

„Wilje ware wijsheyt leeren, 
Wilje deugt en kennis mecren, 

: . Klimmen daegiick in beleit. 
Vader Cats geeft u bescheit, 
Wat gij weten kunt uit boecken, 
Is bij Vader Cats te soecken."-



Ons dimkt, dat de jongelui van vroeger even
min als die van tegenwoordig aangemoedigd be-
hpelden te worden: 

„Hetgeen van selve wast, , 
Behoeft men niet te zaaien." 

E r waren in dien qudén tijd symbolische han
delingen, die even poëtisch waren als het 
schoonste gedicht'en-die aan duidelijkheid niets 
te wenschen overlieten. We bedoelen het beste
ken van het meisje. De jongeling die gaarne 
zag, dat iemand van het schpone geslacht haar 
aandacht aan hem wilde schenken versierde den 
klopper of ring van de voordeur met een bloem, 
't Is te begrijpen, dat voor dit werkje de avond 
uitgekozen werd. 

„^eker zijn de avondstonden 
-V .4 Ahijd zoeter dan het licht; 

• ,̂  " Altijd handiger bevonden 
Tot de lieve vrijerspbchti" 

Werd ds bloem den volgenden morgén niet 
op straat geworpen, dan was dit een gunstig 
teeken en kon men er gerust op rekenen, dat 
dit spelletje nog enkele malen herhaald werd. 
Spoedig zou er een lintje met liefdesstrikjes 
aan toegevoegd worden, vergezeld van enkele 
letters of een paar versregels, die wel te ken
nen zouden geven, wie de dichter was. Weldra 
volgde de eerste kennismaking en als „het 
murwe hartje van het maagdeke door minne-
warmte gestoofd" het ja-woord gegeven had, 
en de ouders hunne toestemming gaven, volg
den de avondbezoeken na negen uur. Op deugd 
en eerbaarheid stelde men eertijtfs, toen de 
zeden nog niet verbasterd waren, groot ver
trouwen en hoe eenvoudiger de zeden waren, 
zooveel te grooter was de gerustheid, die wel 
eens tot het mterste klom. De groote zeden
dichter Cats waarschuwde meermeden: „De 
nacht maakt verdacht". „Vier bij stroo dient 
niet alsoo" 5 

,Jk wenschte dat men in dit land, 
Soo groote vrijheid niet en vandt; 
Ick sie men laet de jonckheid toe 
Te mallen ick en weet niet hoe ••• 
Oock dickmael in den stillen nacht. 
En, dat alleen en sonder wacht. 
Let, ouders! let op dit bejagh 
E n bindt het vrijen aan den dagh," 

cheltema, die in 1832 zijn „Volksgebruiken 
bij het vrijen en trouwen" uitgaf, vermeldt dat 
de oogst die Zuid-Holland hem opgeleverd had, 
zeer gering was. „De voorvaderlijke zeden en 
gewoonten waren daar sedert lang verdwenen, 
ja, de herinnering er van verloren geraakt, 
s Gravenhage, dat zich geheel naar de Fran-

sche zeden en gewoonten schikte, had het voor
beeld gegeven, dat in alle steden nagevolgd 
werd en zijn invloed min of meer op de dorpen 
uitoefende,. Ook oiuse dichters hebben geen toe
spelingen gemaakt op oude gebruiken dezer 
streken. 

. ^ , B, 
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Thans willen we de gebruiken, die bij het hu
welijk bestonden, kort nagaan. 

Reeds lang voor het huwelijk was het uitzet 
gereed gemaakt. Als we de oude invenlarislijs-
len, zooals die in de bescheiden van Zegwaards 
vCeeskamer voorkomen, nagaan, blijkt het, dat 
er een groote eenvoud en spaarzaamheid 
heerschte bij het aanschaffen van hnnengoecl. 
Het hnnen was g«nsch niet goedkoop, daarom 
stond het spinnev^iel bij de huisntoeders niet 
vaak stil. Geen uitzet zou echter het ouderlijk 
huis v * l a t e n . of er was een lijkwade met zwarte 
bandjes toegeknoopt, bij. Daaiuit sprak 
hooge ernst van ons volkskarakter. Zoo werd 
de jeugd zelfs cp den blijdsten dag baars levens, 
op het oogenblik, dat zij slechts van haar g"-
luk droomde, herinnerd aan het „Gedenk te st-
ven". Het huwelijk begon met de plechtige ' 
dertrouw, waarbij het bruidspaar ter aantee 
ning des huwelijks zijn schreden richtte n 
het Rechthuis. Dit is pas een driehonderd-j 

gebruik. Vroeger ken men dit veel eenv 
diger afdoen. Men gaf zich even bij den p 
toor op, die de gebruikelijke afkondigingen 
de kerk deed en na 2 of 3 weken kon dan 
auwelijk voltrokken worden. Vóór de Herv 
ming ging dit alles goed, doch daarna waren 
versciiiltende paartjes, die van den pastoor nie 
wilden weten. De afkondiging geschiedde 00 
dat ieder die tegen het voorgenomen huweB" 
tsezwaren had, die zou kunnen inbrengen,- ' 
deze miste nu haar doel; Dit gaf aanleiding 
allerlei klachten, tótdat de Staat zich déze z' 
ging aantrekken en het huwelijk ten slotte 



geschiedde ir. 1574. Doch, ongeveer tien jaar 
Ictcr, uce.s Zegwaards eerste predilcant, domi-
né Wynandus üerritszoon van Beeclc er qp, da! 
de onregelmatige huweliil<Es!u|ling buiten de 
Kerk om, dring-ènd voorziening eischte, want 
wat de Mecren Staten bepaald hadden, '^erd niet 
nügckomen, zoodat het hier wel wat vreemd 
toeging. Op de verboden graden werd zelfs niet 
gelet. Daarom wendde hij, (die vf.n zichz-üt' 
schreef: „Ik moet wel met rechte spreken met 
Petrura (als hie v.^n Lotli getuyoet) dat der 
vrosmen siele ven d;gh tot dagh' gequelt wort, 
haoisr.de en siende sulcke ongodUcke werken') 

zich tot zijn vriend en Delltschen collega dfl-? 
miné Arent Cornelisz. Hèm klaagde hij in enkele 
brieven, die door Dr . L . Knappert in het Nederl. 
Archief voor Kerkgeschiedenis (1910) afgedrukt 
zijn, zijn nood. Zij geven ons een droef kijkje 
op het leven onzer vaderen hier. „Door Gods 
toom zal dit dorp" zoo schrijft Ds. V a n Béeck, 
versinken als er geen verbetering komt." 
-Die verbetering omvatte ook dat „op 't stuck 

van den houwelick ende verwerpinge vandien • 
anders voorsien worden." Mogelijk, dat de Prins-
ven Oranje wel kon ingrijpen, ten einde den 
toestand te verbeteren. „Soo niet, soe sal ge- -
wisse den toorn Gods over dese landen recht- •' 
veerdelick ontsteken worden, door wekken , 
toorn ik besorge, dat dit dorp versinken s a l , ; 

' want het wort in vele handehngen hoe langer > 
' hoe quader." j 

Treurige toestanden worden ons dan verder -
/ medegedeeld, die den predikant z^lfs dóen; 
- schrijven: „Ick hadde liever te sterven ofte met ' 
t advys des ckssis den dienst hier te .-ĵ isdgtcA." 

Doch — keeren we tot het bi-tndspaar terug. : 
,1 De jongelui hr.dden zich laten aanteekenen en ^ 
. stonden nu onder de geboden. Deze uitdrukking : 
i is ontleend aan het oude recht van executo- : 

rialen verkoop, waarbij de goederen door den . 
, schuldeischer in handen van het schepenge-
' recht gesteld, .na 3 of 4 Zondaagsche uitroe- , 

pingen aan den meestbiedende werden toeg,̂ .-
wezen. Deze uitroepingen heette ,,geboden'. De 
naam ging nu ook op de huweiijksbekendma- ^ 
kingen over, omdat deze evenzeer des Zondags j 

• werden afgelezen. • 
Gold het een huwelijk tusschen leden der 

' Staatskerk, dan werd de afkondiging in de kerk 
door den predikant gedaan, voor anderp geval
len deed het de bode „op het Kerckeplein met ^ 
het uytgaan van de_K.ercke," ' 

Van oudsher gaven de bruidegom en bruid ' 
elkaar bij den ondertrouw een ring. Deze werd 
aan den vierden vinger van de linkerhand, als ^ 
de naaste aan het hart, gedragen. Door dien t 
vinger, zoo zeide men, Uep een adertje, dat I 
in onmiddellijk verband met het hart stnnd.l 
^oor het drdg-ien van den ring zouden de har- f 
ten dan vereenigd worden. Vermoedelijk heb- ^ 
ben we het aan den zededlchter Cats te danken, 
dat de ring thans geen zinnebeeldige versie
ring meer heeft, maar glad en effen is. 

Het bruidspaar stond drie weken onder de ge
boden; door de invoering der Codes in den 
Franschen tijd moeten we ons thans met een 
veertiendaagsche vreugde vergenoegen. Een 

» bruiloft in den ouden tijd bracht dan ook ver
bazend veel onkosten mee. De jongelui hadden 

i het huis van <le bruid versierd met laansen en 
groene Icronen, die met rinkelende belletjes op
getooid waren. Maagdepalm was om de deur
posten . gevlochten, bloemen waren voor de 
deur gestrooid. Daarvoor hadden zij Van he* 
bruidspaar geld gevraagd en nun was genoeg 
geschonken om zich tevens in de herberg op'-
een frisschen dronk te onthalen. -

Aan den avond van den eersten dag namen 
de feestelijkheden met de „voor-bruilofft" een 
aanvang. Dan vergastte men zich aan de bruids
tranen van brandewijn met suiker en rozijnen, 
die in een schotel op de tafel stonden. Ieder 
.schepte er een mondjevol uit. Ook dronk men 

, wel gesuikerd bier. 
Evenals thans nog onder den boerenstand ge

schiedt werden de bruidsweken gebruikt om de 
familie en kennissen te bezoeken, „hier het. 
middagmaarte nuttigen, ginds een hartver.stei--
king te gebruiken, elders ten avondeten te blii-
ven." Of men ontving van magen, vrienden en 
buren zijn gelukwenschen. Niemand, die de 
briiid zijn hulde kwam brengen, zou nalaten hel 
bruidsbed met zijn hoon-gestapelde hoofdkus-' 
sens te bewonderen. Ook zou hij iets medene-
men, wat in het nieuwe huisgezin gebruikt kon 
worden. In deze streken werd bij de geschen
ken een kom room en een kluit boter 'gevoegd, 
om daardoor den wensch te kennen te geven dat 
het ninjmcr het jonge paar aan het vette der 
aarde mocht ontbreken. B. 



• i J i M I D E S WKJCVH&utw^i» 

(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstif 
de wet van 23 Sept. 1912. St. Bt. No. 300.; 

xxm. 
Ook aan de drie weken van feestvreugde kwan) 

teii slotte het lang gegeerde einde, de dag. 
waarop het huwelijk voitrokken zou worden. I n 't 
begin der 17de eeuw trouwde men op 2k>ndag 
of Dinsdag; later was,elke dag toegestaan. iJe 
maand Mei Jag , gelijk reeds bij de Romeinen, 
in slechten reuk; hij was voor een huwelijk zeer 
ongunstig; wel was dnt bijgeloof op t einde 
dier eeuw verdwenen, maar Maandag en Dins
dag bleven ongeluksdagen. In deze dorpen was 
de Zondag gebruikelijk en dan na de middag
predikatie, omdat anders de feesten de middttjs'' 
godsdienstoefemng sciiade zouden doen. Op den 
urouwdag tooide de bruid zich in feestgewaad 
met het bruidskroontje op het jfevlochten -dar. 
Onder invloed van den ernst van het Calvims-
toe kwam een stemmige kleeding in gebruiü, | 
waarover dé bruid een donkerkleurige huik, 2m ; 
^an het hoofd tot de voeten afhangenden ge-
.sloten mantel, hing. Het werd in dien tijd een 
eigenaardige gewoonte om de brwidskieeding i 
aan te trel<ken, die reeds de moeder of de i 
jjrootmoeder gedragen had en die zorgvuldig'! 
ijewaard werd. De Jde^ding van den bruidegom 
n^d weinig opmerkeiijits; met een Zondagsch i 
pak, do»r den snijder voor die plechtige gele- ; 
^enheid vervaardigd kon hij voistaan. 

De overdaad moet wel bij de bruiloften grook 
geweest zijn, als de wetten deslands die zocn-
tcn te matigen. Het is bekend genoeg, dat de 
Hollanders van toen, die elkander gaarne „mut 
luister van de bank'.' pf „den buik uit de kreu-
Ken" dronken ook bij h\ feesten zich niet on-
oetuigd lieten. Daarojn bepaalden de Mannen 
van Rijnland, 12 Ju l i 1575 „Dat niemant vermogt 

I eenige vergadering of samenkomst binnen z i j -
! aen tiuise te maken, of houden, 't zij onder den 
• naam van Kindermaakijden, Bruiloften, Dood-

maahijden. Kermissen, of eenige diergelijke 
reesten, of Maaltijden, om eenige vrinden oi 
i^reemden chier aan te doen, daar op eenen tijd 

l meer als 12 persoonen bij den enderen zouden 
zjjn, behalven het huisgezin, ten zij met voor
gaande consent (tOestemnring) van den üfficioi 

Wa vonden vermeld, dat het i n vroegere 
eeuwen in deze streken gewoonte was, dat -ie 
oruid des nachts door een ri j van jongelingen en 
jongedochters naar de kerk werd geleid, terwijl 
de weg langs welken zij ging door fakkels en 
stroovuur werd verlicht. iNa afloop der huwe-
lijKsinzegemng werd zij naar het huis van den 
briiiücgom gebracht, waar iemand zijner naaste 
üloedv er wanten stond, die dwars voor de deurj 
een balk of een bezemsteel plaatste, waarover 
de bruid moest stappen. Daardoor achtte mer 
alle kwade voorteekenen bezworen en afgeweer'* 
Dat beletsel herinnert ons aan het bruidszwaai 
der Germanen , waarmee volgens het oöd 
recht de man de macht had zijn vrouw, in ge
val van ontrouw te dooden. Later werd de bruid 
„geschut'. „Hier werd het jonge paartje den 
weg versperd door versierde boomen of lijnen, 
die paard en wagen den doortocht onmogeLji 
maakten, en het kostte den bruidegom altijd een 
drmkgeid eer het beletsel weggeruimd werd. 
Daar hield men de bruid vast of trachtte men 
haar het bruidskroontje te ontweldigen, waar
van niet zelden heftige tooneelen het gevoijf 
waren en vechtpartijtjes, waar wonden en èlavi-' 
we .oogen werden beioopen, die bjj feestelijk
heden allerminst gepast konden worden geacht, 
diders werd bruid en bruidegom wijn of geest-
lijker vocht bij wijze van eerbetuiging aange^ 
J)oden, te vergoeden met een ruim drinkgeld'« 
Zoo werd het noodig, dat de weigever weei 
tusschenbeide trad en de Mannen van Rijnland 
bepaalden daarom (16Ü4 en lö2ü) „dat hem nie
mand zal vervorderen, eenige bruidegoms o' 
bruids te schutten of beschutten of anders-eenig 
drinkgeld af te vorderen." Dat dit gebod moest 
worden herhaald, wijst er op, dat het moeite 
kostte dit oude volksgebruik, waarin het voilt 
een recht cf althans een buitenkansje meende^ 
te zien, uit te roeien. E n ook de bevelen om op 
de bruiloft ongewapend te verschijnen, de be
palingen tot wermg van gevechten en gekijf, j I 
tegen hel ongenoodigd komen ter feest, geven 
ons wel wat te denken. Vri j algemeen kwam 
oudtijds de gewoonte voor, die thans nog onder 
den boerenstand bestaat, staart en manqn van; 
het paard, alsook de zweep met linten en groeiA 
te versieren; zoo werden ook bruidsuikers g e ^ 
strooid, wamdoor de bruid te kennen gaf, d 
zij van de kinderlijke spelen afscheid nam. 
Rederijkerskamers (Zegwaait en Zoetermeer ' 
den er elk eene) zullen wel het hare er t 
hebben bijgedragen om de feestvTeugde, 
over we verder wiUen zwijgen, te doen vergro 



Ons doel was sledits de gewoonten bij net 
huwelijli na te gaan, en voornamelijk zooals die 
in deze streken voorkwamen. N u rest ons nog 

: op de napretjes te wijzen, want oudtijds was 
de bruiloft met den dag der huwelijksvoltrek
king nog niet ten einde. 

Aan den morgen van den dag er na begon 
het met een rechtshandeling van groote betee
kenis, de morgengave, die het bewij? zou leve
ren van tien nu voltrokken echt. Nadat ouder ge
woonte de jonggehuwden dikwijls nog te bed 
het eerste gezamenlijke ontbiit hadden jrenict» 

tigd, gewoonlijk bestaande in een op één schotel 
toegediend bruiloftshoen in twee gelijke deelen 
verdeeld, verschenen dó verwanten van de bruid, 
om voor haar de morgengave te eischen, meest
al in èen kleedingstuk bestaande. 

Ook de ouders en naaste betrekkingen schon
ken hunne morgengaven, indien zij die niet reeds 
eerder hadden gegeven. De meid werd het toe
reiken van het vvaschwater, met een bruidsstuk 
beloond, terwijl de bruiloftsgasten in den loop 
van den dag nog eens kwamen om de jongge
huwden te bezoeken en met hunne geschenken 
te vereeren. Ook kwam het voor, dat de buur-
vrouweh\de jonge vrouw gingen begroeten. De 
twee naaste gingen voorop, met een groot glas 
vol wijn of brandewijn met suiker, waarin een 
-gestrikte kaneelstok stond. Het glas werd hanr 
met een teug toegebracht met verzoek dat zij 
den kaneelstok tot het eerstkomende kindermaal 
zou bewaren. 

Doch — aan alles kwam een eind. Ook aan 
j d« navetjes; dan bezochten de jongelui de 
\n en faniihe terug — de wittebroodswe

ken waren uit — ds speelman was van het dak. 
B. 

«yl * ' Pamiilepaii. 
^Auteursrecht veriekerd, overeenkomstig 
d* w.t vtó 23 Sept, 1912. St. BI. No. 308.) 

XXFY. 

Verschillende schrijvers vermeldden a l s ^ e ^ ^ 
^loote bijzonderheid; de talrijke nakomeibia-
schap van een paar menüchen die hier in Zoe-
lermeer gewoond hebben. 

Dirck Jonge Jansz. tot Soetermeer gebooren. 
Heeft tot zijn Huysvrouw verkooren 
Commertje Jans, vercisrt met Deugt en Eer, 
Dogter van Jan Cock, Schout tot Soetermeer. 

Veel kan de ifeschiedvorscher niet van di l 
ecfttpaar melden. Dirck Jonge Jansz. overleed 
m 1574, zijn vrouw volgde hem 28 jaar later én 
j-enoot het voorrecht grootmoeder te worden 
/an 69 kleinkinderen en overgrootmoeder van 
i)a achterkleinkinderen. Een groote familie 1 Stel 
u voor, dat zij allen eens een dagje bij moeder 
de vrouw ten eten kwauissn! E r zouden te kort 
schieten, om te zorgen, dat de monden en magen ' 
gevuld werden. Als we de aangetrouwden niet 
meerekenen, dan komen we tot een getal van 
1 8 1 , nl . 7 eigen zoons en 6 eigen dochters, 32 
jsleinzoons en 37 kleindochters, 52 achterklem-
zoons en 47 achterkieiruiochters. 

De merkwaardigheid van het geval bewoog 
Pieter Lourisz. van Hoorn en zijn echtgenoote 
'Annetje Klaas Knijnenburg óp hun kosten al 
die afstammeüngen te doen schilderen. De pho- j 
togtaiie was toen onbekend, vandaar dat het 
heel wat meer kosten eu moeiten eischte, de ; 
femiliegroep voor het nageslacht te bewaren. 
Den beroemden portretschïider Job Berkheijde 
werd dit werk opgedragen; Le Franc van Berk-
hey vermeldt in zijn „Natuurlijke Historie van 
rioiland", dat hij in Zoetermeer de schildert 
nog zou gezien hebben „de tronietjes warei 
door mishandeling een weüug gesleeten, nic, 
so zeer, nogthans of de meesterlijke hand d c 
kunstenaars was nog zeer duidelijk te onderken' 
aesv '̂.. -
, Onder de schilderij las men de volgende rijrn^' 
regels; 

„Dit Geslagt van Dirk Jonge. Jansz. was groot. 
Voor Commertje Jans Cocken zijn Huisvrouw ' 

dood. 
181 Menschen en waeren dien tijd all in 

levende hjven. 
Uitgezonderd drié, die mochten hier soo lang 

niet blijven. 
E n Commertje Jans is van al die men hier siet 

of leest. 
Moeder, Bestemoeder, ende over-Bestemoede 

geweest. 
Sulx dat op den dach, als Commertje van bat 

pijn genas, 
't Getal van dees haer Kinderen hondert 

.teffhtiff Menschen was. 

r 
t 



In 't jaer 1574 is overleden en ter eerde ga 
bracht 

Dirck Jonge Jansz. die de Eerste Vader was 
van dit geslacht. 

En op den 9 Junij als ruen 16Ü2 heeft geschrc 
ven 

Soo benam de dood Commertje Jan Cocken 
't leven. 

Als sij out geworden was seven en 't negentig 
jaeren: 

Op welkers begraéffenisse dat men nog sag 
vergaeren 

Elf van haer eijgen kinderen, die van haar 
Moeder moste scheyden 

Als sy met meest al dit haer geslacht haer 
ter eerde geleyden." 

,g Ter weerszijden hiervan stonden nog enkele 
! afbeeldingen met rijmpjes. Met de wassende, 
voilé en afnemende maan heeft men de opkomst 
en het versterven van Commertjes geslacht wil-' 
len vergelijken, het vergankelijk menschelijke, 
tegenover het Goddelijk Onvergankelijke willon 
stellen, terwijl de afbeeldingen van een horloge 
en een weversspoel dienden „als verbeeldende 
de verzwinding van den Tijd." 

We laten de rijmpjes nog even volgen: 

Aensiet de Maen 
/ Nu vangt ze aen. 

Dus" Menschen gaen 
Op 's waerelds baen. 

Nu schijnt se plaen (vol). 
Daer blijft niet staen. 

Nu is 't gedaen dat se scheen 
Dan 't Godlyck graen alleen. 

Aensiet dit vrij al die hier staen. 
Also raoet gij al wassende Vergaen, | 

's Menschen Leven is niet dan arbeid en woel; 
Gy vhegt haest daer heen als een Weversspoel. I 

Simon van Leeuwen stelt in zijn „Roomsch-
HoUands Regt" het getal der nakomelingen op 
183. Ook hij moest in dichterlijke ontboezeming 
zijn gemoed lucht geven: 

„Dit geslagt van Dirk Jonge Jan Kok was 
groot 

Voor Commertje Jans, zijn huisvrouwen dood, 

O " 

Bü haar levend lijf honderd drie en tagtig 
Personen, 

Waaronder waren even juist so veel Dogters 
als Sonen, 

Uitbesonderd een van ab die men daar in 
leest. 

Daar van Commertje Moeder, Groot Moeder 
en Over-Grootmoeder is geweest. 

S u s waren op Commertjes sterfdag nog al in 
levende lijven 

Behalve drie, die hier so lang niet en mogten 
blijven 

Soodat op den dag, dat Commertje van haar 
" pijn genas. 

Het getal van haren bloede nog hondert en 
tagtig was. 

Die alle haer Moeders, Groot-Moeders, en 
Over-Groot-Moeder dood verbeyden. 

Totdat sy iaar in haar agt- m 't negentigste 
jaer ten grave geleyden." 

't Komt ons voor, dat hier nog nakomelingen 
van Commertje wonen. Mogelijk, dat we wel 
gelegenheid krijgen, om dat eens na te speuren. 
Als we dan gaan vertellen, welke geslachten 
hier het langste gewoond hebben, komen we 
hier nog wel eens op terug. 
^ ' ^ • , • - B -

Uyt mmitm PaiH|ii«p«M. 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstif 

dc wet van 23 Sept. 1912. St. BI . No. 308.) 

XXV. 
Voor ditmaal zullen we iets van de oude 

rechtspraak gaan vertellen. De stof er voor 
werd door ons aan de Sententiën (uitspraken) 
van het Hof van Holland ondeend. Het Hof van 
Holland was een rechtbank, die Graaf Filips van 
j^ourgondië m 1428 voor deze landen oprichtte. 
Dit ter inleiding. 

Men schj-eei 1514. 
Ten huize van zijn vader had „Dirick Corne» 

Uszoon, out wesende omtrent 18 of 19 jaeren, 
wpanende te Zoetermeer, sekere woerden of ge
schil gecregen" met CorneKs Foppen, smid te 
Zegwaard, 't Had tusschen hen hoog geloopen; 
zóó hoog dat kort daarna de jonge Dirk, geheel 
overeenkontstig den. geest di«a; tijden, die. het 
ruwe geweld* zoo menigmaal ovw het rechfe deed 
zegevieren,, besloott geducht wraak te nemen. 
Bloed moest er vloeien, sterven zou de snüd; 
dan zou zijn mond voor goed gesnoerd worden. 
Zoo waren voorzeker zijn gedachten, JjoenDirrl'' 



gewapend inei een „gespannen voetboech ende 
een pijl daer op" Zegwaards dorpssö^aat in
kwam. Of 't kwam dat CorneUs zich schuil hield 
of dat hij toevalligerwijze zich niet in de sme
derij bevond, de naar wraak dorstende „niet 
konnende zyn quade wille volbrengen" schoot 
om zijn haat eenigszins te koelen een haan van 
Foppen dood. „Ende dat niet genouch zynde, 
spande hy weder de boeoh, ende mit eenen pyl 
Dair op geleyt ghink aldair In den dorpe sitten 
drincken." Daar vond Jan Florijszoon, schout 
van Zoetermeer hem, die wel een woord van 
vermaan gesproken zal hebben en „om quaet 
te beletten den boech ontspande." Hoopte deze 
daardoor onheil te voorkomen, hij kon niet ver
moeden, dat spoedig daarna Dirck de moorde
naar van zijn kind zou worden. Doch hierovc^ 
straks. _ • 

Met den schout van Zoetermeer wordt ih he. 
.rechtsgeding een derde persoon ingevoerd. Van 
hem lazen we „Jan Floryszoon mit Immeken 
Ghysbrechtsdochter zyn huysvrouwe waeren 
eerlicke deuchdeUke personen, maetelicken Ryck 
gestelt van goeden (goederen) en de geacht 
voer goede treffelicke Luyden ende geslechten, 
ende hadden-te same gecregen een zoen ge-
iioemt florys die out geworden was tusschen de 
7 of 8 jaeren, zulcs gequaüficeert, gemorigi-
neert (men kende het knaapje goede hoedanig
heden toe, hij was in goede zeden opgevoed) 
ende verstandich nae syn jaeren, hebbende sin-
gule Industrie (bijzondere bekwaamheid) (zoo) 
dat Jan Florijsz. hun daer mede mochte be
helpen h\n afteren (werk) ende was hun ende 
de moeder zoe hef ende waert, zoe veel te 
meer nuts dat Jan Florysz. was tot zyn oudsn 
dagen gecommen, hopende dat florys zoude hun 
ten onthoudt ende Rust wesen. In syn „outheyt". 
(Floris zouji,!. zijn^ovjders later kunnen onder' 

houden), :; 
Doch, keeren wij tot IMrk terug, ttet woord 

van vermaan had hem niet Van zijn booze voor
nemens kunnen afbrengen en nadat de schout 
ach huiswaarts had begeven, spande hij we- ' 

• ? den boog enïegdf »r een pijl op, „ende t 
gaende hebbende den boecn op zynen L s na ! 
derde h.j het huis van Jan Florysz." schout van f 
Zoetermeer Van geen gevaar bewust, speelde | 
daai de kleme Floris. Bij ongeluk raakte de pijl ' 
h n ' f ? ' ^^T^^'S den boog snorde en het 
hoofd van het^argelooze knaapje trof „soe dat! 
scT.H ' ^ '^ Pelliculen (vliezen) ge- ' 

of e breyn In groote abondancie (overvloedig- ? 

geittscht eni£ft doen heSm die besten cirasgyn 
die zij wisten te vmden.'' Deze gaf weinig hoop ' 
en verklaarde, „van 't beginsel totten lesten dat
tet was Incurabel (ongeneeslijk) despererende | 
(hopeloos) geheel en al". Niettemin deed hij, 
„wat hem mogelyck was" maar die 't kind be
zochten „sagen sulck jammer ende miserie (el
lende) dat zy van gelycfcen niet en souden wil
len meer zien omme geen goet ter werelt. In 
groite allendicheyt lach' t lant eer hy overleedt 
ontrent vier dagen." 

Niet lang daarna werd de vierschaar gespan
nen en moesten beide partijen voorkomen. Er 
was immers een doodslag geschied en het recht 
moest zijn loop hebben^ „Eyntelicken by tus-
schenspreken van goeden mannen was een zoene 
gemaict ende vuytgesprcken ende Dirck opge-
seyt zekere hondert zoeiigulden tot x >< groot
stuk, vyf gulden tot ziebnissen ende twee paer 
toertsen" (waskaarsen). Honderd gulden boete 
was voor dien tijd een zeer groot bedrag. Zij 
moest door „Dirks vader, moeder, vrinden ende 
magen" worden betaald, 't Was wel te begrij
pen, dat de bedroefde familie hem niet gaarne 
zag, die de oorzaak van het ongeval geweest 
was. De zegsluiden (re<|»ters) maakten er ook 
bezwaar tegen dat de |chuldige bleef conver-, 
seren (wnnen)-byaneriff<Z-oetermeer ende Zejf 
waerd." 't Zou mogelijk nieuwe moeilijkhe^n 
veroorzaken. Daarom werd Dirk bevolen deze 
dorpen te verlaten om er nimmer terug te mo
gen keeren. De straf was streng, vergeleken met 
onze tegenwoordige rechterlijke uitspraken, 
maar onschuldig was de beklaagde toch niet, 
„gemerct dat hy dragende een gespannen boech 
die pyl daer op leggende op zyn scouderen 
omme corneUs smit te grienen (verwonden) een 
quaet werck voerhanden hadde." De beschul
digde was dan ook „van quaet Regement (in
borst) genegen tot vechten ende een andere m -
gelyck te doen". De omgang met zijn vrienden 
zou ook zoo erg goed niet wezen voor het jonge 
mensch, immers, 't was nog niet zoo lang ge
leden, „dat eenige van zyn vrienden ende ma
gen eenige oveidade gepleecht hadde, zoe dat 
periculoes (gevaarlijk) soude wezen", dat de 
schout en zijn familie den Schuldige „hebbendé 
sulcke vrunden ende magen dageUcxs voer zyn 
oogen te zien." 



Tien jaar later teekende EHrk Cornelisz. hoo
ger beroep aan bij het Hof van Holland. „Hij 
bevoelde grooteUcken bezwaert bysonder van tP 
moeten blyven teeuwigen dage vuyt Zoetermeer 
ende Zegwaerdt daer hy gewonnen ende geboe-
ren was ende zyn vader, moeder vrunden ende 
magen woeaachtich vmnien." En . 't mocht hei» 
gelukken, fet vonniff van eemvige verbanning! 
gewijzigd te zien. Niag. tien jaa» zou hü bmnen ; 
deze dorpen niet mogen komen „op arbitrale 
correctie (bchamelijke kastijding) van den hove 
elcke Reyse dat hy daer comen sa l . " 

't Bleef dus nog een strenge straf l 
B. 

Uyt 4' «Hd* P a w p i e r c n . 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig 

de wet van 2i Sept. 1913. St. BI. No, 308.) 

. . • XXVI. ; 
Het eüide der zeventiende eeuw was voor Zeg

waards bewoners een droeve tijd. De dijk van 
den binnenwegschen polder wés doorgebroken; 
iiet gemeenteoesiuur had geen geld in kas om 
net gat te laten stoppen, zoodat de polder twee 
jaar onder water bleef staan. Met dat geldge-
01 ek bleef dit dorp worstelen tot zelfs na rten 
rianscften tijd. 't Vï̂ as oorzaak dat het dorps-
oestuur de droogmaking van genoemden pol
der niet voor zijn rekewng duridé nemen en die 
aan de stad Rotterdam overdroeg, 't Was mede 
oorzaak, dat wegens het niet kunnen overdra
gen der belasting, waarvoor deze plaats geboekt 
stond, „schout en geregte" van Zegwaard meer
malen in gijzeling werden gezet, totdat de be-
lastmg betaald of uitstel daarvan was verkre
gen. 5tel u voor, dat zoo iets tegenwoordig nog 
plaats kon hebiDen; Burgemeester en Wethou
ders in gijzeling! Menigeen zou voor de eer, 
raadslid te zyn, bedanken. 

Zooals we meWden, was het voor Zegwaard 
een droeve tijd. 

Het had een belastingschuld van niet mindei 
dan 4'/ö2 gulden, 2 stuivers en 10 penningen, 
fioe dat mogelijk was? In het kohier Vaii een 
belasting n.1. die van het zout en zeep waren 
m 'het jaar 1682 „abusyif (verkeerd) opgegeven 
inenscnen, die van den armen leeide en waer 
van niet een stuyver heelt konnen ontfangen 
ïvcrden, suicx dat van jaer tot jaer telkens min
der is ontfangen geworden als tslot vant quo-
iiier was bedragende^'Daa^^ 

t 

ven dien de ingesetenen van tyt tot tijt sijn 
verarmt, overmits het ambagt van Zegwaert ge-
noegsaem 't enemael tot water is geraeokt en 
deselve ingesetenen voor een groot deel onver
mogen zijn geworden, en oock eenige van de
selve heüoen gedolieert (hunne bezwaren inge
bracht over te hoogen aarisiag; sonder dat iiel 
quohier i s vermindert." De veie gijzelkosten 
liadden ten gevolge gehad, dat ook andere be
lastingen het ,#ieer" * h Üedeng>tiegeid" over 
de jaren lt)ö4, 1685 en 1686 den „onttanger van 
de Uemeen-Lands Middelen over Leyden ende 
£<Üulandt, den heer Johan van der Meer ' met be-
laaki iionden worden. Memgmaai had Zegwaard's 
üemeentebestuur „aen de t d . Mog. heeren ge-
conunitteeiUe Raden ' geklaagd en uitstel van 
betaiing gevraagd, als de heer Ontvanger Iiel 
wüda uoen vervolgen en gijzelen. Jaren Waren 
voorbijgegaan. Johan van der Meer was al ten 
grave gedaald. „Gantsch goetgunstelijk" was 
leikens uitstel van betaling - verietmd. Mee
schreef 1704. E n nog was de belastingschuld raet 
voldaan. Daarom bleef Mr. Pieter van den 
iJcigh, „getrout met de eenige nagelatene doch
ter van wijlen" V a n der Meer zijn eisch handha 
veil, 

Zegwaards vroede vaderen hadden nog den 
21 Mei 1704 van de Gecommitteerde Raden voor 
de laatste maal uitstel van betaUng gekregen 
voor den tijd yan 6 maanden. In dat half jaar 
zouden zij er voor te zorgen hebben, dat het 
resiant „middelerwijl volcomen aibetaelt sal moe
ten werden." Haast maakten zij er echter niet 
mee. Zij lieten het zoo ver konven, dat hun 25 
ov, 17Ü4 uit Leiden door den deurwaarder ge
schreven moest worden, dat „Schout én Ge
rechte" van Zegwaard bevolen werden van we
gen de Hoge Overlcheydt binnen 21 uyren naer 
date deser te gaen in giiselinge binnen de Stad 
Leyden ten huyse en herbergo van Pieter Ver-
digaei, in den hoorn op de Bredestraat, en aldaer 
gyselinge te houden, ter tijd en wijlen (zij) de 
vooischeven somme met te kosten sult hebben 
voldaen." 

De laatste maanden had Zegwaards gemeente
bestuur niet stil gezeten. De heeren hadden zich 
tot 's lands regeering geivend om octrooi te 
verkrijgen voor een loterij, „waar uijt de somma ^ 
soude kujine werde gevonde." ^ 

Daar had men in Den Haag wel ooren naar. 
Toch moest het verzoek nog overwog-en wor-
dflïi. waarom de Gecommitteerde Raden van de 



Staten van Holland en Westvriesland' „ten aen« " 
zien van de restanten die het ambagt, wegens de 
Impooten op 't Sout, zeep, Heere- en redemptie-
gelden over de jaaren van :1684, 1685 en 168tT ta 

sitineri van vier duysent, seven hondert twee en, 
tagtigh gulden, twee stuyvers, tien penningen, 
als nogh verschuldigt is,- continuatie van sm--
hrucheantie van Executie (voortzetting var. uit
stel van betalen) voor den tyt van een Jaer". 
Het stuk is den 24 November geschreven en 
voorkwam de gijzeling, die we hierboven ver
meldden. 

Van de loterij hopen we een volgenden ] er 
nog wel wat meer mede te deelen. 

• ' B. 

(Auteurgrerht verzekerd, overeenkomstig 
ée wet van 33 Sept. 1912. St. BI. No/1508.) 

JGIVl . 
Op zijn verzoek verkreeg Zegwaards gemeen-

tebesi-uiu: van de-Staten, van Holland en West-
vriesland octrooi oi' toestemming tot het hou
den van een loterij. V a n dit octrooi kwam ons 
een alsclrriit in handen, dat we voUedig'heids-
halve zullen overnemen: 

„De Staten vau Holland ende Westvriesland, 
doen te weten: Alsoo ons"̂  vertoond is bij 
Schout en AKibagsbewaerders van Zegwaard, 
dat zij Supplen (verkorting van supplianten, dat 
indieners van een verzoekschrift beteekent) alt 
icdert den jare waren geexecuteert^ (ge-
-rechtelijk vervolgd) tot voidoeninge van "een 
.somma vaa 47.82:2:10 w.eg-ens een restEut 
tgeene haar'ambagt ter sake vant'zout, zeep, 

'heere- en redeinptiegeld aent coiuptoir (kan
toor) des .gemeene lan-ds middelen tot Leiden 
soude zijn verschuld, ter oorsake dat de quo-
hieren van het voorz. zout en zeep in den jare 
16Ê0 g&forraeert (gemaakt) oibuslef (verkeerd) 
v.'arcti. opgcgoeven onvermogend© menssen, ja 
selfs die vtu\e armen leefden, en waer van 
mi-isdiïn niet eene stuiver hadde kunnen ont
fangen worden, .suiks dat van jaar tot jaar tel
ken j minder hadde moeten ontfang-en wei-den, | 
als 't slot vant voorz. quohier was bedragciide, ' 
en waer' uit vervols-ens soo als de Supplen niet 
anders konden zien, dat het voorsz. restant was 
veroorsaakt, dat bovendien de ingesetenen van 
tijd tot tijd verarmd,, doordien haar voorz. am-

: hfM frant>?7saam teer.ernaei tot wjiter was ge

bragt,' vervolgens-het. meerder gedeelte gedo-| 
leert (geklaagd) hadde, zonder dat der Supplen i 

j quohier was vermiïiderd, dat de Supplen menig-
1 malen aen onse gecommitteerde raden daer over 

hebben geklaagd, en daer op veelvuldige sur-
-cheantien (ui-istei) tegen d ' executie van -.den 
ontfarc;;8r r.moeten vfersioeken, waren daer over 

• .vo-or haer, en derselver insesetenen ondrag-e-
i iijke kosten veioorst.aktv niet tegenstaande nie- . 

mand van de jegenwoordige ingesetenen ietwes 
aent gemelde restant schuldig was, dewijl d'in-
gesetenen in den jare 1684. 1685 en 1686 binnen 
Zegwaard hadden gewoond, en nog eenigsints 
van vermogen sijnde hare quoten (aandeelen) 
hadden voldaen, en andere die naderhand met
terwoon haer aldaer hadden neergeset, waren 
nooit aent voorz. restant schuldig geweest, ende 
geconsidereert (in aanmerking nemende) aen-
d'eene zyde egten het voorz. restant diende te, 
werden voldaen, en dat zy Supplen aen d'an-
dere zyde geen fons hadden kunnen uitvinden, 
waer uit int vervolg de onkosten, veel min 
t'voorz. restant soude kunnen werden gevon
den, en dat zy Supplen niet gaarne verder de 
voorz. executie souden ondergaan, hadden-^-
Suf5>len op wdere middelen gedagt om een
maal vant voorz. restant en jnineuse (verder
felijke) kosten ontslagen te weesen, dog geen 
kunnen uitvinden als om van ons te versoeken 
octroij tot het opregten van een favorable (voor-
deelige) loterije binnen den ambagte van Zeg
waard om uit overschot van de penningen 
daer uit te collecterei^ (verzamelen) het voorz. 
restant aent gemeene land, in gevalle onkos
ten te voldoen, waer omme zy Supplen haer dan 
keerden tot ons versoekende, dat wij om rede
nen voorz. aen haer Supplen goedertierentlijk 
geliefden te verleenen octroij tot het opregten 
van een loterije, die besteen soude in 50.000 lo
ten, ieder lot tot 3 gulden, waer van de Supplen 
tot vindinge van de nodige onkosten, int beta
len van het voorz. restant en eenige geleden 
kosten van dien souden trekken agrt per cento. 

Soo ist, dat wij de saak ende tvoorz. versoek 
overgemerkt hebbende, en genegen weesende 
icr beede van de Supplen naer ingenomen oon-
sideratien (overwegingen) ende advies (raad) van 
onse gecommitteerde raden uit onse regte we
tenschap, souvraine magt ende authoriteid aen-
de voorz. Supplen hebben verleend, aen de 
selve bij deesen octr|ij tot het opregten van 
een loterije van vijftig dusend loten, ider lot tot 
drie guldens, daer van de Supplen tot vindinge 
van de nodige onkosten, ent "betalen van het 



^roorz. restant sullen trelcken agt percento, mus 
ende onder deese speciale conditie (bijzondere 

waarde) nogtans dat gemelte Supplen van 
dit octroy ende loterij^ 

n 
d-

voor 
geene penningen uit a u K^>^^y " " ü '• 
«Hen komen te provmieren (op te leveren) bui^ 

IV kennisse ende toestemming van onse voorz,| 
.ecomjnitteerde raden suUen vermogen te d ^ j 
;oneeren (bescbikken), ende dat zij ook gebou^ 
den sullen syn, als wanneer het voorz. restant, 
en de verdere schulden, uit het selve restant 

ten 
ae 

en cie veraere av-iiuii^^-", — —-
resulterende (voortvieeiende), «""«^/^^^.^^^Jl"" 
:aaM van den geheelen ontfang ende uitgee» 

de boven gemehe penningen aen meerge-van 
raelte onse 
hiïorlyke rekeninge^ 

en gemene peuiims-^" - — = 
geoomndtteerde Raden te doenbe-

' Utrecht en Dén Briel werden aangesteld. Voor 
hun moeite zouden zij 1 percent genieten. Zij 
hielden den directeur der loterij, Johan Storm 

i van Sgravesande, schout van Zegwaard, voortdu" 
. rend op de hoogte, door hem wekelijks het aan

tal verkochte loten te melden. I n dien tijd en. 
-̂ nog lang daarna was -het brievenvervoer vaivl 

en naar deze plaatsen niet zoo goed'geregeld 
als t^enwoordig. De Statenpost liep niet langs 
'ezB dorpen, (de meeniag, dat het oude huis 
5̂jjQ i e s Hopv Nö. li^.ia^.JeBUfleiiaeJiefl ge-

Lastende eeu ig^elyk die het aengaen mag, sig ! 
- ' " ' ^ gedaen m den : 

hier aen c 
Kangen, den vier en twintigsten 

daer na te reguleren (schikken); gedaen ^ 
rtage. onder onsen grooten zegele hier aen doen , 
L A... v^pr en twintigsten december int 

Zaligmakers Seeventien hon-Jaer ons Heeren ^ _ 
:lerd vier. Is getekend A . Hemsius. ^ ^ 

G'a den omslag staet: I e r ordonnantie v a n ; 
S>Za en is getekend Simon van Beaumont 1 
,ebbende aen een francyne (P^^^'^'^e^te^-
ttaarte uithangen het groot zegel van HoUan^ 

- (Kien wasse, overdekt met een papire rune. 
B. 

•e 

(Auteursrecht verzekerd, overeenkomsttf 
de w«t van 23 Sept. 1912. St. BI. No. 308.) 

^ . . xxvffl; 
' ' A l s we nagaan, dat volgens de volkstelling , 

van 1795, die op last van het Uitvoerend Be- i 
wind der Bataafsche Repubbek plaats had. Zeg" 
waard 9-46 en Zietermeer 749 zielen telde, be»''; 
grijpen we, dat die 50.000 loten niet in deze-* 
dorpen alleen geplaatst konden worden. In de f 
gansche provincie, ja ook daar buiten moest * 
bekend gemaakt, dat hier een favorabele loterij'" 
gehouden zou worden. Daarom -werden 3750 ' 
kleine biljetten gedrukt, om ze te distribueeren 
(verspreiden), terwijl 425 groote in verschillende J 
koffiehuizen werden opgehangen. Ook werden '• 
advertenties geplaatst in de Haarlemsche, Le id- ^ de 
sche en Amsteidamsche Courant; we vonden ! .\ 
zelfs van een notificatie (befkendmaking), die in • j 
de Fransche couranten gedrukt moest Korden, j ^ 
Een 20-tal collecteurs (vcrkoopers van loten) te | 
Zegwaard, Zoetermeer, Leidschendam, Hazers- , \ 
woude, 's Gravenhage, Leiden, Delft, Gouda, 

Anistetdam, ._^!^t£öl f f ieu. J i (S<kej^^ -

volsteen, oudtijds de pleisterplaats van den pos
tiljon was, is dus onjuist), zoodat de brieven 
van het postkantoor te Leiden mcesten v/orden 
eigehüci-d. Mogelijk dut dit, wel het werk van 
den marktschipper was. Later was de gemeente^ 
bode levens brievenbesteller. Zoo was in 18tl 
Cornelis Soeterbroek, veldwachter, bode en 
brievenbsstcllcr. In 1817 werd hem f 41.35 toe»! 
gelegd „voor het dagelijksoh afhalen en over
brengen en bestellen der brieven en Staatscou
ranten uit Leiden." In dat jaar zag hij zijn in
komen, door de zuinigheid van Zegwaard'? 
vroede vaderen met / 150 verminderd, omdat 
de Gemeenteraad van oordeel was, (wij citeeren) 
„dat de veldwachter een overtollige beembt» 
is in de gemeente.' 

Schout Storm drong er herhaaldelijk op aan, 
dat de brieven niet over Leidschendam bezorgd 
zouden worden; dat kostte hem voor eiken 
brief ü stuivers meer. 

Het verkoopen der loten vlotte goed. Elk koO" 
per meest behalve zijn naam, ook een zinspreuk 
opdoven. Onder die zinspreuken, een rijke ver^' 
zameling voor een fabrikant van ulevellen zijffl 
er, die de kiesheid ons verbiedt mede te dee»̂  
len. . ' 

Enkele willen we even afschrijven. Er zijni 
er ook in het Latijn en Fransch. 

„ t Is vreemd, naar ijdeis oordeel 
Door verlies te zoeken voordeel " 

„L'en aas geluk is meer als t ien. pond 
Wijsheyt," 

,Cf de Weerelt eens omwende, 
r zij'n zeiven kende, 

-üi sag. syn eyge gcbreeken, 
H y sou noit van een ander spreeken." 



„Geld, »eld, die Koningin van sonderling* 
kragt, 

Maakt vrienden, maakt geloof, maakt sctioon-
heyt, maakt geslagt," 

„Geen geit en ongetrout. 
Dat begint my ie verveelen, 
Het hoogste Lot of een goed man, 
't K a n my niet verscheelen.' 

„'t Zijn doorgaans dé grootste gekken 
Dit (Ie Leste i^rijzen trekken." 

„Dit lot is lommers geit. 
Kri jg ik een prijs, ik ben hersteld " 

Er v/aren •( prijzen van f 3000, 4 van ƒ 1500, 
2 ! van f 1000, 30 van /' 500, 60 van f lOÜ, 100 
van /• 50, 162 van f 30, 200 van f 20, 6854 van 
10, terwijl er nog. 72 premiën v.aren, die een 
gezamenlijke waarde van f 4900 hadden. Alzoo 
5 nieten tegen één prijs. 

Het trekken der loten {van 1 Juü 1705 tot 21 
Aug. en van 14 October tot 5 November) ge-
icidedde in het Rechthuis van Zegwaard, waar 
bchoiu en ambachtsbewaarders, bijgestaan wer
den door den secretaris, en gedirigeerd (be
stuurd) met behulp van Twee of drie van de 
vooraaamsie Inleggers ofte hare ordre die pre
sent willen zi jn", tei-wijl „dagelijcx de Prijsen 
met ds Namen en Nieten sonder Naam, met 
den Druk gemeen gemaakt sullen werden.' 

't Was 

..Hier siet men 't avontuurlijk rat. 
Van onderen near boven draijen, 

:Da hoogste prijs, 'dus laat fortuyn 
Sijn g'oud en sijda wimpels swaijen, 

Elke prijswinner moest 8 % van zijn prijs aan 
kat Gemeentebestuur afdragen, zooaat de lote
rij een voordeel bracht van /' 12000. Daaruit kon 
gemakkelijk het restoni der belastingen 

4782:2:10. worden voldaan. Dit geschiedde 
12 October 1705. 

't Was maar goed, dat Zegwaard's vroede va
deren niet het vrije beheer over die /' 12000 
hadden. De verschillende rekeningen werden 
ingediend, doch overeenkomstig het octrooi zou 
zonder goedkeuring van de Staten geen cent mo
gen worden uitgegeven. De heeren Van Bieys-
wyck, en Groeninx, die hun gecommitteerden 
waren, brachten rapport Uit en bij resolutie van 
de Ed. Mpg. Heeren Gecommitteerde Reden van 
de Staten van Holland en Westvriesland van 18 

j Jtuii 17G«, werden verschillende posten aanrner-
Jjfliii' vprm!"dei-d. 

i De rekening, die de schout indiende, luidde 
„Staet te betalen aen Mr. Johan Storm -van 
Sgravesande, Scliout van Segwaerd, als direc-

- teur der Loteri|e aldaer, voor syn vacatiën, (tijd 
er aan besteed) diensten en moeyten in den tyt 
van ontrent twee jaren gehad en gedaen, int 
besolliciteren (verzoeken) vant octroy der L o 
terije, reyseh 'en aenstelle^» van de Collecteurs, 

; en de respective (verschillende) Steden en 
I plaetsen door holland en Utreght, 't distribuee-
j ren (verspreiden) der Loten en daer van aentee-
) ckeninge te houden, ondangen en resumeren 
I (uitreksels maken) der brieven, andre te schrij-
! ven en copye van de selve te houd«i, visiteren 
l (beasoeken) van de Collecteurs, haer boecken, 

hoe verre de Loterye telkens was avancerende 
l (vo«rtg-ang makende) 't dirigeren (in orde bren-
' gen), da- Loterye boecken. Collationeren (ver-

^^l^mi, sdya met d« ©ummers. na.r«IR «P 

i devisen tegens de Collecteurs haer overgeson-
dene Copyen, item prysen en nieten, assistentie 

. op 66 dagen treckens en afiroepen van prysen 
; en nieten, mitsgaders 't coUctioneren (vergeiij-
' ken) der prceflijsten, tegens de getrockene Loo-
jten, 't formeren (maken) der Re&ckeningen van 
: prysen bij yder Collecteur op syn Collecte ge-

trocken om in gevolge van dien met haer te 
I Liquideren (vereffenen), reysen door Holland en 
; Utrecht na die Collecteurs en met deselve «soo 
i wegens de eerste als tweede verdeelinge op di -
: verse (verschillende) tijden te verreeckenen en 

•iluyten, gelde ontfangen en ter ambachtskasse 
te bestellen, met alle verdre moeyten der cor-

(. rèctien abuysen (verbeteren van fouten) der 
boecken, formeren (maken) der Reeckeningen, 

e nn haer Bd. Mog. die over te brengen met alle 
jvndro veelvuldige moeyten en 't geënt niet ver-
specilice (stuk voor stuk) kan werden gebragt; 
in desei\s directeur gehadt en tgene nogh ten 
desen opsigte soude kunnen ofte mogen voor 
vallen ten uyteynde der saken eens een percento 

, bedragende over lö.OOOOguldens 1500 gul
dens. , 

Komt den selven over verschot ten diensteji| 
van de Loterye gedaen volgens specificatie (opï? 

g gaaf) de somme van 484 gulden 13 stuivers, 
j j Komt den selven over verschot by desselffs 
i huysvrouwe gedaen soo wegens porten van brie-

i ; ven als t rollen der Lootbriefres, soo van de 
^ eerste als tweede verdeUnge der Loterije vol

gens specificatie de somme van 92 gulden 9 
^'slirivers 14 penningen. - - — -



( Komt de voorsz. huysvrouw vai\n scho!* 
Idat haer by ambagtsbewaerders is toegeleyt 

voor de onvryheyt in haer huys op het colln • 
i tioneren .^(vergelijlten) en rollen der Looten, 
i schrijven d e j boêtken, mitsgaeders voor he; 
'geënt sy aldaer heeft moeten dèpenseren (ver

teren), soo aen Collecteurs als perticuliere ge • 
intresseerdens die wegens de Lotery soo voor 
op, als na de treckinge aen haer huys quamer 
eens 31 gulden 10 stuivers. 

Het totaal der vorderingen van dén directeur 
^^r loterij. bebep dus 2108 gulden, 12 stuivc;:-. 

énïungBn.-Best mógelijk dat de scb^out me, 
'dubbel krijt geschreven heeft. Enkek> jaren later 
maakte hij zich zelfs schuldig aan verduistering 
van hem toebetrouwde gelden. Hi j zal echter 
wel vreomd hebben opgekeken, dat de heeren, 
die de zaak der rekeningen in orde moesf 
brengen, besloten zijn vordering te vermiri'!e'-
ren en er slechts 800 gulden van te maken, t 
W a s dus zoo iets v a n : wie het onder.ste uit ' 
kan wil hebben. Op gelijke wijs werd met , 

; rekeningen gedaan : de secretaris, die meer da i 
: f 1000 dacht te ontvangen, kreeg er maar 450, 

zoodat van de f 12000 winst die de loterij h a i 
; opgebracht, slechts 9840 gulden, 3 stuivers, 
. penningen werd uitgegeven. E r schoot dus nu . 

2160 gulden over. Doch de heeren der Gecoïi; 
I mitteerde Raden herinnerden zich, Jat Zegw-aa: 

aan een andere belasting, de verponding' r.ö 
20O0 gulden ten achteren wa.s, en zii rneende. 
dat het beter was die belastingschuld te. Vo'. 
doen, dan dat het gemeentebestuur met de pe;,-
ningen ging strijken. 

Ten slotte werd besloten, dat de overblijven-].' 
160 gulden gebruikt" zouden worden „tot bc!;.-
linge van een brandspeuyt ten behoeve van hei 
ambagt", d i e i n 1703 op afbetaling gekocht was 

Wat zullen Zegwaards vroede vaderen op km 
neus gekeken hebber.' . B. 

Uyt d' «Hd* P a m p i c r c a . 
(Auteumtcht verzekerd, oveieenkomitif 

d* wet van 23 Sept. 1912. St. BI , No. 308.' 

XXIX. , 
Een belangstellend lezer deed ons de vraag 

of de ambachtsheer van Zegwaard zijn heerlijk 
heid in haiar geldelijiken nood nu geheel aai 
haar lot overliet, of dat hi j haar op de eesw 
of andere wijze bijstond'. 

Daarop kunnen we geen voUedg antwoorc-
geven. D e Evuopeesche oorlc^sband! i s meds' 

[g oorzaak, dat we het archief van 2egwaards aim 
hachtsheer, die evenals zoovele welgestelde Bel 

'. gen de wijk naar Engeland nam, niet kunnen 
' raadplege-n. Met Zoetermeer zouden we voor 

esn aadwr gev.^ staan. De tegen'Voordije ; m -
bachtslheier, da Edelachtb. Heer C . L . J . Bos 

„ heeft ons reeds toegestaan van zijn' archief ken-
nis te nemen. 

Doch, keeren we tot de gesteld'e vraag terug. 
. We vonden aangeteekend, dat sdhout, am

bachtsbewaarders, kroosheemraden, verkervers, 
molenmeesters „op huiden, den 8 October 1694, 
in consideratie (overweging) genoomen hebben
de de zwaare schulden en dringende lasten, daer 
in 't voorsz. ambagt doort verlaten der uitgé-
dolve wateren, armoede der mgesetenen, als 
anders door verloop van veele jaren en sware 
tijden' is ingewikkeld geworden, en geen midde
len hebbende knmnen beramen om sig ofte wel 
't voorsz. ambagt te redden en voor excessive 
(buitensporige) kosten, en dreigende excecutien 
{(terechtstellingen) j a t' uiterste ruine te bevrij
den, hebben met commrïnicatie (mededeeUng) 
0JX toestaen van de heer van Zegwaard, een
parige sterflmen goed gevonden ten laste van 't 
aimbagt te ligte ofte te negotiëren een 5000 

-gulden tegen 4 %, jaarlijks af te leggen nevens 
den intrest 300 gulden capitaal, wel meer, maer 
niet minder." 

't Eenige wat de ambachtsheer dus gedaan 
zou kunnen' heibben is, dat hij 'het geld aan de 
gemeente leende. Het aangehaalde bewijst dit 
echter niet. W e l .spreekt daaruit de goede zorg 
van 'het gemeentebestuur, om in Zegwaards gel-
delijken nood te voorzien. De heeren waren dan 
ook al zoo vaak in gijzeling geweest I 

W e vcxnden, dat het wel meer is voorgeko
men, dat de gemeente van den heer van Zeg
waard geld in leen had. De asschuur stond' vroe
ger op den dijk langs den Schmkelweg tusschen 
het dorp en den Horn, Voor staangeld werd 
'jaarlijks 14 gulden aan de stad Rotterdam be
taald- Rotterdam had n.1. ihet octrooi van de 
droogmaking van den Binhenwegschen en een 
gedeelte van dén Buitenwegschen polder van 
Zcigvi'aards gemeentebestuur, dat geen kans zag 
den polder droog te leggen, overgenomen. 

In 1791 zou een nieuwe asschuur gebouwd 
worden. DocK waar? De keuze viel op een stuk 
grond, dat „Leenroerig aan den Huyse rat hof-

—1—.' ^a4;,-3,-,i^Mfit4_dpor 



De leenman van Palensteyn betaalde daar 
ven voor den leenheer een geldelijke vergoedi^^ 
^ o m e U s Balduinus Osy was te bewegen « n 

zijn Xiê JliimgcA» 
15Ü0 gulden te verkoopen. Het huis, dat er op 
stond en later „bij twee gedeeltèns" bewoond 
werd, kon dan door de gemeente verhuurd wor
den, terv/ijl op het erf voldoende ruimte was, 
om er een nieuwe asschuur te bouwen. Deze, 
geheel naar de eisc'hen des tijds ingericht, werd 
o.a. van ijzeren dwarsleggers voorzien en is 
thans nog i n gebruik. 

Geld had de genteente zeker niet in kas, want 
izij kende de 1500 gulden tegen 5.% van den 
ambachtsheer. Menigeen zal zich het oude huis 
nog wel herinneren. Op de plaats werd in 1908 
een nieuw gebouw neergezet, waarvan de eene 
helft dient voor woning v a n den veldwacher, de 
andere heeft de pensionhouder de heer Horst 
van de gemeente in hupur. 

E e n o u d R e c h t . 
Onder die 41 'dorpen, die in het jaar 1532 i n 

de kosten van Ihet vernieuwen van de Visch-
brug te Leiden bijgedragen hebben, behoorden 
Zegv/oard, Zoetermeer en Benthuizen. V a n ouds 
•as de Vischbr«g > e t uyupad eridè overgang 

van die dorpen over den Ri jn , de-aenige grooK 
. —^i,..o«u't'p tusschen 'het Noor ' ve; 

deté 

Rii«, de-aenig^ groote 

- en Zuiden - J ^ ^ e b r u . goed on^ 
er dus belang W dorpen er dus ^ ^ - ^ ^ , v , , ten Eij de laste , 

derhotfden v r « ^ J > r « ' k - IKoort ^ t V , 

nen, zoo die ^ ^ j ^ ^ ^ ^ i e t voor de rechtbank 
g W ' ^ f t t ^ - ^ t ^ V tTrecht te staan, maar op dier stadbëhoeïdeivter ^̂ ^̂ ^̂  ^^^^ 

aanschrijven van hun m ^ 

dagelijkschenredaew ^00 i«v d i . Aorper. 
van Leiden een 
zouden rno» '̂eteftv 

B. n 

n - Oppervlakkig beoordeeld, zouden we geneigd 
n zijn, dat stuk met ons tegenwoordig verhuisbil-

jet gelijk te stellen. Toch leek het daar in de 
it verste verte niet op. Hét bevatte de verklaring, 
d dat wanneier de vertrekkenden weer naar hun 
n oude woonplaats wilden terug keeren, het ge-
a meentebestuur hen weer als burgers zou aan-

et nemen en erkeivnen „en wanneier zij tot sooda-
1, nige armoede mogte komen te geraken, dat 
t daseive van den armen soude moeten werd©». 
1 gesusteneert of onderhouden", dan zou die arm

verzorging voor rekettiing van het armbestuur 
komen der gemeente, die men verlaten had. 

Een enkel voorbeeld mogen we wel aanhalen 
om dit oeinigszins toe te lichten, 

f' j Een jonge weduwe Neeltje Dirksdr. Agthoven 
met haar. jongste Leendert Gouweleeuw, oud 
„ontrent vijf vierendeel Jaars", verlieten in 1762 
Zegwaard, om zidh naar Pijnacker te begeven. 
Acht jaren later vindén we haar in Rotterdam 
terug. In dien tijd zijn de moeiten des levens 
haar niet bespaard gebleven. Zij is immers weer 
hertrouwd, doch heeft ook haar tweeden man 
naar het kerkhof moeten zien wegdragen. Voor 
de tweede maal is zij dus weduwe geworden; 
nu met 4 jonge kinderen. In haar behoeftige 
omstandigheden wendde zij zich tot de diaconie 
van Rotterdam om onderstand en legde daarbij 
de acte van Indemniteyt over, waarmee zij in 
1762 Zegwaard verlaten had. N u kwam het uit, 
dat het armbestuur van Zegwaard haar en haar 
zoontje Leendert moesten onderhouden. Daar
om kregen de armmeesters hier van de Rotter-
damschie diaconie een schrijven, waarbij zij in 
kennis gesteld werden van de armoede dier we
duwe, terwijl zi j tevens gewezen werden op hum 
belofte. Zegwaard's armbestuur bleef dus zor
gen voor de wieduw© en haar oudste zioontje, 
hoewel zij reeds een 8-tal jaren deze plaats ver-

I laten hadden. 

1 ^ Het eind van de zaak wm, d'at,4e JamÖtein 

Uyt f « M d * P a N i | i i « r « i i . 
(Auteursrecht verzekerd, ovtreenkomitig 

U wet van 23 Sept. 1912. St. BI. No. 308.) 
XXX. 

Als in vroeger tijd iemand naar een andere 
daats verhuisde, zocht hij van den schout zijner 
voonplaats le î̂  zjg. acte van kidemniteyt te 
erkrijgen. Hij wist, dat hij in de nieuwe ge
beente niet zou mogen wonen, zoo die act© de 
katselijike overheid ^dlaar niet was ter hand 

Rotterdam wonen bloei, en dat de vrouw onder*-
stand genoot van de Rottecdamsche diaconie. 
Zegwaard betaalde zijn aandeel, voor zoover dit , 
moeder ep Leendert betrof . 

Door het weigeren van d© acte van Indemni« 
teit kon het gemeentebestuur de verkeerde ele» 
meuten, die nadeslig Jroor de samenleving 
voor de armeiikas Waren, Lwhen de grenzen 
van haar gebied houden, ki dien tijd waren 
de eigenaars dan ook niet geheel vrij in het 
verhuren van hun huizen. W e vonden een 
„Waarschuwinisr" van Schout en Gerechte yan 



Zegwaard. Op een boete van 10 gulden was 
verboden „aan eenige vreemde of ultheemscha 
Persoonen, of die van een amdere Plaatze in 
dezen And»!gte met'erwoon koomen te beeee-^ 
ven, haare Huizen, Kamers of andere Woon» 
plaatse te verhuuren, of in haare Huizen te io-« 
geeren, voor en aleer zij aan het Gemeentabe" 
stuur hun acte van Indemniteyt hadden ter hand 
gesteld. De beboete bon er nog eens voor 25 
gulden tegen aan loopen, zoo „de voorsz. Per» 
zoonen tot armoede mogte komen te verval» 
len." In dat geval kon de eigenaar een strop 
hebben, want hij moest ze trit zijn eigen beurs 
onderhouden. Een jaar later konden dan da 
vreemdelingen door „Schout en Geregten" uit 
bet dlorp worden gezet. 

De vroegere tijden hadden vreemde eedeo. 
Zoo vonden we nog een besluit van Zegwaards 
viFoede vaderen, dat op de armenverzorging be
trekking heeft. We lazen dan:, „En alsoo buyten 
gebruyk is geraekt de resolutie (besluit) van 
schout en armmeesteren, genomen op den 12 
July 1743 waarbij geresolueert (besloten) is, om 
yder persoon bij den voorn, armen gealimen 
teert (onderfiouden) werdende Een Teeiken op 
den arm te doen zetten. 

Zoo ist, dat Schoutten, ambagtbewaarders en 
armmeesters voorn, deselv» resolutie (beslvdt) 
als nog zijn inheerende (als nog aanhangend 
zijnde) en hy desen hemieinvende, geresolveert 
(besloten) hebben, gelyk sy resolveere by desen, 
dat alle persoonen, niemant daier van irytge-

jMMxdert tsy iiQcten off binnen desen ambagtej» 
wonende en by den armen gealimenteert (on
derhouden) werdtende, op den arm zullen heb
ben te dragen. Een Teeken, door armmeesteren 
daer op te doen oaeyen van rood vries off baejr, 
voor soo veel die ven Segwaard aengaiet da 
Letters ivian Z. W. en die van Soetermeer d« 
Letters van S. M. öp pene (op straffe) dat 
di« gene die sulcx zullen komen te weygeren te 
willen dr»ge(n van de alimentatie van de arme 
middelen veirstoken sullen syn, dat die selva 
BWne piersonen gehouden sullen syn deselv* 
daegelijx te dragen en van hunne kleederen niet 
mogen afdoen off laten afdoen, off dat sij iivs» 
gelijcx Van d'e aUmentatie der armemiddelen 
verstoken sullen syn; dat ook geen winkeliers 
in Zegwaard off Soetermeeir eenige winkelwaa-
ren sullen mogien geeven voor reekening van 
den asmven op wiens larm de voorn, teekenen 
niet mogte bevonden weirden, maar gehouden 
syn sullen daer van aende armmeesters ken» 
nisse te geven by wien altoos een Partij van d* 
selve Letters in xofiiröied sullen moeten syn. 

komen. 

(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstif 

iê wet van 23 Sept. 1912. St. Bi. No^ 308.) 
XXXI . 

Naar aanleiding van het besluit van den Zoe-
ter:ncerschen Gemeenleraad, den schoolbouw 
betreffende, kwam van versdhillende zijden tot 
ons het verzoek, of we niet konden mededee
len op vvelke voorwaarden deze gemeenten dan 
wel „broederlijk" samengingen op het g'ebied 
van 'het onderwijs. 

A a n dat verzoek kunnen we nog niet voldoen. 
Als de kwestie opgelost is en we de noodige ge-
gieveiis hebben, hopen we de historie wel eens 
te laiten spreken. 

W e kunnen echter al vast constateeren, dat 
het n'et gaat, om te spreken van een „toestand 
die al eeuwen zoo beeft bestaan" en van een 
„altijd broederlijk met Zegwaart samengaan" 
evenrr.in sprake geweest ïn de eeuwen, die ach
ter cns liggen. Heftige geschillen tusscKen dieze 
-lorpen moesten door de hoogste rechtbank der 
iepubliek beslecht worden en 't was voor den 

doogein Raad, dat Zoetermeer zjjn recbt zocht 
•e hand'haiven, dat de school alleen aan die ge 

meente en niet aan Zegwaard toekwam, ja, dat 
Zegwaard in de sohoolzaken niets had te zeg 
gen. 

Doch ter zake. Thans schrijven we nfet over 
de kwestie, dooh willen den blik wenden naar 
het gelbouw naast ons nieuwe Raadhuis, de te
genwoordige Christelijke Bewaar- . Naai- en 
Breischool. In vorige eeuwen, oiiden van dagen 
«uilen het zich nog wel kunnen herinneren, was 

dli de k«-k der Remonsfranlen, Over hen sleChts 
eeu enkel woord. 

We weaen er reeds e.-rdar op, dat in den 
tyd onzer Republiek d* Oalvinistische Kerk de 
Staatskerk was. Mo.ee%' was het wel daarom, 
'èat m den loop d'eir'tfden zich velen bij de' 
GerefcB-meerde Kerk hadden gevoegd, wier 
denkwijze slechts gedeeltelijk met haar belijde
nis overeenstemde. We rtóogen veronderstellen, 
dat iede^- de geschiedenis kent, weet tvan men
schen als Armmius en Ociaams on van de Na-
tionale Svnode .v«n Ifili i f.n 1i;iQ ^ _ 
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ïn het begfin van het jaar Ï615 . treffen we als 

predikant van de kérk van Zoeteirnéeir en Zetj-
waard «Jommé Henricus C e o i i i j Blyvenhmg 
aen. Beroepen van Harwey/ in Engeland, deed 
hij zich al spioedig kennen als ^en, die van de 
belijdenis der Kerk, waarvooir Üte vaderen g'oed 
en bloed bedden opgeiofferd, afweek. Het is wel 
opmerkelijk dat qp bijna alle dorpon in deza 
omstreken. Benthuizen, Hazerswoud'e, Bleiswijk, 
^Zevenhuizen, Waddingsveen, Berkel, Nootdorp 
en Wilsveen) Arminiaansdve prtKbkianten ston
den. Als de Remonstranten, zooals hier, mees-
Ier van het terrein wa^en, bleef er voor hen, 
die aan de belijdenis der Kerk getrouw bleven, 
de &3ntra-Remonsiranten, niets anders over, 
dan in huizen en schuren godsdienstoefening te 
houden, wat hun evecwel i n Schieland verbo
den word. Zij kej-kten in de nabijzijnde plaat
sen Zoetervvbudc en Pijracker ©n daar zij d a a r 
bij dikwijls door het slijk irvoesten loopen, werd 
hun de Mffim'Slijkgeuzen gegeven. 
• Al- spoedig zonderden zij zich hier van de Re 
mcnstranten af en vergaderden afzionderlijk. Zi j 
vormden een „doleerende" d. w. z. klagende 
df reditioekende keï!:. Zoo wendden de oudeip* 
lingen en opzieneuö de-r doleerende kerken van 
-Ha-<:erswoude, . Zoetermeer en Zevenhuizen ep 
verschillende lidmaten van Benthuizen, Boskoop 
Bleiswijk, Leiderdibrp en Moordrecht zich me> 
?en verzoefesohrift tot de Staten van Holland e» 
Westvviesl'and, met alle ootmoet en Reverenü# 
(eerbied) dat hun E d . jVIog. believen sodanig» 
Oorde•Pê  te «l.-jll?;-'- da-'̂ .de selve in hare pw 
blicqne Kercken- wcdorom rr-.ochten l>edienf 
werden, en dal van zoodanige Leeraers die M y 
ven b}- teendrachlich gefoelen der Gereformeer-
du Kercken, hc-edaiii,;e hare vqrige gev/eesf 
s y n . ' 't StuSv werd door ons op het Leidsche ge-
mei-entoarchief gerv-ondien. E r was geen datum ir 
vermeld. Vermoedelijk was het v.in 1615, althany 
na 1011. In den toestand kwam echtef geen ver
andering! Hij bleef tot ac.i 1619 voortduren 

Op een vergadering van afgevaardigden der 
Contirii-Remonstranten i n 1615 te Amsterdam 
geho-uden, met 't doel, om de oude gereformeer
de leer, zooals die qontarm {overeenkoniiStig) 
dejn Woorde Gods is uitigedrukt in de formu-
Ueren van Eenigheid (Catechismus en Confes
sie; te handhaven leoeiiiover de gevoelens der 
Remonstranten en om do belangen der bedreig-

I -.ie kerken rr.et onderling overleg en g oede sa-
JjTiemv-erkin:: tegen de. wecbrpai t''i. te verde-li-

ijen", komt als g.edeput&e.r4e van de doicrer.de 
"'k/ Kerken va;- h-Ezerswc jy>-, Zoetermeer cn Btnt-

P j huizen Pieter Buijk voor. In 1617 beü-iep de „do
leerende" Kerk van Zoetearaeer Johennes G e 
oigij tot haai- eigen predikant, die tevens de3 
aorg voor die gemeenten van I-fazerswoude, 
fientihuizen, Zeverihuizen en Bleis-.vijk op ziel' 
iou nemen. E n hoewel deze lorken in druV f 
voortleefden, zocht ge er de oilervaeardigheid' 

voor armere kelken niel tevengeefs, want toei' 
een vergadering dor Contra-Remonslranteii 

te Delft in 1618 „overmits den noot der dole
rende keffcken int generael soo grioot i s ' be-

1 vonden wead „dat men voor dit jaer hebben 
moet inde seven endie twintich hondert gub 
dens" nam Zoetermeer op ziich, te zorgen voor 
100, Hazerswoude voor 200, Bleiswijk en Zeven
huizen voor 100 gulden. 

Hef is bekend, dat de Arminiaansdhe predi
kers en dus ook de genoemde Blyenburch zijn 
afwijking \"an de leerstellingen deir kerk met 
schorsing en latea- met ontzetting uit den pre-
dikdieMt ir-ccsten boeten. Het i s waarschijnlijk 
dat hij of zijn aanhang zich ircees.er gemaakt 
hepft van de onder henn berustenda kerkelijl^e 
archieven, ôtn den beteren tijd af te wacliten. 
Zoo althtns kan verklaard wo.-^ien het v e i -

' schijnseb dm er geen kerkelijke «ctaboeken uil 
dden tijd in het archief der Horvormde Kerk 
d'ii-.- tianwezig zijn. Met veel moeite is dan ook 

^ 'o stof van het bovenstaande door oi>.i uit an-
jre bronnen vefzameld. B. 
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Uyt d' mué» P«iN|ii«f>«a. 

(Auteursrecht verzekerd, 'overeenkomstig de wet 
van 23 Sept. 1912. St.-Bl. no. 308) . 

Te Dordrecht kvai" . in 1Ö18 de Nationale | 
Synode bijeen om ovi • ;-Je geloofsgeschillen l e ' * 
oordeelen. Zi j hield .M) zittingen en bestond 
uit 64 Nederlanders, " , 1 . 5 hoogleeraren, 3Ö 
predikanten en 21 ouderlingen en 28 afgevaar
digden van de Gerei oi meerde Kerken in het 
buitenland. De gevoelens der Remonstranten 
werden door haar onderzocht, in strijd bevon
den met Gods Woord en de belijdenis der Kerk 
en derhalve verworpen, In de Leerregels van 
Dordrecht, ook wel geaoemd de Vi j f artikelen 
tegen de l^nuyistraaÈBSt^^SgftJBIHOvk^ 
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en juist omsclireven dormuleerir^ der waarl\éid 
tegenover iicn, die Kaar öp listige wijze wilden 
ontduiken, sprak de Synode haar oordeel uit. 
Dominé Blijvenhurch werd 'om zijn Remon-
strantsche gevoelens" geschorst. Hij zou voor 
de provinciale Synode te Leiden moeten ver
schijnen. Vooraf werd hem den 24en Jul i 1619 
met twee expresse boden een exemplaar van de 
Leerregels toegezonden. Met een vreemd woord 
werden die met „Canones Synodi nationaelis" 
aangeduid. Dfen zóu hij „nae het leesen dersel
ven ter beter geprepareert {voorbereid) tot de 
antwoort" wezen. 

Zoo Blijvenhurch zich in een stil en ambteloos 
leven wilde schikken, zouden de Algemeene 
Staten in zijn levensonderhoud voorzien; toonde 
hij zich echter onwillig, dan zou hij het land 
moeten verlaten. i 

I n de Acta der Leidsche Synode vonden we 
van hem : „Henricus edfgii Blijveitburch, pre
dikant to;.Soetermee^ in de cKgse van Delff, 
heeft verklaart, dat h i j i l e Canones synodi natio
naelis geexamineert (c|\derzocht) hadde na den 
tijt, die hem daertoe vergunt was, maer dat hij 
tselve niet scherp g^^ech hadde connen doen 

lij beter onderricht wijert, 
iie niet en conde onder 
:nwoordich noch was i 

__- •Dnstrantïr;. De synodu-
heeft oock met droeffheijt verstaen, dat Henricui 
voornoemt een besonder belijdenisse des ghe-

i looffs, die een recht chaos (warwinkel) was, uyt-
: gegeven hadde ende i^roerich gepredickt op 
, den biddach, dat hij geseijt hadde, dat wij onse 
' toehoorders de leer van de predestinatie ge-
suijckert ingaven, gelijck men de kinderen het 
wormcruijt mgeeft, dat wij waren sectarissen 
(volgehngen eener secte), ende dat hij den do-
leanten gaff te bedencken, off .sij niet en waren 
Jantverraders. Sijn vader heeft gebeden, dat 
men doen soude tot beste van sijn soon, alle 
gene ghevoechlijcker wijse gheschieden conde. 
iet synodus heeft sulckx belooft ende heeft 
.denryco Gregorii tijt gegeven om hem te be
dencken. Maer is daermede wederom versche
len, zeggende, dat hij alsnoch persisteerde (vol-
\rdde) bij de weygeringhe van de verclaringh'' 
es synodi nationalis te teyckenen, daerbij doer 

de, als hij conde verstaen, dat de Canones i 
' redenen ghefondeert (gegrondvest) waren, wt 
wilde de rede plaetsche geven. De synodus, o' 
alles lettende, heeft hem volgens de gemeijn 
forme «(algemeen formulier) van zijnen diens 
ontset. Daerna is hem, de acte van hare Ho. M 
(Hoog Mogenden, n.1. de Algemeene State; 
veorgelesen, waerop hij sijn beraet begeert heef 
tt^elck hem^yeirgunt is. Heeft daarnae verclaert 

ende dat hij, ten war^ 
voor dese tijt deselv 
schrijven, dat hij te^ 
het t;hcv<>elen is!: l i . 
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dat hij hem over dese saeke met Godt enue zijn-
consciëntie «nde^, ftae.sïe vrienden hadde te be- j 
raden ende wat gjestelt in gheschrifte tot ver - ' 
claringe van si^\n over dese acte, dewijl 
hij vele dingen dn lie acte niet en verstont. De 
somme was, d9(_hij beloofde van de bedie-
ninghe, die tpredijkampt eygen sijn, sich te ont
houden, maer van de broederen beter onder
richt zijnde, heeft hij ten laetsten de acte ghe-
teyckent." 

Hi j onderteekende n.1. déze acte : 
,Jck ondergheschreven b^elove ende verclare 

mitsdesen in goeder consciëntie ende__oprechtfr 
liek, dat ick mij van nu aff énHe mgortaen 
onthouden van alle kerckelicke dien5N{^jendt 
bedieningen ende wat daeraff dependeren macl 
(wat daarvan afhangt) int heijmelick ofte int 
openbaer, directeliok ofte indirectelick, soowel 
in als buyten de steden, dorpen ende plaetschenj 
van de Geünieerde Provintien ende het resort 
(gebied) van dien, maer dat ick mij burgerlick' 
in alle modestie (ingetogenheid) ende stilheydt 
als een particuliger ingesete sal comporteren 
ende dragen ende mijn nae de bevelen van de 
overheyt sal reg-uleren (regelen) ende deselve 
ghethoorsamen." 

Zoo Werd Ds. Blijvenhurch uit zijn ambt ont
zet ; de Staten-Generaal zouden voor zijn on
derhoud zorgen. Streng trad de regeering tegen 
de Remonstranten o p ; hun vergaderingen, zoo
wel in de huizen, als in het open veld werden 
vesbeden. De partij, die weleer over achteruit
zetting te klagen had, kreg nu weer de teugels 
in handen en zag heel gaarne hier Ds. Johannes 
Georgij tót predikant beroepen. Daarover had 
de gemeente echter niets te zeggen. De heer 
van Zoetermeer, die het collatie-recht over de 
kerk had, bezat het recht den predikant aan te 
stellen. E n voor den wensch der gemeente was 
de h e e r , Jacob van Wijngaerden niet te vin" 
den. 't Werd een kwestie die zóó hoog hep, dat 
ze door de Gecomitteerde Raden van de Staten 
van Holland en Westvriesland bijgelegd moest 
worden. E n hoewel die overtuigd waren, dat 
„de gifte van de Kercke" den "heer van Zoeter
meer toeku-iun, achtten zij het beter, dat voor 
ditmaal de heer geen gebruik van zijn recitt 
Inöakte^ en het feerQeo, toegestaan, werd. De 



kerkenraad zag dus haar wensch m vervulling 
aan en D^. Johannes Georgij, dp predikant, die 
oor de doleerende kerken vjborèegaan was, 

werd nu predikant van de kerk jvaif Zoetermeer 
en Zegwaard. (1619). Hij overleedjhier in 1643 
en werd opgevolgd door den vvMbekenden Jo-
docus van Lodenstein, wiens werken tegenwoor-
l i g nog veel gezocht en gelezen worden. 

Zi jn vijanden zongen van hem ten onrechte : 
„Den iievenloosen Lodenstein 
Soo koud van liefd', als lood en stein." 

— ^ ----- b: 

Uyt d ' «Md* PaMftüepeii . 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig de we 

van 23 Sept. 1912, S t . - B l no. 308). 
X X X I I I . 

Hoewel de leer der Remonstranten op de 
Synode van Dordrecht i n 1618 en '19 veroor
deeld, hun vergaderingen verbode/fi en bij 
plakkaat van 1 Febr. 1620 f 500 uitgeloofd 
werd aan hem, die een Remonstrantsch 
k e r a a r aanwees, welke met prediken voort
ging, kwamen zij in stilte bijeen, om door hun 
predikanten, die heimelijk i n ons land achter
gebleven of teruggekeerd w a r e n ^geleerd en 
getroost te worden. 

Nu lag deze plaats uitermate geschikt, om 
i i c h in den ouden tijd aan de armen dei-
Justitie te onttrekken. Herhaaldeli jk werden 
l i e r dan ook i n de aan den Reguliersdam 
zie art. X V I ) staande huizen verboden bijeen-
.vomsten der Remonstranten gehouden. K w a m 
'Rijnlands bal juw m f t zijn ra'kkers, of de 
;chout van Zoeterraet;r er op af, dan kostte 
iet den predikant en zijn hoorders niet vee~ 
aoeite te ontsaanpen, want aan de andere 

i^ijde van de Landscheiding was raeri veilig, 
althans voor het oogenblik aan het gevaar .van 
gevangenneming ontsnap', want daar, in 
Delftland, had de bal juw van Ri jnland, noch 
de'schout van Zoetcrmee" iets te zeggen. 

Menig leuk tooneeltje- â ?.1 zich daar afge' 
spceld hebben! 

E n dan waren de „heeren van den 
Geregte" toch meer op de hand der 

^Remonstranten. Dat was wel een beetje poli-
^aek van ben. Immers de leer der Remonstran-
^ten was, dat de K e r k i n den Staat was en dat 
"d ^bestuurders der K e r k geheel van de onbe-

Ide macht der 0\;erheid afhankelijk 
waren. E n dat was juist een kolfje naar hun 
hand: dc Overheid baas in .de Kerk . Daartegen 
stond het gevoelen d£r (leretormeerden, dat 
de K e r k onafhankelijk van den Staat moest 
zijn en de kerkeli jke zaken dus ook kerkeli jk 
behandeld moesten worden. 

Daarom hadden de Remonstranten wat bij 
de schouten van Zegwaard en Zoelermeer 
voor. W e l wa.s hun.pl icht er voor te zorgen 
„dat het woort Gods in vvller stillicheyt ende 
modestie (zedigheid) soude mogen werden ge
predikt, ende d'onheylen daer tegens geweert" 
doch niet altijd deden zS, wat ze bebaorden 
te doen. De fouten der Remonstranten w e r ' 
den wel eens door de vingers gezien. 

Een tweetal staaltjes daarvan vonden we In 
een portefeuille der Criitiineele Papieren van 
het Hof van Holland, berustend op het Ri jks
archief. We troffen daar aan een „Informatie 

I beroerende seeckere insolenties (ongepast-
3 ' heden) tot Soïtcrm.eer gepleecht." 

- j Ongepastheden waren hier gepleegd en hol 
I j beklag daarover-bi j de'plaatselijke Overheid 
\ van déze dorpen was y.-.)0i- kennisgeving aan-
. ' genomen. E e n onderzoek >verd door baar niet 

ingesteld: Daarom werd dit door het Hof van 
Holland gedaan. Daaruit bleek, dat op 
Woensdagmorgen d'en 21rdon November v a n ' 
het J3ni' 1618 df i i u . V ' - i ' i Jo-hnnnes Geoïgijl 

Tdéti predikstoel tjekiom -liet ^V<alï^i^«^»<!^ 
dienen. Daar vond hij , tol zijn schrik en ont-' 
steltenis „een been van een doot mcnsche met 
een steen .daer op". Men scheen het er op 
gezet te hebben den Dienst te verstoren, w'ant 
„Is voorder onder de predicatie ende Godts-
dienst alsdoen in de kerck bij de Toorndeur, 
bij eenige personen een groot rumoer met
een swaer ijseren ketting gemaeckt, r incke- , 
lende ende smytende deselve Verschevden 
mael we l harde tegens een wintschut, dat 
aldaer in de 'kerck stonde, 't welk een groot 
geiuyt maeckte; klappende oock op een kanne, 

, ende roepende oen van de personen hey tap", 
. ^ I E n hoewel de schouten verplicht -waren te j 

" ' j zorgen „dal hel woort Godts in aller s l i l -

I , 

-a. 

licheyt soude mogen worden geprcdicht" had 
niemand van hen „daerna uytgesien". 't W e r d 
een der toehoorders toch te bar, hi j ineende 
geroepen te zijn, de rumoermakers te bestraf
fen en tot bedaren te brengen, 't Mocht ech
ter niet baten, het lawaai werd slechts erger, 
„zoo dat den Godfsdienst met vrucht niet en 

>7,;,moi;M.J}ALPj.xmQilgas:gJi 
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De . namen der rustverstoorders waren echr 
ter bekend; 'da Overheid zou ze voorzeker w e l 
bestraffen, doch zij bekommerde er zich niet 
om en een onderzoek werd niet ingesteld, 
ofschoon den schout van Zegwaard „alle 
tselve naderhant is kennelyck gemaekt ende 
aen hem verzocht daer op te wi l len letten." 

De baldadigheid bleef ongestraft: dus i o n 
men er gerust mee voortgaan; gevaar dreigde 
er niet. 

's Woensdags voor Paschen wachtte den 
predikant een nieuwe verrassing.- „Gaende 
op den stoel om syn sermoen te doen" ontdek
te hi j , „dat in deselve stoel liggende was een 
groote quantiteyt (hoeveelheid) vuylicheyt van 
een uytspougsel bij eenen droncka€i>t--uyLgar. 
worpen." De predikant was dadelijk over
tuigd dat geen dronkaard hier zijn roes uit
geslapen had, want dat die vuiligheid „aldaer 
soude mogen syn gebracht met een pot ofte 
emmer, overmits tselve i n een ronden hoop 
was leggende,' sonder een uytbreytsel v a n 
spatsel hebbende" en „van hem gevende eenen 
grooten ende lelicken stanck". Om geen aan
leiding te geven tot rumoer en opschudding 
in de kerk liet hij zich niet uit het veld slaan 
en „heelt met groote gedult in de stanck syn 
sermoen volbracht, gestaan hebbende 't ge-1 
heel sermoen schrieride (wijdbeens) omme [ 
deselve vuylichbeydt te myden". De k e r k e - ! 
raadsleden, na den dienst „met v e r w o n d e r i n g 
tselve oock alsoo bevonden ende besichticht 
hebbende, hebben u}'ten haere" enkele afge
vaardigd, om Christoffel de Neckere, schout 
van Zegwaard en Gerrit Outshoorn, schout 
van Zoetermeer hiermee in kennis te stel len. ! 
Dominé Georgij moest echter den commissa-1 
r i s Baersdorp mededeelen, dat „tot syn k e n - ' 
nisse tot noch toe nj^et te syn gecommen",; 
dat de heeren „daer inne eenich devoir ' 
(plicht) gedaen of daerop eenige Informatie ; 
genomen hebben gehadt." i 

E n welke straf de onruststokers opgelegd; 
w e r d ? ' ; 

De historieonderzoéker k a n d a a r geen ant- j 
woord op geven; de „Crimineele Sententies ' 
van het Hof van Hol land" vangen aan met h e t ; 

jaar 1623; de sti-afzaken voor dien ti jd zijn m 
d*n loop der eeitwen teloor geraakt. 

Door het afzetten van ds. Bli jvenhurch, 
ïtonden de partijen scherper dan ooit te voren 
'egen elkander. 

W'el jammer, dat er uit dien l i jd zoo weinig ! 
r ons is overgebleven. B . 

6 ^ 

1 

Uyt é' mMé9Pamptérétt. 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomsdg de wet 

van 23 Sept. I0T2, St.-Bl. no. 308). 
XXXIV. 

N a de afzetting van Ds. Blijeivburgh werd de 
Remonstnantsche gemaente door de Directeu
ren hai'ar Socieiteit voor de bedienunig steeds 
met andere geimeenten vereienigd. Zoo was in 
het laat.sit van 1620 Paschiieir da F i jna ihaar pre' 
dikam, die ook voor die van Bleiswijk en Zeven' 
htrizen -had te zor^ti. Paschier die Fijne waS 
door de Sypode 'ovene'ens afg,ezeit. Hi j had o.m. 
beweerd, dat „de, leer vain de Praedestinatie 
noch God, noch den Duyveil behaegdei, want 
dat sij voor God ta oneerlyk en voor den Duy» 
vel te goed wasu" N a Ihem werd i n 1624 de ge-
meerufce van Zegwaerd vereenigd met Delft, in 
1627 mQt Leidan, waar.ïchijnlijk in 1629, doch 
zeker ia 1630 met Bleiswijk. 

We wezem er reeds oerdeir op, dat beide pat" 
tijen söherp teig,enover elkander sifconden. Op de 
synode van .Delft, in 1628 gehoudlen, weid be
sloten een verzoekschriit tot de Staiten 's Lands 
te nichten, waaiin o a . voorko-mt, dia(t die van 
de Ge<i-,efoi-meerde Keirken in̂  Zoetermaesr an 
Zegwajard 'moeten „duycken en,de haer als on
der 't cruj's erneer.an (ondenhouden, i n dnu) 
yooitleven,) dagelix gedreyght wesende, dat 
men haar uit de publioque kercken wil met ge-
welt sitootein: efvde Ihov^nidieni naah schü-icke-
liiche dreygiementen van de oproenige Remon-
stramten moeten hooreev namelidk als sy 'i 
hooft sullen iboven gecregen 'hebben, dat sij d« 
Gea-eïormeerde pnedicaniter» met an sullen set
ten geivangen .op Lofjvesteiyn, maer ihet hooft 
afhouwen." A l s du'S de Remonstranten weer 
'6&ns de teugeilis in handen kregen, zou bat er 
voor dö Gea-eformeerdiein niet roosikleutiig uit-
gezian hebbeirM. ^ 

Dank zij die welwillende medewerking van 
den W"eleerw. Heer Ds. U . Bootsma, die ons 
gelegenheid gaf da kerkelijke actaboeken na te 
gaan. kunr.en we nog ejen staaltje der Remon-
sfrair.ite.n mededeelen. 't Mag van bekend'heid 
ziin, dat het begraven der l i jken loudtijds in de 
keri : placht te gesohiedein. De Rempnstranteffl 
gaven er de voorkeur aaei, op Zondag te begra
ven, „om ta grooten sleeiJ te ihebben." Dan 
moiesten „de igraefven op den Rusrtdach in da 
Kei ck geopend werden 'en dezelve SiOmtijdts 
oock onder die predicatie open staen, sioo dat 

! deselve een groote s(t&nck vedoorsaeckeii voor ' 



een ijgelijck in de Kerck . " Op een keirkeraads-
vargadering (24 A'pr. 16Ö1) werd dit bespro
ken en de predikarvt Leijendecker belast, hier-
ovat dem ambachtsheer va« Zo6terme,er aan te 
spreken, opdat dan hetselven verhindeal mogte 
werdefn, door de gewoonlycke diootsmaaltijden, 
muchte de toehoorderen in de Kercke beswaert, 
afeoo oock dait het luijen somtydts ionder, som-
tydls voor d© oeffeningeai in de Kercke, mogte 
weggeniomen werde." 

„Opgaian, blinken e;n vej'zinken" was het ïol 
van de Remonstrantsdhe gemeente. Het hoogte-
pimt van haiar bloei w>as omstreaks 1670. Z(j 
had veirmagende leden, .een vam dezen had haar 
een gift van / .600 .voor dien tijd een zeer groot 
bedrag) geschonken. Haiar collecte Vioor de 
Broederschap was i n 1675 de grootste van alle 
plattelandsgemeenten; in lt>95 echter al veel 
jninder en i n 1698 bedroeg deze sledlvts / 20. 
Haar eigen collectepi beUepen i n 1654 /' 1128 
1 nl659 f 1180, in 1715 f 841, in 1787 maar 
f' 168, en m 1827 niet meer dan fi 91. 

Op de Groote Vergadenng in 1756 werd het 
diepe verval der gemeente ter tafel gebracht. 
Een oommigsie van inspectie zou naar den toe
stand een onderzoek instellen. Deze wist het 
volg<end jaar de»n piredifcanft Matthias van der 
Stolk, die hier reeds van 1731 stond — hij was 
ftls proponent beroepen — te bewegen zijn eme
ritaat aan te vragten. Zes maanden later over
leed hij. Mqn had ihem dus de vernedering wel 
kuiïnèn beusparai*! . 

Een kleine opleving yait i n de jaxiem 1771 en 
72 tè bespeuiien, doch 't waa een laatste op
flikkering; de aohteiTuitgang wae niet meer te-
if en te houden. In 1785 moejst de gemeente zdch 
verbindten een fcarer effecten aart de Broe-
darachap óver te leiggien, erv belovein, zonder 
baar toestemming geen enfkel er van uit te 
seven. Dan miocht de Broedeirschaip ook wel 
die effect^ i n bewaring houden, dacht men 
hier. Daartoe we»(d in 1788 besloten. Het vol 
geend jaar werd ar voor /' 800 van verkocht, ten 
einda in een kostbare armbedaeling te kunnen 
voorzien. In 1816 kreeg zij zelfa een voorschot 
van /" 3()D ft 21̂  % en in 1846 werd xij van de 
beitaling der reiiiî e vrijigiesteld. De gemeente tel
de in 1810 40 izielen, waarvan 27 leden. Daoa--
om wend zij in 1815 met die van Zevenhuizen, 

^ I en in 1846 mot die van Berkarl vereei^igd. Toen 
^ telde zij 37 ziglen, weinrvnn 'y^ TmAan 

Evenals de Hervocmdan zorgden ook de Re
monstranten in dien tijd voor hun eigen armen. 
Daarvoor werd d^n laatsten tijd dan een jaar-
lijksche subsidie van f 25 uit de gemeentekas 
toegelegd. De Roomsch-Katholieken loiegen die 
subsidie niet, omdat zij zich niet werisohten te 
ondepwarpen aan de voorwaarden, dat het ge-
mieentebestuur inzage van de boeken moest 
hebben. 

Ons WiBird medegedeeld, dat na den dood v s n 
den gemeenteontvanger Molenaar in 1866, d i ^ 
hier de eenige Remtonstrant was, de gomeente 
werd opgeheven. 

"t Was dan ook wel e jns voorgeikomen, da* 
de predikarrt Jan van Leeuwen, een man van 
buitengew.one gafvem, zoo hi j werkelijk voor 
Stoelen en banken gepreekt zou hebben, geeïi 
andar gehoor had gehad dan zijn altijd, frou-
we-n voorzaingert " ' . B . 

(Auteursrecht verzekerd overeenkomstig de wet 
van 23 Sept. 1912, St.-Bb no. 3ÜÖ). 

XXXV. 
Thans willen we iets laten volgen van he^ 

keröcgebouw der Remonstranten. In weervdl .^n 
de maatregelen tegen hen genomen, die met 
zonder redenen eerst «treng waiien, w,erd de 
j-egeering lansr^merhand vrijzinniger en dwong 
d e ' K e r l f h a a r te volgen. Br kwam weldr . m e ^ 
toegeefeliiikbeid, waaraan ^'>?^«' 
Staat als voor de Kerk dringende behoe te was 
Toen na het rwaajfi^Pg Destand de oorlog met 

Spanje weer voortgezet moest worden. 
Het eerste kerkgebouw der Remonstranten 

werd i n 1634 gestidht. Omdat het moeilijk le be-
«preken was, werd het in 1652 vertimmerd en 
van binnen aan 3 aijden met gaanderijen voor
zien. In de Handeümgen van 16S8 komt deze kerk 
onder Aa groote iRem. kerken van ons land 
voor, naast die van, Utrecht, Gouda, Leiden,' 
Hoorn, Alkmaar, Delft en Nieuwkoop. In 1836 
was zij evenweJ zoo ibauwvaUig geworden, dat 
een reparatie te kostbaar, geacht werd. Toen 
werd overwogen om óf dien Predikant Gerard 
lindenberg met zijn toestemming naar Zeven-
.huizen te verplaatsen, de ketik te sLoopen en 
da pastorie m to richten voor de vergaderingen 
der gemeente, die 49 zielen groot was, óf een 
nieuwe kerk te bouwen. Men besloot tot het 
'aatste. zoo maar_ee.niB-szins monelijk E ^ e e l . . 



,titen (kosten -deir Broederschap. Aan deze fee
ding- kon ivoldaan worden. Uit onderschei-

'i gemeenten werd over de f üO-OÜ hiervoor 
bijeengebracht en dit met een subsidie uit d« 
Provinciale kas' vermoerdea-d. In 1840 werd met 
het 'bouwen een aanvantg gemaakt en de kerk 
den lOden Oictober 1841 ingewijd. Wel stond 
zij op den grond der oude kerk, doch zij was 
veel kleiner. Gedurende den bouw mochten do 
Remonstranten voor hun godsdienstoefeningen 
dies Zondags gebruik tnaken van die kerk der 
Hervormden. Dit was geheel kosteloos toege
staan. O i d e r 'het luiden der keitkkliolk trokken 
de Remonstranten nam- dat gebouw op, waar 
zij hun zang door het orgel hoorden begelei-
dieni. Het gelulkte eöhter niot de gemeente wTeer 
tot bloei te brengen. Ze bleef aobteruitgaan. 
Haar opheffing meldden wie reeds in het voor
gaande aitikeL Ds . Jan van Leeuwen, die te< 
vens predikalnt van d)e gemeente van Berkel 
was, vertrok den 15. Maart 1865 van hier naar 
Amst^dam en werd secretaris van het Néder-
landsche Zendeling-Genootschap. E e n ven zijn 
twee, hier geiboren zoons is de welbekends 
Professor V a n Lefetiwen. 

Bij publieke (veiling- werden 2() Maart 1867 het 
kerkgebouw en de woning van dén predikant 
verkocht. Kobper van de pastöirie, die in 1856. 
gebouwd i i^ w : ^ voor f Leèftdfórt Bol . 
Later kwam zij voor f 34O0 i n handlen van den 
gemeentengeneesheer Sleturs. Zijn weduwe ver
kocht 'het huis 2 Mei 1893 aan de gerweente 
Zegwaard voor, ƒ 4000. Voonloopig zou dez» 
het blijvien gebruiken voor een woning voor 
den gemeente-g'eneéslheer. Zij oordeelde dat het 
gemaikkelijker zou wezen hier een doikte* 
te krijgen, als de gemeente steieds voor hem 
een woning beschikbaar had. Voor de vacature 
Sleurs had zich n.1. slecht» één sollicitant, d« 
he«r iReidt aangeboden.Toch bestond bij dm 
koop reeds het plan het hiuis in den lo<^ der 
tijden voor GemeentèhMiis in te richten. Dit 
werd (verwezenlijkt (1915) toen de tegenwoor
dige geneeshieer zijin voornemen kenbaar maak» 
te, een «ierlijker woning aan den Molenv/eg t* 
'betrekken. Het kerkgebouw werdi voor f 1400 
het leigendom van Marinus Bos en Isaac Bos. 
Menig bewonief d«zer dorpen zal die beide man* 
nen nog wel gekend hebben^ Zi j behoorden tot 
:het geslacht der oude voortrekkers, die op ker-
keljj'k gebied do prediking van het Bvangeli» 
van Gods vrij)e genade zochten. Deze was in 

Hgi^^irmde K'*' '^ h'^"« ni^t r̂!-.-rï — 

In dien tijd was Ds . J . J . van Sittert J . Jzn-
hier predikant (beroepen 1840, emeritus 188^ 
en overleden in 1903. Hi j wais zijn vader opg 
volgd, die van 1808—1838 deze geraeente-dw. 
diende). 

In het doop ihen gd<odhte Jvuisi werd door die 
mannen een evangelisatie georganaseetrd. Veel
al gingen daar de evangelisten der „Vrienden 
deor Waai-iheidi'' voor. Zi j traden alleen dan op, 
als er in de Hiervormde Kerk geen godsdienst
oefening werd gehouden. 'De komst van Ds. ü. , 
Bootsma in 1887 was oorzaak, dat die evange-
laaBrtie opgeheven werd. De laatst© bijeenkomst 
werd er 4 Dec. 1887 gehouden. Een week later 
11 Dec. deed die bero'apen predikant zijn intre» 
de. 

Het geibouw, de zoogenaamde ,3oajeskerk'' 
werd dus gesloten,, totdat het in gebruik w 
genomen voor „Christelijke Bewaar-, Naai- i. 
Breïschool", welke ibestenuning het nog heeft. 
Welwillend werd het dioor de eigenaars daar-
vooï afgestaan. Aan de Roomsch-Katholiekea 

I komt de eer toe, zich het eerst dte zórg voor de 
nog nieit sdhioolgaande kinderen te hebben aan-
getroldsen. Op hun Zustersdhool gingen echter 
ook Protostantsche kinderen. Dit zou thans niet 
meer noodig zijn. De Christelijke Bewaarschool 
werd 26 Sept, 1889 in gebruik genomen. Daarbij 
wareni de Burgemeester van Zegwaard en: 
Zoetermeer, alsook het bestuiur dier Chr. School -

1 tegenwoordig. Ds. U . Bootsma sprak een opa» 
ningswoord naar aanleiding van Spr. 23 vs. 23», 
„Koopt de waarWeid en verkoopt ze niot." 

'Een ^©en inden achtergevel van het.gebou» 
herinnert ons nog aian de oude kerk der Re" 
monstxanten. Daarop staat' 

„De (Eerste steen aan ddt Kerkgebouw ., 
i s gelogd door den Heer ' 

Antonie Nicolaas Molenaar 
op den 13en van Apri l 1841", 

terwijl de Remonstrantsdio Kerk te Gouda «OJ 
een geg-raveerden beker btezit, uit de tweed* 
helft der zeventiende eeuw afkomstig, die aaa 
de voormalige Kerk der RemonsUanten te Zegji 

' waard' toeb&hoorde, 
i ,, - B. 



« y i d' ttüde Pamiiiepen. 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkoiTiStig de wf 

van 23 Sept. 1912, St .-Bl . no. 308). 
X X X V i . 

Volledig-heidshalve zouden we tihans, na v\ 
door ons over de Remonstranten geschreve 
is , moeten laten volgen een opgave van de pri. 
dikanten, die deze gemeente bediend hebben. > 
Kwam ons echter voor, dat een groot gedeeltf 
onzer lezers, daar niet veel belang in stelde. 
Daaii^om laten wij die lijst achterwege. Slechts 
willen wij het grafsduift van een hunner en 
het ctrceve uiteinde ven Ds. Pieter van den 
Bosch me.dedeelen. • 

, Ds . W a l i j M liLHS/ Overleed hier 25 Juni 
1611 e n ^ w ^ ^ ^ n ^ ^ ^ ^ ^ k a r k der Gerelor-
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meerden (zie art. IX) beirraven, waer zijn graf. 
«teen het opschrift ijedraoen lhee.ft: 

„Hier rust de schrale romp, 
, Van iHe;n, die FJ.S een l ic l i ' i , 

•Viet leven en mei leer 
£en itr'er heeft gesricht," 

M-;i Ds. v. d. ï'osch zullen we niet zoo spoe-
diifl- Idner ?iiih '*'e zaïllen ee.rst kortelijks den 
tijd dienen ie beschrijven, waarin hij laefde 
Reniige histciische kennis achten we, om het 
.vervolg ll;eter te begrijpen, beslist noodig. 't 
Ka.n tevens dienen als voorbereidin,g_voor onzi 
artikelen over den tijd der Fransicbèn. 

GediKcende de achttien.Je eeuw zijn, voorn_ 
door Fransciie sdir i jvers , in ons Ishd "nieuwe 
denkbeelden verspre-'d, -.velke ondermijnden, 
wat tot d/uöverre voor heilig en onomstootelijk 
had gegolde'n, en wier tcepa.s.3;ni; Kerk, Staat 
en Maatschappij ten v,"l ;;c-u brengen. De ge 
schriften dier schrijvers kwamen in één punt 
met elhandier overeen: zij ademden een anti-
ffodsdtienstig . karalkter; geopenbaarde Waar
heid was priesterbedrog. Met het geloof aan 
God viel de gehoorzaamheid weg aan de Mach
ten, die Hij ingesteld heeft. God.stdienst was 
bijgeloof; g-ei;ag, dwingelandij. Men begon de 
greven £.n hertogen en ook de prinsen van 
Oranje, de redders van het land! als een reeks 
geweldenaren te beschouwem. Bn toen onze Re
pubbek, no haa-e positie als hoofdmogendiheid 
van Exiropa verloren te hebben, speelbal en 
slachtotfer ..i^erd-van ritken.. 8k-R.n.gBl3.o<l^ 
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Oostenrijk, ons boven het hoofd gegroeid, kwa
men de ortheilen van den Staat, och j a ! op re
kening- viai-v den Stadhouder Wil lem V . 
, Oij , die jaren achtej-een teveigeèïs op den 
aanbouw van ooAdogsschepen had aangedron
gen, bad, zedde men, het zeewezen opzettelijk 
verwaarloosd, de Republiek verraden, tirannie 
beoogd. Nog meer! de bij .uithemendhèid zacht
zinnige en goedhartige voa-st was een dwinge
land, een Alva , een Nero, tege|\n men, 
uit iietde voor net vaderland, zicir-te"«iK.-or ütol 
len, burgerwapening (bevelen en vrijkorpsen op
richten moest. 

Ook deze doiipen hadden een genootschap, 
dat zich i n deni wapenhandel oefende. A l s 't 
noo<ïg mocht wezen, konden de Oranjemannen 
desnoods met wapengeweld er onder wordeiv 
gehouden. D^aarom bestond idit dan ook uit niet- _ 
Orariije-gezintden, «it „patriotten". Die waren .• 
hiei' wel niet in dè meerderheid, dodh rnet ge- f 
v^eld zou de minderheid wel kunnen zorgen 
baas te blijven. 

D e smadelijke bejegeningen, die de Stadhou
der ondergaan moest, (hij werd in zijn waardig-
h<5den geschorst en week mit naar Het Loo), 
prikkelde de Oranjevrienden, die op allealei: 
wijze van hun gezindieid blijk gaven. 

Heel wat verzoekschriften werden ter Staten
vergadering gebracht, waarbij de onderteeke
naars hun liefde voor het Stedhouderlijk Huis 
betuigden, en verzochten diat de Erfsitadhiaudeii' 
weer in de Tiitoefening Zijner waiardighed«i 
mociht woiden hersteld. Zoo kwamen 6 Juni 
die van Zoetermeer en Zeigwaard met 149, van 
Pijnacker met 160, van Benthwizen met 39 en 
van Moerkapelle met 56 handteekeningen. We 
vonden eiAele „afkondigingen'' uit dien tijd 'in 
het oud-archief van Zegwaard, waaruit de kl^in-
geestigheicE der patrioti.L-n duidelijk, blijkt. Al le 
afkondigingen werden „door den bode den volke 
kond gedaan" en op het aanplakbord beves-" 
tigd. .De Staten van Holland hadden 28 Febr., 
'87 verboden ,,het uytzellei\n ivlaggen, het, 
te koop stellen, opentlyk ten toon plaatzen ven 
eenigerhande Teekenen of Leuzen .van Partij.-
schap of Oproer, van v.'at couleur (kle'jr) die 
nok zouden mogen wezen, in het .bijzonder het 
te koop stellsn, opentlyk te.n toon plaatzen, ver
koopen, distribueeren (verspreiden) en draagen 
.van Oranje Córerden, S)rikken,>'Linten, Papie
ren, Oranje .gecouleerde Doeken, Dassien, Hals-
en Borst-Cieaaden, Horologie- en Rottingband" 
ies. Kwasten, Bloemen, en ande.re Versierselen 
van Oranje-CovdeijT, hos ook genaamd, onder f 
welk praetext (voorwen<isel) het ziJn_moffSjll_. 
_ V B D b « . ^ - - ' - " ^ ~ 



was „alle g-etier en geschreeuw, 
paijiculieirlyli van Hoezee, Oranje-^o-vcn, en 
wat dies meer i s ; mitsgaders iiet zingen van 
alle oproerige, en zt>g'ena'anide ' Oranje-Lied" 

De publicatie va,n 4 J u l i brjeidde dat nog wat 
ui t : verboden was liet „zingen, sue-alen of blaa-
sen vau zoogenasnide Prince-'Deiintjè^, en an
deren, strekkende tot oneer en klainachting van 
de Staaten". Het rondloopen met de verzoek-
sotu-ïften werd zelfs niel toegestaan, evenals 
het verkoopen of verspreiden „van alle oproe
rige Blaadjes, Boekjes, Liedjesi of Couranten", 

Streng zou de Ojvertredisfr moeten boeten, 
want „die geenen, welke zidh daar aan schul
dig zoude» moogen maaken, zullen rigeureu-
selijk (onberm.hartig) aan den'Lijwe met'gees-
seling, ien zelfs, nS bevind van zaaken, met de 
koorde" worden gestraft „dat er de dood na 
volgt." 

E n „die op de daad selve betrapt mogten 
woirden" hun vonnis 'zal zonder vorm van pro
ces-voltrokken worden. 

Wee den schout, die de oveirlreders niet voor 
het gerecht braght: hem dreigde afzetting. 

De taal der couranten, en pamfletten ken
merkte zich door een hartstpchtielijkhejd den i 
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bedaarden Hollander anders geheel vreemd. Da 
„Oprechte Nederlandsohe Courant" gaf in haaf 
nommer van 12 Mei '87 dien raad „de eerst^ 
die tegen de Placaten'/van den Souvereinj 
Oranje boven' roept, sonder form van Proces 
jp te handen, of voOr dé kop te sdhieten!" E e n 
dier couranten, de Oranjeboom, onder het mot^ 
to : „Ten dage, als gij daarvan eet, zulkt gi| 

jsterven" noemde alle stadhouders dwingelam 
' len. Een ander blad schreef v>an Wil lem V . „dat fer 
vei-derflijik instrument voor een vri j 'Volk". 

De verbittering werd' door al dat geschrijf in 31 
de hand gewerkt. oï 

De partij der patriotten zaaide daarmee 
wind, — storm zou ze oogsten. B . 

Hyt 4' «Hda PaiM|ii«p«H. 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig de wet, 

yan 23 Sept. I 9 I 2 , St.-BL no. 308). 
XXXVH. 

Zoo bevond zi<rft dan de Stadhouder op Heti 
Loo, en was, hoe sterk zijn vrienden hem er 
ook toe aanzetten, niet te bewegen naar Den) 
Haag te gaan, om zijn verloVen invloed weer 
terug te krijgen. E n nu besloot zijn vrouw naar 
Holland te reizen, om door haar verschijning 
het oranjegezinde deel des volks op te beuren, 
eri haar vijanden vrees in te boezemen. In de 
nabijheid van Gouda gekomen werd zij bij de 
Goejanverw,elleshiiiis door eenige manschappen 
van een vrijkorps tegengehouden en haar ver
zocht niet vérder in Holland door te dringen. 
Haar broeder, de ikoning van Pruisen, het een 
schitterendie voldoening vragen voor de belea-
diging, de Prinses aangedaan. Zi j werd niet ge
geven en een Pruisisch leger van 20.000 man 
trok ons land binrien (13 Sept. 1787). De veld
tocht tegen Holland liep spoedig af; alle den 
prins vijandige besluiten werden ingetrokken 
en hij deed zijn zegevieranden intocht een week 
later a l in Dein Haag. iNu werden de borden 
verhangai en de fiere Patriotten moesten het 
hoofd i n den schoot leggen. N a a l den 
smaad, dien die Prinsgezinden in de laatste tij
den ihadden moeten verduren, i s het wel te ver
klaren, dat hier en daar de geinatigd'heid uit 
het oog verloren werd. -

De ommekeer giing hier ook niet rustig voor
bij. De woede der oranjegezinden barstte her
haaldelijk uit tegen Pieter van den Bosch, eme-
ritms predikant der Remonstranten. 

Geibocen tê  Aiuisterdam, was ihij in 1745 vaa» 
de Gereformee. de Kerk tot de Remonstrantsche 
Bioed«rscKap uvergegaan en na zijn theologi-
scihe studiën voltooid te hebben in 1757 tot 
predikant van Zegwaard-Zoetermeer beroepetv. 

N a 3 jaar hieir werkzaam le zijn geweest, 
bediende hij achtereenvolgenis de gemeenten, 
van Oudewetering, Z-./ammerdam en Leiden, 
totdat ihij in f783 wegens toenemendle zwakte, 
zich genoodzaakt zag, jEijn emeritaat aa-\
vragen. Hi j waa een man van „geleerdheid e 
smaak, ijverig medearbeider aan de Algemeen 
Oefenschool en schrijver of vertaler van onder
scheidene nuttige en wetenschappelijke werken. 
Hij {behoorde tot de leiden van de Maatschappij 
der Nederlandsche Letterkunde. N a zijn emeri-



"woonplaats. In mst bracht hij zijn dagen hier 
niet door; hij deed zich kennen als een ijvorig 
patriot, zoodat zijn naam voorkomt op de „lijst 
•van veertig vaderlandsche medeburgeren om-
daaruit te benoemen een getal van 25 persO" 
nen als nationale geconstitüeerden tot de zaak 
der onderfrandelingen t& Par i j s . " 

Hij wa-s dus een der vooraanstaande patriot" 
ten: de leider van alle plaatselijke anti-oranje 
•actie; men zag in hem die verpersoonlijking van 
de partij, die den stadhouder vijandig gezind 
was, 

't Was 18 September 1787t 
Ook hier weerklonk het Oranje-

B o v e n e n tooiden de zegevierenden zich met 
de oranje cocaffde. De feestvreugde ontaardde 
echter in baldadigheid'; men smeet de deur bij 
Van den Bosch open en de vraag „Mijnheer, 
verkoopt gij ook oranje?" voorspelde weinig 
goeds. Kort daarop kwam uit Bleiswijk „een 
(hoop gemeen Volks deels te voet, deels te 
paard. Voor het huds van den Eerwaarde werd 
halt gehouden en de aanvoerder van de bende 
schreeuwde, tet-wijl hij zijn sabel zwaaide. 
„Oranje Boven 1 Hier moeten we wezen!" De 
vijandscihap tegen V a n den. Bosch kwam dus 
niet alleen vm deze dorpen, 't Duurde niet lang 
of er was heel wat volk op .de heen. Hierbij 
v.'£iren ook de „Heeren van den Geregte", die 
echter meerendeels hun best deden de men-, 
ischjen wat tot bedaren te( brengen, Zij beloof
den al de papier on van v. d. Bosch, di*^ op de 
saak der Patriotten betrekking hadden, af te 
geven. Do'dh die berustten bij Schout Vonk, en 
deze was niet op het dorp en bij Hehnont zijn 
zaakwaarnemer, kon men .geen onderzfiek doen,, 
omdat hij niet thuis was. Wat v. d. B. echter 
bad, stelde hij het dorpsbestuur ter hand: Doch 
het vOlk, dat buiten stond, was daarmede niet 
tovreden en eischte, dat v. d. B. zich met oranje 
versierd, aan hen zou 'vertoonen. Hi j deed dit, 
terwijl uit de schare een kreet opging, dat hij 
van kant moest; hij wais Ihet, d'ie al het kwaad 
gebrouwen had. Dit drong den oud-ieeraar de 
betuiging af „dat het hem in de ziel leed deedt, 
dat mejn zo sterk tegen hem waa vooringeno
men, vermids h'j zich bew'usl was eei>.e regt-
waardige zaak vr : r vj.staan en niets gedaan lO 
hebben, dan 't geen een braaf Man paste." 

De saamgeschoolde bende ging, na de ern
stige yepzekering, dat al d'e papieren overge
leverd waren, die op de.zaak der Patriotten be
trekking hadden, uiteen. Het rumoer ving 's mid
dags weer aaft. Men zou en moest meerdere pa-

.ï?i.eKn,ljibkerL^NieJs schean^ ta zijn, 

de woede van het volk tot tedarejn te bren
gen. Zelfs bij Ihet valllen van den avond viel er 

. niet aan te denken, diat v. d. Bosch, die recht 
) tegenover het nieuw© Raadhuis woonde, de 
t straat kon overstdien, om tot meerdere veilig-
l heid, zich te begeven naar Palensteyn, toen een 

boerderij met een rieten daik, die door Schout 
Vonk bewoond werd- De menigte des Volka 
maakte dien kleinen overstap ongecaden, In 

eigen huis te blijven was en bleef gevaajlijk,| 
Den volgenden morgen na 'zes uur zou mg» 

er reedis met paarden in ri jden! Dit had ea!(| 
buurman „achter aan het huis geklopt heibH 
bende" d'en bedreigde medegedeeld en hem aan* 
geraden, ter wilie van zi jn leven, een v e i % 
toevluchtsoord te zoeken. V a n den Bosch „meet 

( op het liartlijk verzoek zijner Huisgenooten, dm 
I uit eigene vei-kiezing zijn huis achter uitvept 
i laatende, werd door behulp zijner Nigte 
i tronella Doornhaag en Dsu De Roy" , die zicK 

hier bij zijn sdhoonvader, Abrahaim IVIaasj den 
)redikant der Remonstranten, bevond „over de 

d' 'ingsloot acter zijne wooning, door middel van 
iix laddter geholpen .Zijne Echtgenoote volgda . 

7 ro, en hij bracht diem zorgvoUen nagt in het 
:s zijner ztisters dooc. Een zijner Zreteren di« 
iden zeer beangst waren, vondt 's anderen 
.gs s morgens gaed om don Tuinman van v. 
Bosch, die dirie thuizen van daar woonde, t« . 

0 vraagen of deze Men een .veilig verblijf vooï 
haar Broeder en Zuster haidt! Dit gereedlijk mei 

y j a beantwoord! zijxwie, begaf hij zich met zijn» 
^ Vrouw derwaertsi, en bleeven op efen zoldew 

tje, dien dag en den volgenden." 
't Scheen weJ, dat de storm ging bederea,. 

Een publicatie van 48 Sopt. der Staten van Hol" 
land zal diaartoa wei het hare hebben bijge^ra» 
gen. 't Was een vermaan „om zich als stilla 

; en vreedzame In» en Opgezetenen ta gedragen, 
' e n zich in het bijzonder ta w a g t ^ van alle op-
: roerige gesprekken, beweegingen en zaamenrot» 

i tingen." Het stuk vverd bekendgemaakt „ren 
i 20 September 'savondis met kaarsligt overmits 
.̂j het laat ontfangen", teekende de gerechtsbode 
; Cornelis Maaskant er op aan. 

'ii Den'tienden had Rijnlands baljuw geschre» 
• ven, dat hij een „Corüorael met vier man" naar 

Zegwaaidi zou zenden, „ten einde zorge t» 
draegen dat aldaer en in de nabuvuige Distric-* 

; ten der Baillinage de goede rust ©n vriligiheid ' 
7 der iigezetenenbewaerd bl iwe." 



V a n hun bijstand is ons niets bekend. Vep 
moedelijk waren eij al weer vertrokken. Zi j wa; 
ren immers gezonden, toen de partij der pai 
triotteit nog haearsdite om elke bewegBijr iege* 
Oranje den kop in te drukken? 

Mogèiüjk haddien ze hier nog goeden diws j 
kmmen doen. Het gevaar voor v. d. B, wps 9,09 
niet voorbij. \ 

Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig de wet 
van 23 Septj 1912, St.-BL no. 308). 

XXXYFÏ, 
Twee dagen en twee nschferi bad de zolder 

'an zijn tuinman aan Pieter van den Bosch een 
'eibge schuilplaats geboden. De rust hier ge-

iek op die van een vulkaan. E e n lutbarstirg 
O U weldra volgen. Oorzaak er van was het 
erucht, dat de Rijngraaf van Salm, de Utrecht-
che bevelhebber van het leger der Patriotten, 
1 aantocht' was, wat <s?enwo' valsch bleek te 
ijn. ,,De woede begon iniet verdubbelde pogin-
en los «e barsten." Men sprak af, alle huizen 
> onderzoeken, ten einxife v . d. B . te vinden en 
i vermoordlen. 'sTuinnvans vrouw, dies verwit-
gd, kwam bij de verschoolenen met berigt, dat 
ij hun niet langer veilig in huis kojn bergen, 
och zij wees hun achter op de werf een kleine 
:huur, met aanmaning om zich daar in te ver
eeken. Beevend begaayen zij zich derwaards; 
Dch terliorzaake van de benauwdheid der ver-
lijfploatze en van de vrees, dat zij ook daar 
iet veilig zouden weezen, vertoefden zij er niet 
tng. Zi j keerden weder na de zusiers op de 
erf; doch beiden ver<klaarden dat zij hun niet 
i huis konden neemen; dat zij ook daar niet 
j i l ig zouden weezen. . 
Hier op begaf zich v. d. B. met zijne Vrouwe 

i de Snijding tusschen het huis van de zus-
es en het naast daar bij staande. Nauwelijks 
Jren de Zusters in huis, of, er vervoegde zich 
j deeze zeer bekommerde, een'Dorps Sche-
sn, vergezeld van den Bleisvvijkschen Klapper-
lan, een silegt berugten Kaerel, miet verzek^-
ng, dat V. d. B . zich in haar huis, of op haai-
arf moest bevinden, en dat zij hem over te 
everen hadden, zonder'dat zij egter eeldge 
sscherming beloofden, noch ook eenige kwaa-
3 behandeling' dreigden. De, Zusters verMaar-
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vondt, er bij voegende, dat zij die verzekering 
met een eed konden, staaven. Zj j vertrokken. 
In gemalde snijding vonden zich de gezogten 
en beklaagden bloot gesteld aan een zwaaren 
regen, met donder vergezeld. Zi j zagen van 
daar over een plank eenig Pruisisch krijgsivolk 
voorbij trekken. Dit wéér en dit ontzetlende ver
toon drongen de beengstesv na bijkans twee 
uren op die ongeschikte plaatze zich onthou
den te hebben, zich ven daar en op de werf in 
de schuur te begeev'en. 

De ongelukkigen baden en smeekteii de Zus
ters om i n huis te nvogein opgenomen worden, 
doch deeze verklfwrden zulks niet te kunnen 
toestaan. $t de prangende arvgst uit die weige
ring geboren, en gevoegd bij het reeds gele-
dene, keert v. d. B, zich om, begeeft zich uit de 
schmtr op de \yerf en voorts na het pad, 't welk 
op de Ringsloot liep. Meergemelde Nigt en een 
Schoonmaakslier zagen hem het pad opgaan, 
(terwijl zijne Vrouw geheel vol 'schrik'"in de 
schuur bleef) en voorts i n 't water springen. 
Hierop vloog de Nigt tan huize uit om haaren 
oom, ware het mogelijk, te redden, doch 'op de 
werf komende en van alle zijden veel Volks be-
meuivende, dat allerijiselijkst schreeuwde, gsng 
zij , dour s d u i k niet-weieterKle wat zij deed't, 
weder in huis. Eenigen van liet .Volk schooten 
töe, trokken hem uit het water; doch hij werd , 
schoon hij er slegts weinig oogenbiikken im ge
legen hadt, en adergelaten werd, dood be\»on-

i den. 
Het lijk VE(n deezen Main werd op de Stoep 

' achter aan den Ringsloot gelegd. De zusteirs 
I optderzogten bij de. Regenten of het geocrioofd 
. was, den geisüorvenen in Ihuis te neemen; doch 

kregen tot bescheid, dat zij Zusters noch^mog-
te5>, noch zij Regenten iets aan het lijk konden 
doen, vóór dat de zadk aan den Baljuw wa^ aan-
gegeiven. Zodat het Li jk, dewijl men geen "ge
volg van het aari|geeveni9Mes gevaisi aan don 
Baljuw vernam, op dezelfde plaats bleef liggen, 
en niet ongemoeid: ,want de kwaadaardigheid 
niet.epolzucht zich bij eenen ongeluikkig-Oiiiige-
komenen vereenigende, stak neus m ooren met 
Oranjebjoemen, vulde daarmede de handen; in 
den gaapenden miond stopte de baldaadlgheid 
schmlpeh.'In dezem bespotten stant bleef Ret 
Lijik vijf dagiqn k n g ïggen, tot or tv.'ee Rhijn-
landsche 'Dienders' kwam.en, die^een touw om 
het Li jk aioegen, 't zelve vervolgens in "t water 
wierpen en achter een .schuit door een Ring
sloot als een Ki-eng, naar het Kerkhof sleepten, 
en zonder (kist in . e,en_ kudl doiven..'' 



'TOTTrans wordt die droeve gescljiedeinis i 
•ons medegedeeld door,Wagenaar in zijn „Va-
dejlandsclve Histone" D l . X V . De scïirijver ver
meldt nog, dat hij het opgeteekend heeft „groo- ' 
tende&b woordeiijk o/orgenoirien uit het V e r 
haal, wéinige degen naa het voorval u i t den 

.mond van e.en der oor- en ooggetuig-.en opge-
,teekend." 

W e wfllen er nog aan toevoegen, dat dren
kelingen of verongelukte personen niet begra
ven mochten worden, voor da baljuw van Rün-

dand het lijk geschouwd had. B i j . hem berustte 
immers-de crimineele rechtspraak. Menschen, 

'die in het water warc^nom^o-elkomep, werden dan 
ook, tot zijn komst, aan den kant, met de voe
den iti het water neergelegd. . 

, We wezen er vromer eens op, dat in di^, 

ouoe tijdenzeen gewetenloos rechter de inkom
sten van zijn ambt ten koste van zijn onderhoo-
ri«gen kon opdrijven. De baüpiw van Rijnland b 
ipoende dat hij uit deze gebeurtenis nog wel een ^ 
duitje &on slaan en legde de weduwe v. d. 
Bosch een geldlboete van 50 Duoaten op. 

Nog willflB» we er op 'wijzen, dat v. d . Bosch 
niet om het leven gebracht is, zooals wel eens 
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vertelcT wordt. In een overlijdensregister staat - K . G . ; 
dan ook duidelijk dat hij den 22sten September 
1787 „in het water verongelukt" is . 
' Den 27sten September moesten de wapenen 

van het Exercitie-Genootschap op het 'badhuis 
worden afg©gev<jm. Èegwaards vroede vaderen 
gihgen tot dien maatregel over, voordat het 

.XandsbestuUr daartoe bevel had gegeven. Dit 
d'eod een aanschrijving van 3 Oct. verspreiden, 

waarbi j bekend gemaekt werd, dat de geweeren 
van het genootschap van wapenoefening, snap
hanen, patroontassen of zijdgeweerien bf wat 
daar aan gehoort", moesten worden overgege
ven. 

Maandagavond •! October werden de huizen 
in het dorp geïllumiinêerd. Niemand mocht daar 
toe gedwiongen worden. Die zijn woning ver
licht had, werd ,,versogt ein desnoods gelast" 
zijn huis „geduurende de illuminatie, niet a l 
leen te naoogen laten, ten eynde allen onge-
lu!kken, welken daardoor zouden kunnen ont
staan, voor te koomari; op poene, dat bij. a l -

dien Contratrie (het tegendeel) deser mogt be-
voiWen vforden, van weegen schout en ambagts-
bewaarders deselve, zullen gelast worden daid'e-
ijk hunnen ligten uyt te doen." B . 
^ 
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Uyt É' oude PaNi|iï«p*N. 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig de wet 

van 23 Sept. I 9 I 2 , St.-8k no. 308) . 
XXXTX. 

Z-oo was de opstand van 1787 bedwongien en 
hoewel verbitterd, moedeloos was de ten onder 
gebrachte"partij met. ]J>e uitgeweikenen,, onge-
iveer 40.000, grofoendeelis naar Frankrijk ge-, 
vlucht, hadden velerlei verptagadhouding met de 
vijanden van den Prins. Het was nu niet enkel 
tegen hem alleen, maar teg«i de igansdhe staats-
regeiling gemunt. Het uitzicht voor de Revo
lutionairen werd veelbelovend, toen in Frankrijk 
het ongeloof zegevierde (1789). De Staat werd 
tem onderste boven gekeerd; vefë-.duizenden, 
waaronder de Koning en de Koningin, onthoofd _ 
vrouwen, grijsaards en kinderen bij menigte 
vermoord!; een Schrikbewind ingesteld, dat den 
biimenlandschen tegenstand, d/oor valbijl (guil- , 
lotine), schrootvuur, brandstichting en verdel-" 
ging overwon, en dat oorlog verklaspde aan 
elk wettig -bewind, ien belofte van ondersteu-^ 
ning aan alle opstandienngen deed. De F r a n 
sche Republiek riep alle volken op, om hen 
a k bevrijders te ontvangen; zij zouden bun 
„ d e , r 1 p c h t « n v a n d e n m e n s c h " ' d o e n 
verkrijgen en hen zegenen met „ v r i j h e i d , -
g e l i j k h e i d , e n b r o e d e r s c f e a p " . De j 
Franschen rukten in triomf naar ons land op ; 

de Stadihouder moest de wijk nemen-naw 
Engeland; omdat <ïe Fransdhe RepubUek met 
hem niet wilde onderhandelen. 

N u zou een nieuwe Staiat, met toepassarig der 
geliefkoosde Beginselen, een RepubUek, verri j 
zen die door den wil van het geheele volk be- f 
stuurd zou worden. _ T 

Hier h.ad zicK evenals in de andere .plaatsen 
een „Committé Revolutionair" gevormd. Dit 
riep op Donderdag 5 Maiart 1795, „het eerste • 
]aar der Bataafsche Vrijiheid"-de bïtngerij van 
.Zegwaard op, om over belangrijke aangelegen
heden te onderhandelen. Uit „naam van het : 
volk" werdén van de, dKDrpsregenten, sdhout, 
schepenen, secretaris, ambachtsbewaandiers, -
krookieemraden, sckotkerver^ -gaarders, turf- . 
meesiters, rooimeesters, weesmannen, bnand- i 
heemraden, benevens de bode wan het ambadht 
uit hun diensten ontslaigen. Dit lot trof niet die j 
molen-, kerk- én armmeesters. Om echter alle 
Verwarring te voorkomen, die noodwendig^ uit 
regeeringloosheid moest voortvloeien, zou 'voo; 
den tijd van tweie maanden oen nieuw diorps-



bestuur aan de aanwezigen worden-voorgesteld 
Tegen die personen, wier namen voorgelezen 
werden. Iconden dladelijk bezwaren worden inge
bracht. ,jDoor eene stilswijgenée beantwoor-
dinge" werden tot leden deu Municipaliteit (de 

i nieuwe naam voor gemeienfebestuur) aange-
" steld : de „burgeris" Jacobus Oveprvliet, Corrie-

lis van der Togt, Leendert Rutten, K r i j n V i j 
verberg, Klaas van Hijselepdióorn, Jan Vork, 
Cornelis Post enr Bernardus van- Alphen; tot 
leden van het „CoIlé|rie van Justi t ie" ; de. 
schiouit Comelisf Maiaiskant, die bij de reoht-
spraalk bijgestaian werd' door de schepnen Pie
ter van 't Hiart, Job ivan Smeerd'ijk, Simon van 
Oringen, Pieter Öuijs, A r y dfe Groot, A r y Lug-
tigSieid, Pieter Pietersz. Overvliet.. A l s secreta
r i s zou dieaist doen Cornelis Maa^ant e n als 
bode Hügo Msiaskant. 

Dte „vercome Boingers" legden i n hainden van^ 
dien Burgter Lourens Kuyper, Leeraar desr R e 
monstranten dien volgenden eoct af : „dat sweere . 
of belove ik den Post mij heeden door het Vo lk 
opgedragfen, getrouw ejn na mijn besitp vermoo- -
gen te sullen waarnemen en stleeds bereyd te ' 
eyn dieselvte op (begeerte der BiKiger;ije alhier 
neder te léggen." 

Ondier de namen, die zoo strak^ door ons 
-genoemJd werden, komen er voor, die thans hier 
nog bestaan. InderdaadI behooren zi j tot de ge» 
slachtjen, die hier a l meer dan een eeuw heb
ben gewoond, en waarvan iwie binnen kort een 
lii-stje zullen publiceeren. • 

De Oranjegéïindten gingen nu oen tijd ven 
^viennedering tegemoet. In de „dingboeken" ko-

i 
men de geschiedenis <vaf\7 nog niet ver
geten was. Zoo Wierd geprocedeerd tegen een 
mwoner van Zegwaard „om betaling te hebben 
van 1 G l . 16 st. voor een zwairte kokarde, die 
in 1787 afgeverg-t wais", te(g«n een ander om 
een geweer, dat in dait jaar afgenomen was, 
terwijl de „Volkssocie.yt yan den banne Stomp

af wijik", van eièn onzen ingezetenen den 'houten 
'3n trommefi terug eischte, die in 1787 uit de pais-i 

torie aldaair waa we;g)geha)ald. Kon daaraan niet 
Worden voldaan, dan zou een schadeloosstel-

,n- ling van 3 gouden dukaten (ƒ 15.'^) te betalen 
50 staan. 

I n een rechtbbek v to" den baljuw van Ri jn 
land vonden we nog Jete uit den Franschei» 
tijd, dat we nog eyen willen mededjeelén. Een 
Zegwaardsch per'?; -on,' zijn naam mogen w? 
niet noemen, Ihad ,:^:Ch schuldig gemaakt van 
„in het .openba*»; Ol-anje Lint te hébben ge» 
dragen." Hi j werd voor de Hooge Vierschaar 
gedaagd, jjtoch Versaheen niet „vreezende voor 
de gevolgen v ^ zodaïiigé'' beschuldiging e» 
vluchtte naiar een andere plaaits, waar de macht 
van Rijnlands baljuii^ niet neikte. Doch'voor de 
tweede maal gedagvaard, kon hij niet b e t e r d e n 
dan zich m'et een verzoeksohrift tot itet GetteStt 
te wenden „ter varmijdinge van de alleronge-
naarnste igevolgen vfen zodanige Crimineele 
procedures en vocrik<)omi!rig van zijn toitaale 
ruine, die lantgepe retraitis (terugtocht) en aib' 
sentie (afwezigheid) onvermijdMjk zoude^ver-
oorzaaken." Hi j verkiaarde dat „indien 't zelve 
dioor hem rmogte g e s ^ e d zijn, 't welk hij edh» 
ter in gemoede kan Aetuigen zig niet te kim-

j ncK Leiiirawji'ary hcu..-^'v, dcor hem rJet ïs^ge?,̂  
sdhied animo delinquendi en rrueit opzet, oiro ' 
daardoor eeniige sieditie of oproer te verwek' 
ken, maar dan waarsdhijnlijk moet geschied 
zijn in een omstandigheid, dat hij het volkomep 
gebruik van z'ijn vierisiüamd en vermogiens niet 
zal hebben gehad, als zodanige behandebng ten 
xutterste verfoeijiendie ien zig ook gerust beroe
pende op zijn gedfftag sedert en in den j'afflfe 
1787 gehouden, ,waar omtoenid 'hij vertrouwd, 
daf geen die minste nadeeüge bewijzen t ^ 
zijnen opzichte zullen kunnen worden gepro-
duceert (voortgebracht) m ^ r veel eef, dat hij 

f e n zijne oude vader, ten 'hunne eigene peri-
oulen (gevaren) aancmigelukkige lieden tot der-

• zeiver reddthg^ en hulp allen ibijstand hebben 
I toegebracht."''' • ^ 

O p zijn verzoekschrift werd hij zeer genadig' 
behandeld. Een bloedige geeseling zal hij wel 
verwadht hebben, doch het-liep goed met hem 
af. Hi j werd veroordeeJd op zijn knieën „in de 
openbaero Viersckaere, God an de Justitie de 

i vergiffenis wegens zijn misdrijf te bddden" en 
! hem bevolen „zich vooitaai» als een gielhoor' 
I zaam Ingezetenen aan de bevelen van zijne wet' 

tige overheid te gedraiegen, op poene van zwae 
htier correctie". 

Het bevel tot irbtechtemisBieminjg werd oipge 
heven, . ,^ch de „kosten van justitie" m ôeste 
door 'hem betaald worden. 

BI 
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(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig de 
wet van 23 Sept. r912, St.Bl. no. 308). 

XL. ; 
Den 5den Maart T795 werden de dorpsre-j 

genten uit hun bedieningen ontslagen. Zij wa
ren dien morgen voor het laatst in het oude 
Raadhuis saamgekomen. Daar was ook het 
„committé Revolutionair", bijgestaan door 16 
leden van de gewapende Burgerwacht. De 
secretaris van het gemelde comité hield de vol
gende toespraak: „Burgersl Tans is het gese-
gende ogenblik daar, dat -wij uijt den Staat der 
Slavernij tot die van Vrijheijd zijn terug ge
keerd en alsoo vercregen een Recht, het welk 
i a n vrije Menschen niet dan door dwingelan'? 
den kan ontnomen werde, namentlijk het recht 
ter verkiesing onser vertegenwoordigers; het is 
hierom Burgers, dat wij U I . die tot hier toe het 
bestier in handen gehad hebben, en ons door 
dwang zijn opgedrongen, aanseggen, dat Gij 
U.1. van dit oogenblik at aan, zult hebben te 
onthouden van alle Regering en bestier tot hier 
toe door U.L gehouden: wij eijsschen van U I . 
dat Gi j onverv.'ijld dit Raadhuijs zult verlaten 
en naar uwe woningen als Burgers te rug kee
ren, in welke betrekking Gijlieden die volkome 
veijligheijd voor uwe Personen en besittingen 
genieten zult, waar op ijder burger aanspraak 
heeft." 

Nadat aan dit bevel voldaan was( begaf het 
Comité zich in optocht naar het kerkgebouw 
der Hervormden. Met „klokkengeklep" was i 

twee dagen te voren bekend gemaakt, dat de j 
burgerij door hét Comité revolutionair opge-( 
roepen werd, om de „tegenwoordige Regeering 
dezer plaats te vervangen cn de voorgestelde 
Persoonen algemeen bij meelrderheijt te zién 
goed of afkeuren." 

Wie niet verscheen, werd gehouden „met de 
besliüjten der meerderheijt volkomen genoegen 
te nemen en in te stemmen." „Dienstbooden en 
die door eenige armenkassen werden bedeeld" 
waren van de oproeping buitengesloten, even
eens „allen soodanigen die Sig mogten hebben 
schuldig gemaakt aan misdaden van plundering, 
geweld, onderdrukking of voorige ontwapening 
hunner medeburgers, als welken volstrekt niet 
kunnen werden beschouwd tot den k r i n ^ der 
weldenkende Burgertje te behooren." ; 

Wèl was aan den oproep gehoor gegeven: 
„een menigte burgers van beyde de Ambagten" 
Tjgjjond- jzirl> ijt(- d.<», VerJt-,— -- -̂a«. , - . . ^ . K « V , & 

De heer J . van Trigt nam hier weer in hoog-
dravenden-stijl het woord. „Burgersl Was het 
onder den besturenden wil der Godlijke Almacht 
voor de edelmoedige en dappere Franschen be
waard, öm trotseerende alle gevaren en verwin
nende alle natuurlijke en door konst bewerkte 
beletselen, de eeuwige en nimmer verjaarde-
rechten der te lang beleedigde en vertrapte 
menschheid, ook zegepralend inpons gefolterd 

vaderland te herstellen, — 'was het voor de 
nimmer vermoeids zonen der vrijheid bewaard, 
om den schoonster. triumf, die immer door 
deugd en gerechtigheid werd verkregen, voor 
stroomen heldenbloed te koopen, — en Ne-' 
derlands jammerlijk gedrukte volk uit de ijze-
len boei der snoode dwinglandij geslaakt, te 
voeren tot die edele en hooge waarde, die 
ieder mensch zijn wezenlijke bestemming herin
nert — wel Burgers, dan is het ook onze dure" 
pbcht om onder het aandenken aan het heden 
op te richten "teeken onzer herstelde vrijheid, 
de groote bostemming^ volijverig te vervullen 
tot welke elk mensch, als burger, aan de 
Maatschappij en hét Vaderland nuttig kan en 
behoort te zijn. 

Hebben wij grooter en heiliger verbond met 
elkander te sluiten, dan dat, hetwelk op het 
algemeen ;belang gegrond, ons elk oogenblik 
moet indachtig maken, wat wij aan het vader-
lor.d, wat wij aan onze medeburgers verschul
digd zijn? — en wat vordert des onzen plicht 
anders van ons, dan. onze herstelde vrijheid te 
beschermen en onderlinge broederlijke een
dracht aan te kweeken, en door sprekende da
den te bevestigen? Hebben wij meer dan zeven 
lange en bange jaren van willekeurige, onder
drukking moeten door leven, om het zoo lang 
verbeide als gelukkig en verbazend tijdstip te
gemoet te snellen, waarin het der Voorzienig
heid behaagde, om zoo zichtbaar als treffend te 
verlossen, een tijdstip waarnaar elke ware vriend 
der vrijheid, elke zuivere voorstander van recht 
en gelijkheid, elke bemLinaar van Bataafsche 
trouw en blanke deugd zoo lange gereikhalsd 
Heeft -T- maar-i'aïk tevens esn tijdstip, waar.? 

oor de misdaad beefde, en dat iedere despoot, 
eder eigenbelang en grootheid zoekende aristos 

craat als een treurig eindperk van zijn onwettig^j 
gezag, ot vurig eigenbelang, zoo gaarne van 
zich verwijderde, en tegelijk - met angst tege
moet zag — dan is het nu meer dan ooit onze 
zaak. Burgers! om met een zuiver geweten en 
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dankbaar hart, onze oprechte dankoffers voor /^^ 
zoo blijkbare zegeningen, van het Alvermogen, i 
juichend ten hemel zendende, ons allen te ver- J 
eenigen en met saamverbonden krachten tot het | 
algemeen geluk van het vaderland te arbeiden,. | 
opdat wij voor onszelven voldoening hebben en | 

! van onze medeburgers een onpartijdig getuige- ? 
nis m.ogen wegdragen, opdat het volgend gte- ^ 

, slacht, met een streng en onzijdig oordeel mog ê | 
bpslissen, of wij aan onze groote plichten vol ' - | 
daan hebben met den zuiveren ijver en ware | 
belangelooze liefde voor de vrijheid als met ' 
zoo veel recht van ons kan gevorderd worden. 

Dat dan op dezen plechtigen dag, aan vri j - " 
heid en gelijkheid toegeheiligd, zich deze Bur-
gerije ook als een Broederkring vere,enigel Dat 
brave burgers, zonder onderscheid, elkander de 
ongeveinsde hand van Broederschap, gulhartig 
toereiken! E n dat met den sluier van vergeten-
beid bedekt worde, alle de onzalige tooneelen, 
die weleer ook 'op deze plaatse zoo jammerlijk 
door blinde drift en hatelijke partijzucht zijn 
uitgevoerd, aan den wrekenden arm der Ge
rechtigheid overlatend te straffen diegenen, 
welke zich aan gepleegde wandaden zal schul
dig vinden, ten einde ook van deze Burgefije 
blijken gezien moge worden, dat ware vader-' 
landsliefde, ook haar aller harten vereenigd 
heeft, opdat het op te richten teeken onzer her
stelde vrijheid, groeien, bloeien en de gewensch-
te vruchten van Broedermir\n Eendracht dra
gen magl 

E n gijlieden, die op dezen dag met het be
stuur uwer vrijgewerden medeburgers; ai,j^.,„.j,.. 
stem en wil , zullen worden vereerd, — gewisi 
dè posten, die gij staat te aanvaarden en die 
gij alleen aan het vertrouwen dezer burgerijen 
zult schuldig zijn, verdienen alle uwr ijver en 
werkzaamheid, opdat gij, getrouw aan den hei
ligen eed, die gij in handen van het volk be
hoort te zweren, van uw bewind moogt kunnen 
verantwoorden, dat niets dan het algemeen be
lang uw daden heeft bestuurd, en dat al uw han
delingen op de onvervreemdbare rechten van 
den mensch en den burger gegrond, niets an. 
ders ten doel hebben gehad, dan het waarach* 
tig heil uwer medeburgers op onwrikbare zui
len te vestigen. 

E n gij vrijheid en vaderland minnende bur
gers, die weleer getoond hebt, dat het vrije 
staal in uw hand, onder een welbestuurd be-
Vïirid, een onverwinlijk bolwerk tegen de 
heerschzucht zoude hebben gestrekt, vereenig 
u toch vooral wederom met elkander en met 
die uwer ,medebur?rers- wien d-?> daadliikp .bên. 

scherming onzer waardste panden ter hertelt 
gaat en laat anderniani den vrijen burgeraren 
door het altoos gevreesd geweer gesterkt, een 
onoverkomelijken slagboom voor de dwinglan
dij en onderdrukking een zeker middel tot duur
zame bevestiging onzer herstelde vrijheid uit
maken. 

De Almachtige die der Vrijheid door won
deren aan ons weder geschonken heeft, beves-
tige dit groote werk zijner handen cn stelle 
ons vaderland tot een treffend voorbeeld, hoe! 
zijn weldüdigen wil, der volken vrijheid be-'\ 

geert en daarstelt en dat zijn onbegrensde al- 1 
macht en goedheid, die kan en ook wil be-' 
vestigen tot het einde der eeuwen." 

Gelukkig dat Van Trigt s „vrome' 
onvervuld gfbleven z i j n l 

wenschen 

• B. i 
^•.aiöui.^xc^,xii v<.f.ic«.eia, overeenKOmstig die 
, wet van 23 Sept. 1912, St.Bl. no. 308). 

X L I . 
Zegwaard-Zoetermeer op Maart 1795. De 

i-evolutie-dag! 
I n het Rechthuis was alles, geloopen als van 

^o 'een leien dakje. Aan verzet tegen de indrin
gers w e r d niet gedacht. Zotider dat ze met z'n 
allen ook maar één k i k hadden gegeven, was 

25 ' het gezag in handen van het „Comité Revolii-
^^•tionair" gelegd. Zijn secretaris V a n Trigt 

hoorden we, onder bescherming der gewapen
de Burgerwacht 's moBgens te negen uren ver
klaren, dat de regenten tot den kr ing van amb-
telooze bui;gers waren wedergekeerd „zijnde 

" ; vervolgeijs door alle de Officanten en Regen-!if i j . Tl ... . . — O " » . ' û ^̂ » niic uc wii icaiuen en liegen-
^ ten de Regtkamer verlaten." Toen werden in 

het koor der Hervormde K e r k voor de verza-
melde menigte de namen van zeventien bur
gers afgelezen, die als „provisioneele-vertegen
woordigers des volks van Zegwaard" werdén 
voogesteld. (Zie art. 49) 

Vooral had V a n Trigt weer een Vedevoering 
afgestoken, waaruit we overnemen, dat „hî  
die zijne waarde als mensch, zijne betrekking 
als burger immer ontluysterd mogt hebben 

n door misdaden van plundering, geweld oll 
j?.-1 onderdrukking zijner medeburgers, ot die ^ 

' - 'daar toe door lagen raad, onderstand of aan-. 
hitsing, de aanvoerende oorsaak mogt ge
weest sijn, kan geen deelgenoot zijn van die 
werkzaamheden, die alleen door burgers van 

;r eerlijke en onbaatzuchtige gevoelens, oogmer-
j j j k e n en daden kunnen uitgeoefend worden, . «n 



üie sig aan een of ander deser andaaflen raoy. 
hebben schuldig gemaakt verwijdere zig mj , 
eene plaats, waar het medeleden van elk ver
gevend burgerhart hem sabvolgen. ^Vij sullen 
u de namen der door ons voor den ti]d van 
twee maanden, benoemde burgers v o o r l e - r 
en inaien er eenige onder mogfen sijn, welke 

•uwe goedkeuring niet wegdragen, versoeken 
WIJ u, dat gij u dan laat hooren, terwi j l w i 
u w stilswijgen sullen houden voor uwe toe' 

j stemming." Doch „geen de minste inspraak b 
geweest en dus alle als wettig verkosene bur-

jbers provisioneel aangesteld gehouden." Nu 
j volgde de gelukwensch, waarbi j Van Trigt do 
j burgerij opriep, om door haar bedaard ge-
jdrag „aan geheel Europa te toonen, hoeveel 
; een omwenteling, door vrije menschen, belang-
I loöse burgers bevffrkt, verschilt van die, welke 
|door vuige slaavan, tej. believe van volks
onderdrukkers is daar gesteld geweest". 
„Sijnde vervolgens de twee overgebleevene 
leden van het Committé Revolutieonair 
Dofaiiné Kuyper en Pastoor de Haan- nevens 
de Municipaliteijen en Leden der Justitie 
met hare secretarissen en boodes eerst 
gegaan naar 't Regtbuij? van Zegwaard 
en na eenigen tijd vertoevens gesamentlijk na 
't Regthuijs van Soetermeer, a lwaar gereed 
was eene maaltijd zijnde de koude keuken en 
welke wierd gehouden seer vriéndelijk met 
de commandant van 't gantse Battailloh F r a n 
sche en de commandant der twee compagnTRr-
ialhier gecantonnsert met zijn secretaris en 
eenige officieren." E n n u w a s d e o m wen--5 
t e l i n g h i e - r v o l t r o k k e n . I 

„Een revoliUiè van f luweel" werd onze 
..omwenteling" wel gescholden.Tn ons w a t e r - . 

t 

land werd de schuimende Fransche •wijn a l 
spoedig naar der-luiden gehemelte en smaak ' 
verdund. De mannen, die den stuurstang ge
grepen hadden, bevroedden van meet af, dat 
voorzichtigheid hier in Hol land nog altijd de 
moeder van de porceleinkast was, en dat V i e 
een ander In woeste vaart overreed, straks 
zelf het gelag moest betalen. E n toen het revo
lutielied, hier op „psalm" mélodie gezongen — 
in letterlijken zin ook — en aangepraat i n 
„vrome" toespraken en predikatie's door def
tige predikanten, zeiden de menschen, a 1 s ze 
wat zeiden, dat het zóó ook goed waa. Ook 
zij men billijk eh vergete niet, dat de burgerij, 
de gegoede en gezeten burgers nooit ofte nina-
mer tot een..Êisen zelfstandi" r.r.iiiioJ--' 

. u - - - - - - -̂ -ö p^AiucK It:. 
wareiEaprgevöéd..„Hét R e ^ t e n - d o n r had alles 
bedon»n.' Wat de heeren „wezen" was van 
oudsher door de „gekken* „geprezen." E n met 
de „Meyne luyden" en de thans zoo beroemde 
„werkman" maakte men z ich destijds nog niet 
druk. Hielden de Héden zich st i l en rustig, dan 
wa r en de fooien niet s c h r a a l Zelf vroegen ze 
dan ook niet veel meer. 5 Maart 1795 was voor 
hen en feestdag! 's Middags 3 uur begon de 
optocht met den Vrijheidsboom, gaande van 
het huijs of werf van Jacob Raaphorst in Soe
termeer, vooral een Detachement Franschen 
met haare trommels, vervolgens 9 musikanten 
expres totdat eijnde uijt den Haag ontboodèn 
als doe vier kleijne jonge dogters met het 
mandje waar in twee witte duijven, een jonge 
dochter met^^. vrijheijd^wimpel, een dito me' 
de muts van vri jheid, vervolgens de vrijheijds-
boom sijnde een groene mastboom, gedrage' 
door 6 Burgers en naast deselve begeleijc 
door ... jonge dogters alle in 't wi t gekleed. 
Vervolgens eene met de drie kleuren gevlamde 
steng, eerst geschijit geweest tot de vrijheids
boom, dog nu sullende gebruijkt werden om er 
nevens te stellen. Vervolgens een tamboer 
w a a r agter Dom's Kuyper en Pastoor de Haan 
gevolgt door de leden der Municipaliteijt der 
beijde Dorpen, de leden van de Collegiën van 
Justitie, de respectieve secretarissen en boo-
dens, twee aan twee en om verschil van voAi'-
rang voor te komen, één uit Zegwaard en Soe-' 
termeer telkens samen. E n sijnde opgeslooten 
door de gewapende Burgers alhier met haar 
commandant aan 't hoofd, en eenige leden vf 
't Genootschap van den'Leijdsendam en sul-
tot aan het eijnde van het dorp Zegwaard, . 
vervolgens teriig tot op hef pleijn voor / 
kerkmuur tusschen het wagthuijs en 't ijsere 
hek werden de deselve onder 't gestadig lui j
den der klokken en geduurige musiek, getrom
mel en vreugdeschooten van 't Fransche 
Detachement en 'gewapende Burgers met veel 
plegtigheijd opgeregt, wordende onder 't ep-
rigten der "^ijheijdsboom door de kleijne 
jonge dochters 't kooijtje ontslooten, de duij
ven in ' vri jheid gesteld, en vervolgens onder 
't gestadig speelen van musiek en zingen van 
rrijheijt-liederen, zoo i i i 't Frans als i n 't 
Nederduijts nog eenige tijd doorgebragt." De 
verschillende toespraken gaan we voor het 
oo»enhlLk,iitilz.\YJjgeqd.-VOorbn, 



De secretaris teekende in zijn notulenboek 
; verder aan: „Sijnde vervolgens de trei jn in 
de selve ordre als waren opgetrokken, weder 
na 't Regtbuijs van Soetermeer gegaan, waar 

^vervolgens de avond i n gulle en broederlijke 
.vrolijkb^eijd-is doorgebragt, sijnde alles,met 
jveel bedaardbeijt, sonder eenige ongelukken 
j of verwarr ing afgeloopen. E n is aan de Fran-, 
1 sche troeppes tot een gesqhenk gegeven om in 
vroolijkheijt te gebruijken, flessen wi jn, welke 
d o ^ haar i n de respective heAergen is uijt-
gedronken. E n aan gewapende burgers alhier 
voor haar adsistentie in het houden der goede 
ordre als mede aan de burgers welke .vdj -

J heijdsboom etc. hebben gedragen elk K fles 
wi jn , en op voordragt der Commandant aan 
de negen speellieden tot een vereering 25 Gul
den. Sijnde ook de respective commandanten 
voor haare goede ordre desen dag gehouden 
plegtig met een glas wi jn bedankt." 

Zou en mensch niet gelooven, dat bij droomt 
of een zotte klucht ziet opv-oeren? 't Liep hier 
— het booze revolutionaire b e g i n s e l e r 
buiten gelaten — v r i j w e l met een sisser af. 
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(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig de 
wet van 23 Sept. '1912, St31. no. 308). 

X L I I . 
i n ons laatste artikel hmt eaa zetfout voor, 

die we nveenen fe f" ten herstellen, ben 
ciifer is weggelaten. om nemen we dien 
zin nog eens overV „tin aan de Eransche 
trouppes tot een gescher^c gegeven om m 
vroolijkheijt te gebruiken, negentig f l e ^ wijn, 
welke door haar i n de respective herbergen is 
uijtgedtonken." j , 

D e lezer heeft kunnen opmerken, dat zoo 
wel de predikant der Remonstranten, als de 
pastoor der Roomsch-Kathobeken hier aan het 
revolutionaire bedrijf meededen, in tegenstel
ling met den predikant der Gereformeerden 
Ds. Johannes Aelstius den Appel. Toen dan ook 
de vrijheidsboom geplant was, trad de Kem.on-
strantsohe dominé Lourens-Kuyper naar vorer> 
en hield de volgend^ toespraak: 

„Tans is die heuglijke en lang gewenscnte 
dag verschenen, dat wij ook den Vrijheijdboon-. 
hebben mogen sien planten op dese plaatsen. 
Do alverkwikkende zon der vrijheid is nv 

Xantsck Niederland dO'orgebroker ; .de dnustere 

n; 

wolken, die zijn glansch en luijster voor ons-c 
oógen deden verdwijnen, zijn nu geheel en al 
veidwenen. De hemelsche Voorsienigheijd, die 
de volken dor aarde weegt en oordeelt, en alk 
de lotgevallen van dese wereld ten leesten kan 
besderen, heegt op eene soo groolidadige als 
bisondere wijise oi>s den weg tot onze Verlos
sing gebaand. De^'grootmoedige Francen, onse 
vrienden en broedersi, die dappere helden'zijn 
het, aan wie wij door de gunst des Hemelss, 
dit groot hei j i onsjei verlossing-, sidhuldig zijn. 
Geluk dan. Driewerf geluk! Heijl en zeegen' 
Waarde imed'eburgers, met dese soo gelukkige 
verlossing 'en vTijheijd. W i j sijn vr i j ! Wij sijn 
gelukkig! Dat dan alle vijandschappen en ver
deeldheden van ons voor altoics mogen ver
bannen s i jn! Dat Vrijheijd, Gelijkheid en Broe-
der.>ïchap groeije en bloeije. in gants Neder
land, ©n int bijsofnder bestendig sij tot de laat
ste nageslagt in ons gesegénd Zegwaart en Soe-
teameer IDeize dag is een dag van blijdsdhap, 
vreugde en vrolijkheijd. Dat men deselve niet 
t>eswalken 'of ontere door buijtensporigheden, 
maar dat wij integendeel ons op deselven ver-

\n en verblijden, gelijk het Brave Burgers, 
" v a n ons Vadierland betaamt." 
, In het notulenboek de? Municipaliteit van Zeg-
i waard vonden we ook de toespraak van een 
' Fransch officier, in de Fransche taal gedaan. 

„Hollandsche burgers, onze broeders en vrien» 
den! Ik bedenik u uit naam van alle mijne ka» 

, meraden voor de goede gedachten en denk»; 
wijze, welke g'ij ons geopenbaard hebt. Gij be' 

j mint de Franschen, omdat zij vrienden yan de 
vrijheid zijn en omdat zij die door hunnen on-
overwinnelijken moed verkregen hebben. Gi. 
wilt bet ' vervelend juk der dwingelandij af
schudden, d'e gelijkheid invoeren, zonder welke 
er geen waarachtige wijheid i s ; gij hebt dioor 
deze verheven begeerte recht op onze liefde. 
Ga voort, uwe edelmoedige pogingen zullen 
bekroond zijn en onze macht zal uwe onder 
nemingen bijstaan. Bedien u van het heerlijk 
voorbeeld, dart wij den menschen gegeven heb* 
ben; weest standvastig en onbeweeglijk, opdat 
de eendratcht ondier de Patriotten heerscht; 'd» 
aristocraten, verwondlerd over uw goed' oor* 
deel, zullen beschaamd worden en gedwongen 
zijn de vrijheid te beminnen, die gij fai ww land 
zult willen invoeren. Holland, een vrije, nepu» 
bhek, zal genieten de vrijheid der zee en uw 
koophandel zal meer dan ooit bloeien. Men zü 
—~ de vier hoeken der iwepeW koKtep aw 



i schouwen met vctwondering het werk van de 
Vri jheid, dat alles opsiert en doet herleven. 
Al toos : leve de vi-ije Republiek I Altoos : Leve 
de Hollanders en de Fransdh'cn! 

Toch schijnt het, dat men hier spoedig- van 
de Fransche soldaten wel wat genoeg had. 
Want daags na de feestviering, vergadeidie de 
MunicipaUteit vam ZegwaSrd en reeds op die 
eerste vergadering werd geresolveerd een aan
schrijving te doen aan het Comité Militair te 
's Gravenhage, om verlichting van die inkwar
tiering te verzoeken. Omdat de Gemeenteraad 
van Zoetermeea- over hetzelfde te klagen had. 
Vv-erd besloten gezamenlijk eeri missive op te 
stellen en te verzenden: „Aan het Committé 
Militair van Hollendl. Medeburgens. Zedert den 
24" Januarij laastleden zijn onse respective Dis 
tricten Bjp diverse jpatenten anet gieene geringe 
inquarüediige vam .trduppes .belast geworden, 
voornameiiitlijk bestaande uijt Detachementen 
van de rijdende ai'tillerije, grenadiers van 
Thouars en ruijters van Thuil , welken (except 
die van Thuil op gisteren vertrokken zijnde) 
succeasivelijk door nog telkerjs aankomende 
mansohappen accresserende (aangroeiende) 
zooals wij op den 27 Februarij laastleden nog 
inquartiering hebben bekomen van twee com-
pagniën Fransche infanterie, uijt de 154e halve 
Brigade, zoodait in onse districten thans sijn 
geloogeerd ruijim 300 man en circa 120 paar
den. 

Ligevalle dese last van iiiquffl-tieringe eenig
sints geëevenréedigd ware aan de üijtgestrekt-
heijd onser districten, en de gegoedheijt onser 
ongesetenen, wij souden uwe deliberatién (be
raadslagingen) door 'orsê Magten niét inter-
rumpeeren (hinderwi). Den, daar desen last 
onse kragten verre te boven gaat, zoo versoe-

J^en wij dat door uwib zulks in aanschouw ge-
oomen werd, en onsie ingesetenen (immers 

[joo veel en zoo spoedig mooglijk) van een aan-
|.,ierkelijk gedeehe van dit zoo wiesentlijk be
swaar werden ontheven, dewijl wij met grond 
beducht zijn, dat zelfs bij onse gegoedste Bur
gers, dé voorraad van vivres (levensmiddelen) 
.'Oor mensichen en paaaden binnen weijnigen 
ijd. geheel zal sijn geconsumeerd (vorbrijikt). 

Te gemoet ziend^dait aan dit ons verzoek 
zoo haast doenlijk zal werden voldaan, verblij
ven wij onder toewenschinge van heijl en broe^ 
.ierschao. Uwe'medeburgeï^ <ie orpvisioniele 

'unicipaUteijten van Zoetermeer en Zegwaart 
ondonnantie van deaelve als secretarissen. 

J . V A N T H R I G T . 
C . M A A S K A N T . 

Cioetei-meeir en Zegv/aart 6 Maart 1795, het 
^erste iaar der Bataafsche Vrijheijd. 
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tSit d' oude Pampieren. 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig de 

wet van 23 Sept. 1912, St£l. no. 308). 
X L I I I . 

Duur, peperduur waren de artikelen van 
„Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap", door de 
Fransche „bevrijders" hier geïmporteerd; we 
weten dit uit de landshistojie. Hoe wordt die 
wetenschap uit de archieven van Zegwaard ge-' 
illustreerdl 

Het was bijzonderlijk gedurende het eerste 
jaar der Bataafsche Vrijheid, dat het den bewo
ners dezer dorpen door de vele inkwartieringen 
aan vrijheid ontbroken heeft, 't Gebeurde zoo 
vaak, dat aan doortrekkende militairen voor een 
enkelen nacht onderdak gegeven moest worden, 
al was het ook, dat zij 's avonds 11 uur hier 
aankv,-amen. Doch daar willen we de aandacht 
zoozeer niet op vestigen. Den 24en Januari 
1795 werd bij de Municipaliteit een briefje be
zorgd van den volgendén inhoud: „De Gecom
mitteerde Raaden van de Staaten van Holland 
en Westvriesland. Lasten en ordonneren hier
mede den CöUonel of commanderende officier 
van het Detachement Jager^ van het vijfde Ba-
taillon van den Generaal Prince van Waldek, 
zig bevindende te Werkendam, om tè marcl^ee-
ren na Zegwaart en aldaar in Guarnisoen te 
houden, tot riader orde, _wordehde de Marsch-
roete op de best mogelijke wijse aan den com
manderende officier overgelaten, met vermij-
dinge egter van Passagie .door Steden en sal hij 
Collonel of commanderende officier zodanige 
scherpe en Exacte ordre hebben te houden, dat 
door sijne onderhebbende Manschappen geen 
foules of Desordres worde gepleegt. 

Gedaan in den Hage, den 22 Jan. 1795. 
Ter ordonnantie van de Gecommitteerde Ra

den. 
G . B. Emahts." 

hr 
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De 31 HoHandsche soldaten, waaronder één 
met vrouw en kind, waren ongewapend, uitge
zonderd de twee sergeanten en de korporaal, 
die elk een „sijdgeweer" hadden. Ze bleven hier 
tot den 2Ien Februari, toen ze naar Amsterdam' 
vertrokken. Vooraf hadden ze van den schout 
een declaratoir gevraagd, 't v;elk vermeldde, 

dat de manschappen „zig alhier onses wetens 
stil en ordentelijk hebben gedragen." 

Zondagmorgen den I5den van diezelfde 
maand was hier een kwartiermaker gekomen 
met een patent van het Comité van miltaire 
zaken in Holland, waarbij den kapitein Von 
Schimidt „commanderende officier van de r i j 
dende Artillerie tans in cantonnement te Veur" 
gelast werd, „om van daar te Matcheeren naar 
Zoetermeer en Zegwaard en aldaar te verblij
ven tot nader ordre." De kapitein had 82 man 
onder zich. Het getal der paarden was 124. 
's Middags werd er door de Municipaliteit ver
gaderd „en is bij schikkinge, alsoo die van Soe
termeer al meerder inquartieringe hadde dan 
alhier, en dus geen raad wisten ter plaatsinge 
der offecieien, geresolveert over te nemen voor 
ons dde capiteyn, 2e Eerste Luytenants, 1 on-
derluytenant, 2 cadet en 2 ordinaiire wagt-
meesters, 1 quartiermeester, 1 trompetter, en 
van 70 corporaals of gemeenen en 89 paarden, 
35 corporaals of gemenen en 35 paarden." „En 
is op versoek van de capiteyn tot 't houden 
der Hoofdwagt aangewesen 't lege huys van den 
Ambagtsheer (Palensteyn), en met de .capiteyn 
geschikt, de paarden van de wagtdoende, te 
stellen in de Loots van David Donker en dat 
daaglijks 80 turven tot Brand souden worden 
versorgt als mede de noodige olie tot ligt."" 

Van-den, 27en Februari tot den 13 Maart 
waren hier 80 man Fransche soldaten inge
kwartierd van de l e en 2e Compagnie van de 
154ste halve Brigade. Zoodra ze vertrokken 
kwamen er nog dien dag de 7e en 8e com
pagnie van diezelfde Brigade voor in de plaats, 
7 officieren, 2 paarden en 160 vrijwilligers. De 
laatste Compagnie vertrok 25 Maart, om di
rect te worden vervangen door een andere, 
waarvan de helft of 38 man den lOen April 
naar Zoetermeer vertrok. Den 20en verlieten zij 
deze dorpen. Den I 2 e n Mei kwamen hier weer 
39 man benevens 6 vrouwen en 14 kinderen, 
waarvan in Zegwaard gehuisvest werden de 
sergaeant, 2 korporaals, I tamboer en 15 sol
daten, 3 vrouwen en 7 kinderen. De inkwartie
ring drukte niet alleen op de bewoners- van 
Zegwaard, maar ook op die van Zoetermeer. 
Daarom was besloten „elkander en over en 
weder soo veel mooglijk, te seconderen (helpen), 
sonder aansien op welke plaats het patent 
houd." . 

f y Het beste bed en het warmste hoekje van den 
haard was natüurbjk in den harren winter van 
1795 voor de Fransche soldaten. 

I 't Was zeker wel noodig, dat 't avonds na 
j zeven uur voor de militairen niet meer getapt 

: jmocht worden. De commandant der Fransche 
-.troepen maakte de volgende' bepaling, die in 
i e jierbergen. aPP-Vtel te het f j ^ j a a ^ c h al» W\ 

""Tiet Fransch moest worden opgehangen. 
„Soetermeer I I Ventose. ( I Maart.) Het derde 

Jaar der Fransche Republycq. Een en onver» 
deelbaar. ; 

1 Ordre van den commandant van het Canton-
'ncment. 

Werd verbooden aan de Burgers Hospessen 
om voor de Fransche vrijwilligers of tfeÖandse 
soldaaten te tappen, naar dat de klok seven 
Uuren geslagen is. De Fransche zoo wel als de 
Hollandse soldaaten werden versogt om desen , 
ordre niet te overtreden. 

Gedaan in het 'voorn, cantonnement I I ven"' 
. tose. ( I Maart) 1795. 

Procher Luit . Command. 
- Toch schijnt het, dat het hier niet altijd rus< 
; tig geweest is. Op voorstel van den Franschen 
' coirmandant werd den 4en Apri l T795 doM 

den schcnit van Zegwaard een „Publicatie" uit" 
\d en „wegens de kortheyd des tijd» 

en sterke aandrang der Fransche commandant" 
i „na klokkegcklep den volke" door den bode be» 

kend gemaakt, zonder dat het dorpsbestuur in . 
I kennis er van was gesteld en zijn oordeel ge« 
j vraagd. „Alle burgers, gelijk ook alle Fransche 

"en HoUandsche Militaeren, alhier gecanton» 
j . neerd", werden „expresselijk gewaarschouwd e n i 

gelast, om sig des avonds na 10 uuren, metl. 
geen attrouperingen of versamelingen van meer f 

t dan drie personen op de straten te laateri zien I 
(buyten de geenen die hun plicht daar toe 
roept). Sullende de soodanigen die dese be" 

^ vonden worden te overtreden, als openbare 
^. verstoorders van de algemeene rust en veylig" 

heyd op staande voet door de Fransche pa-
trouUes gearresteerd, in verzéekering gebragt 
en na de wetten sonder oogluiking gestraft 
werden. 

Tot voor enkele jaren was de heer J . de 
Kater te eZgwaard in het bezit van een sabel J ; 
op het lemmer was de Fransche adelaar afge» 
drukt. Zij was afkomstig van een der soldaten,; 

, die bij den grootvader van de K. ingekwartierd 
* was, doch die in het nachtelijk uur zijn uniforia 

Tiet hel schilderspak verwisselde en er van door 
ging. Moeilijke oogenbükken zal de schilder ; 

»; wel meegemaakt hebben, toen hij den volgen
den d ^ voor den krijgsraad moest'verschij-

( w-*-"- hiel.' 



imjfiers als een vurigf Oranjeklant bekend, die 
aan hèt dansen om den Vrijheidsboom niet 
V, ilde meedoen. Gelukkig 'was hij niet da 
eenige b; 

Het geslacht. De Kater komt hier al langer daa 
een eeuw voor. In 1794 werd door Jacob de 
Kater voor acht honderd gulden gekocht „een 
huis en erve, sijnde een verwens en glaasem*» 
kerswinkél", hetzelfde huis, waar tegenwoordig 
nog het bedrijf wordt uitgeoefend. Dank zij de 
nasporingen van den heer J . van der Baan ta 

j Wolfaartsdijk heeft de familie een geslachtS" 
! register,, dat met het jaar 1656 aanvangt. 

B. 

.uteursrecht verzekerd, overeenkomstig de ; 
wet van 23 Sept. 1912, St.Bl. no. 306). 

X L I V . 
• Niet altijd handelden de geïnkwartierde of,̂  
i doortrekkende Fransche soldaten Rier erg 
! „broederlijk'. Verhale.n, die nog in omloop 
; zijn, bevestigen dat. W e l jan\mer, dat er veel 
1 van de archieven uit deze periode ontbreekt.' 
• We vonden slecht een enkel staaltje. ' , 

In dien tijd was .Simon Jongste de „caste- ; 
j ie i jn" van het Re<:hthuis, (tegenwoordig ihet 
, café van den heer Veelenturf). Ten overstaan 

rvan Schout on schepenen had hij het 8 Dec. 
j 1797 van David' Donker gekocht: „een huijs • 
i en erve, zijnde een herberg met eanhoorende; 
' e n op het erf staar.de waagenhuijs « stalünige,! 
' mitsgaders overdekte kolfbaan, als mede d e ' 

losae eij&ev'joer in de kelder, benevens a l le ' 
verdere gêfeedschappen en goederen tot de 
heroerg behoorende." Voor de „losse kelder- i 
vloer en vierdere gereedschappeLi", d'e inven- ' 
taris, betaalde ihij 700 gulden. De kooppennin" • 
gen voor huis en erf beliepen vijf duizend zies-
honderd en één gulden. Simon Jongste stortte ^ 
een deel en- van n.1. f 2301, terwijl hij voor bet' 
restant „ean kustingbrief" (hypotheek) nam, 
groot f 3300 tegen „3è ten hondiert". • 

Simon Jongste was dan over het gedrag der , 
Fransche soldaten slecht te spreken. Hi j ver-
klaarde „int lievde tot de waiarheid waar en 
waajpagrig te zijn, dat ter geleegenheid, dat i n ' 
dien ochtend van den 14 Meij het derde Bö-: 
nillon van do Eersite halve BrigadO in dienst ^ 

der Bataafsche RepuüMek onder commando v a n ' 
den Collonel van Ti l l , komende uit Den Haag . 
en marcheerende na Hazerswoude, alhier en 
in den dorpe Soetermeer ha<ldön bah gemaakt, 
en zig" iiëiposeerdej et^ groot aantal soldaat^ 

, ioi het gemelde oorpis behoorende, terwijl d f ' ^ 
Coimmandant van T i l l met verscheiden officie 
ren zig' ten miinen huize op de bovenvoorka» 
mer vervwischten, in mijn huis en herberg zijö 
gekomen, en zig van dranlk hebben doen hedie-

, nen. Dat mijn huis door dien toeloop der m i 
litairen zoo vol geraakt zijnde da* ik neevens 
mijne huisgenooteii mij buiten staat bevonty 
om de vereischte ordre en toeziigt te kimneo 
houden, diverse militairen af en aangaande ed. 
zig meester moakende van de toegang^ tot mijne 
vertrekken en iktelder, zich nieit ontzien héb
ben eeme aanzienlijke quantiteit drank etn bier 
te roven, twee vafea- in de kelder leedig' te laa
ien loopen, romors (roemers) en glaazen t« 
breeken, een'beste metaale tafelbel mede t» 
neemen, zig selrven brood, kaas, boter en gâ , 
rookt vleesch, zooveel siij maar bekomen konri 
den, zionder betaling te verschaffen,, en einde.^ 
lijk dat eienige hanner zig niet ontzien hebben, 
zig meester te maiaken van mijne agterkeuken^ 
weüce zij van binnen miet een hcut toegemaakt 
en ais toen uit de schoorsteen hebben geno
men vierstukben gerookt vleösch en een, koe» 
toug, welke een eri ander door de blTuven zijnde 
militairen uit een cp«-jschuifraam aen eenige 
andere soldaaten, op de werf staar.de, hebben 
Overhandigd en alzoo meede gegeeven. Dat ik 
staande deeze desordres en baldadigheed.cn mij 
aan den Commandant van Ti l l ten mijnen 
huize op de bover.voorkamer zünde, ever het 
S'edrag zijner anderhebbende manschappen be-
klnagende en redres (vergoediix?) verzoekende^ 

I voornoemde Comniandant mij heert toeji'e-
! voegd ,,0" het zal zoo erg niel zijn, wi] zull-aij 
\r miircheeran'", zondeï' dat mij bevvust is^ 
I dat de Commansait eenige eilorts (pogingen^ 

keeft aangewend, om, de schuldigen le ontdiek-
kan ofte desordres te doeti cesseeren (ophou
den) als zijnde kort daarop het Bataiilon uit-
gemarcheerd. Declareetrende d-ergelijke drasor." 
dres en baidaadigtheedien en de daaruit geï«-

. sulteerde schaadens niet andermaal te wiil^ij, 
' iijdeB, a'lv.asre hel dat dezelve mij dkibbeld 

vergoed werden." 
Jor i s . Ko.p.pert, Mr. Bro.'idbakker, te .Zocier" 

f maer was eivenearis *Slecht te spreken. Uit zijne 
•"f v^klar ing nerrf&n . .^ over dat „een groot aan

tal soldaaten . -f̂ m voorhuis en v;inkjei zijn 
gekomen en z' ; • ii brood en boter hebbeJ» 
doen bedienen, dc t mijn voorhuis door de toe»; 
loop der militairen, waarvan er inmiddels som», 
migen na agteren zogten door te dringen Zo^; 
vol geraalkt zijwïe en diverse militairen ai «n, 
aangaande zig meestor hebben gemaakt vs^ 
eene «anmerkelické qviantiteit brood, kaas ti^ 
'besahiwil zonder daarvoor eeivige betaaling t« 
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mj vermiste o.m. 12 drt6p<>nts roargenbrood'* 
si 35 ct. én 3 nogrienpondensA 94 oernt, een halvi 
i«as na gissttnigr meer waard dan /' 1.7€. R o m 
gebrood was in dien tijdi, .evenaJsi nu noig «»' 
andere streken van ons leaid het voedsel ve<» 
.het gewone volk. D e prijs was toen nog hoog^i : 
dan t ians in deezen „duren" t i j d 

Beide verklaringen werden vden burger 
oolson, chef van dè Eerste halv® Brigade" dew 
4en September 1801, toegezonden. Het gemeenf 
tebestuur öegetódde dit met eten s c h r i j v ^ ' 
waarin voorkomt „Het smart ons Burger" Cèi^ 
lonel! dat wij in de onaangenaame situatie 
(toestMvdi) zijn, ven onis niet te kunnen di^* 
p einseeren (vrijstellen) van de erkentenis v«B' 
de schan.SeMjke gedraagingen van eenige mi'* 
btaire van het bewust Batailion ter deezea- ge-
leegenheid, en die door geheel déeze s s m f ^ ; ~ 
teris met verfoeijing en vercrwtwiaardiging-«ijn., 
aanschouwd, welk gedrag 'Oa\ te meer heeft bep 
droefd, daar onze irvgezeetenen zig bij inquar-
tieringen «en doormarsch van troepen altoo^ 
beijveren om den militair alle gerievlijkheeden 
en gemakken te bezorgen, waarop de biav^ 
verdeediger des Va^Serlands steeds een billijke . 
aanspraak mag maaken. 

W e vonden nog iets, dat op bet reeds ge« 
noemde oafé hetJ A k i n g beeft. ïn ons eersta 
artikeb merklten we op, dat de eigeaiaar ini 
den Frarisohen tijd dien naam ven zijn • café' 
„jDe jonge Ptóns' venanderde in dien van ,,D« 
reizeinde Man." Hij werd er ioe gedwongeni' 
zooals lons dezer dagen bleek. Op een vergcdej^ 
ring der Ziegwaardscho Municipaliteit verschia-
nen Jan Broekmeijer en Jan Ooistermeer, af» 
gevaardigden van de Burgersociëteit. Een vaa 
hen laa de volgende misjsive v;ooi~: „Vrijheijd, 
Gelijkheijt, Broedau'schap. B w g e r s ! Wi j ge«, 
committeerden van de Biïrgersociteijt van Zeg
waart, zijn gelest door onse committenien aan^ 
U E . kennis to geeven, dat op morgen den Iva 
Apr i l 1795 bet bord van d©se*hterberg, waarop 
men de Jonge Prins verbeeld vond, als ©en 
seer ongeschikt teeken in den tegenvvoordio-.eifc 
tijd, behoord door uWa ordjieis te doen efne» 
men en zoodanig vejranderd, ails meer geschik% 
zal bevonden worden en indien sulks niet v,'er J ' 
voldaan, de gecommitteerdens vornoemd voo«i 
alle gevolgen vri j si jn. d'ie 'daaruijt scmwijlenp. 
zoudle kunnen voortspniijten.' , i 

i Het gemsientebestuur •heelt „na d€liberati«| 
1 gea-esokeert" den hospes van het Rechthui^ 
: „aan te seggen tsielve bord wieg te nem ên cf 
^ te veraiidj>im..:^_auli5.-^"*-^<?''^ 

Wèl mogelijk dat het café na den i ranschet», 
tijd weer zijn Ouden naam „De Jonge Prii-.3", 
de het titans draagt weer teruig he(eft gekregeïH' 

Bit d' oud@ rampiepen. 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig de 

wet van 23 Sept. 1912, St.Bl. no. 308). 
X L V . 

Zondagavond 1 Febr. 1795 vergaderdci 
schout, , ambachtsbewaarders en schepenei 
v a n Zegwaard ten Rechthuize, want bij der 
secretaris was een schrijven der „Gecommit 
teeirden van weegends de Provisioneele Reprè 
sentanlen van het volk van Holland" tot het 
aanschaffen der vivres (levensmiddelen) en 
andere „noodv,-endigheden" ingekomen, 
't welk inhield, om „met alle moogelijke spoed 
op te neemen de voorraad van shooy, stroo, 
gedorste graanen als tarw, rogge, haver en 
slagtbaar rundvee, alsmeede de wagens met 
twee paarden bespannen, die tot het vervoer 

I noodig zi jn." Bi j nalatigheid werdenTie „mede-
i burgers" verantwoordelijk gesteld voor de 
nadeelige gevolgen, die daaruit zouden kun
nen voortvloeien., 

j Het Gemeentebestuur werd gelast „zonder 
te dien aansien eenigsints in gebreken le blij
ven, daarvan uijiferli jk Woensdag den 4^ 
Februari j behoorlijk schriftelijke opgave iK 
doen in het logement der stad Schiedam" te 
's-Gravenhage. De „heeren van den Geregte" 
besloten zelf den volgenden dag rond te gaan, 
om alles op te schrijven, welk rondgaan leer-, 

i de, dat- er was 3000 pond hooi, 500 bos stroo, 
: 1.576 zak tarwe, 84 zak rogge, 983 zak haver 

'„a 4 agle de zak, alles Rotterdamsche maat", 
j 9 stuks slachtbaar vee en 65 wagens met twee 

1 paarden bespannen. 
I n een begeleidend schrijven naar Den Haag 

deelden zij mee, dat het hooi en stroo, dat de 
boeren beslist voor het onderhoud van hun 
vee en paarden noodig hadden, niet opgege-

jven was. Tevens nam het Gemeentebestuur 
.de vri jheid, er op te wijzen, dat de drie bak-
• kers hier geen zak koren op hun zolders in 
I voorraad hadden, en dat dus „van de hier op-
gegeve tarwe en rogge daaglijks door de 
koornkoopers en bouwluijden ter consumptie 

Ivoor ons district afgeleverd werd" . Bijster 
! groot was dus de hoeveelheid levensmiddelen 
'hier niet. E n als men dan in aanmerking 
i neemt, dat door de geïnkwartierdc soldaten 



het getal der consumenten zoo vermeerderde, 
is het klagen van de Municipaliteit over dien 
drukkenden last wel te verklaren, alsook de 
vrees, dat „de voorraad van,vivres (levensmid
delen) voor menschen en paarden binnen 
weijnigen t i jd" geheel zal zijn verbruikt. Bij 
het nasnuffelen der papieren k w a m ons dan 
ook slechts oen enkel geval voor, dat voor 
bet Fransche leger levensmiddelen werden 
opgeëischt. 't Was de levering van 100 zak 
haver „volgens ordre van de Municipaliteit 
van Delft ten behoeve van den oorlogs-com-
missar is" voor f 696. 't K w a m zelfs meerma
len voor, dat het den geïnkwartierden hier 
nan het noodige voedsel ontbrak. Dan moesten 
de boeren de paarden voor de wagens span
nen om nieuwen voorraad uit de omliggende 
steden te halen. Voortdurend werden de be
woners dezer dorpen geprest tot het leveren 
v a n wagens tot transport der goederen van 
het leger, zoo bijv. den 18en Febr. 1795, 84 
wagens voor het vervoer van Rotterdam naar 
Leiden en 10 van Rotterdam naar Utrecht. 
Den 17en September van dat jaar werd 
door de Municipaliteiten van Zegwaard en 
Zoetermeer een lijst opgemaakt van de 
leveranties ten beüoeve v a n de Fransche troe
pen, waaruit bleek, dat voor dit doel door 
heide gemeenten een bedrag van zeventien
honderd negentien gulden en vier stuivers 
w a s voorgeschoten. Hieronder waren niet be
grepen de inkwartieringskosten. L a n g duur
de het eer die rekening voldaan werd. De be
taling' geschiedde gewoonlijk in papierengeld, 
assignaten geheeten, die eigenlijk zoo good als 
niets waard waren. Mogelijk was het w e l 
dadrom, dat door de Gemeentebesturen werd 
verzocht, een gedeelte der schuld a l te mogen 
trekken van het bedrag, dat in een rijksbe
lasting, de verponding, moest betaald worden. 
E l k e gemeente mocht die belasting in 1796 
met 352 gulden verminderen. Het volgend jaar 
werd v.'cer hetzelfde verzoek gedaan, dal ecli-

jter vpn de hand werd gevf/ï'i;. E n in 1799 
(verzochten de Mun-o;pali^':v>i,T den Agent van 
i oorlog ,4at d,o,or. m. als nog de noo ĵijte^ 

waren die „pretensies deugdelijke en zoo 
menageus (spaarzaaif ) mogelijk gesteld." Van 
de f 1719 en 4 stuiters moest dus na 4 jaar 
nog altijd f 969 en 4 -Uiivers betaald worden. 
De vroede vaderen dezer dorpen herinnerden 
aan de gedane belofte dat alles voldaan zou 
worden en wezen op bet „belang onzer uit
geputte gemeentenska.'sen en hoogstbezwaar-
de ingezeetenen." De uitgeputte gemeentekas 
was oorzaak dat in 1804 dc heffing van een 
nieuAve belasting noodig was. E r ' w a s een te 
kort van vijfduizend zeshonderd vijfentachtig 
gulden 1 stuiver en 12 penningen. Niet goed
koop waren de vruchten van Vri jheid, Gelijk-

iheid en Broederschap geweest; het dansen om 
[den Vrijheidsboom was den ingezetenen duïir 
te staan gekomen. B. 
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\ 
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ordres mogen worden gesteld, dat onze pre
tensie (schuldvordering) aan ons ten spoedig-
sten werden voldaan", ^^ai toch was het ge
val? De onkosten, uitgegeven ten behoeve der 
Fransche troepen waren voldaan, doch het 
geld voor :die der HoPandsche troepen uitge
geven, Het nog altiif' zich wachten. E n toch 

ü y t oaide PssMpiepesa. 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig de 

wet van 23 Sept. I 9 I 2 , St.Bl. no. 308). 
X L V I . 

Na de levf.;ing ve» I 'r asmiddelen willen we 
iets schrijver; over die van paarden. We von-
d'en daarvan/ dat in 1796 voor rekening der 
ambachten Zegwaard, Zoetermeer, Benthuizen 
en Hoogeveen vier tot den velddienst geschikte 
paarden geleiverd moesten worden en dat door 
liet Land voer ieder op de monstering goedge
keurd paard /' 175 zou worden betaald. 

' l Werd erger, toen dfe Engelschen enkele 
jaren later, in Aug. 1799 met de Russen ver
eenigd, in Noord-Holland landden en dit voor 
den PririB van Oranje wilden vermeesteren. 
Reeds den 2en Jul i was hier een aanschrij
ving, van het Departementaal Bestuur van De 
Delf gekomen „om op de best gevoeglijke 
met de geest der ingezetenen dezer plaats 
meest overeenkomstige en den meesten spoed 
bevorderende wijze een aantal personen aan te 
werven of te doen aanwerven, gezond en be
kwaam orn 'met paarden om te gaan en gene-
aen om als voerlieden en drijvers der Arti l le-
riepaarden bij den veldtrain, op den voet van 
betaling tegens tien stuivers daags en de be
noodigde kleeding, welke nan dezelven volgens 
het thans in gebruik zi;nde mod'el zal worden 
geleverd." Den volgenden dag v.'erd dit „door 
den gerechtsbode bij bekkengesiag aai\n 

! volke, het gansche ambacht bekend gemaakt". 
Het re.sultaat was echter nihi l ; daar was wel 

: reden voor. Dè vijand kon immers wellicht 
'i te Schevening.en landenl-bnf.dat. jxe-'p' 



^„»ui moesten 
alle paarden naar Gouda gebracht worden. 
Neen, de eenvoudigste landweer dacht er niet 
aan, in dezen tijd huis en erve te verlaten. 
Men kon nooit weten, wat er ging gebeuren-
Doch den 5en September kwam een nieuwe 
aanschrijving. Het gemeentebestuur kreeg be
vel, om den volgenden dag naar Ha&ïiem ta 
doicii vertrekken 4 wagens, elk met t**?9 paar
den bespannen en van een geschikt voerman 
voorzien. Aanstonds werd een - vergadering be-
ieg'd „waar op door de present zijnde leden in 
vequisitie waren gesteld de wagens en paarden 
van C . C . V. d WaL Jacob van Driel , Bernar
dus van Alnhen en Klaas de Groot". Doch de 
burger L . Rutten, ter vergadering verschijnen
de W8S van gedachte, dat beter was geweest 
alle eigenaars van paarden en wagens te doen 
loten.' Dit vond bij de andere heeren bijval. 
Daarom zouden die eigenaars worden opge
roepen om. den volgenden morgen half 7 aan 
de loting in het Rechthuis deel te némen. In 
d'e gemeente waren 35 wagens en 76 paarden 
aanwezig. De loting hed ten gevolge dat de wa
gens vkn A r y de Groot, Wed. Pieter Droog, 
A r y Lugiigheid en ook die van, den voorsteller 
der loting, Leendert Ru>ten, dienzelfden dag 
naar Haarlem vertrokken. Tevens was aange
wezen wie nu aan de beurt zou zijn en zich 
dus gereed diende te houden om op het eerste 
bevel te vertrekken. E n dièt juist maakte de 
gemoederen hier onrustig en ontevreden. Hoe
veel wagens'en paarden zouden nog wel niet 
opgeëischt wordien? E n hoe lang zouden ze 
wei in diö\st van het leger moeten bMjven? 
Voor den landbouwer was het nu net zoo'n 
drukke tijd. De korenbouw was nog niet bin
nen ; straks moest het land weer beploegd wor
den: er konden geen menschen, geen paarden, 
en geen wagens gemist worden. Daarom wend
den zich namüns de ontevredenen «nkele boe
ren tot h-et Gemeentebest«ur met ^et vw,»oek 

H 

om paarden en wagens op kosten der gemeente 
of op die van alle ingezetenen aan te köop^n. 
!n het laatste geval kon dan een belasting over 
-de gansche b-argerij worden omgeslagen. Dan 
droeg- ie-der wat bij in do schade die geleden 
-,:ou i-.-.̂ rden. Zij merkten nog op, dat zoo hun 
veizock niet werd ingewilligd, het te duchten 
ston aat „daarr^t onheilen zouden voortsprui
ten.' Een paar dagen later werd door den se
cretaris op ©en vergad-aring de mededeeling 
g-edaan, dat het verzoek herhaald was gewor
den, door vele boeren.-en_ .81 Kpt-<ï.em,ai»i!̂ o3»«-

stuur 'iwnlieden zouden cecurceren (verzeke
ren) dat zij. ingeval van uittrekking op een 
bepaaldei-i tijd met hm\s en paarden te
rug zouden kunnen zijn en dat h\ een coni' 
missaris v^ierd toegevoegd, die voor de orden
telijke behandeling en weder oplevering', mits
gaders onderhoud van menschen en beesten 
de noodige zorge zoude moeten dragen, of daf 
zij Enterszins aen de van hen gevorderde re-
quisitien niet konden .voldoen." 

Het Gem'eentebestuui meende, dat het onbe
voegd was, om op eigen houtje, zonder toe-
sterriming' van hei Landsbestuur een nieuwe 
belasiing op de bi,u-,g'erij te leggen, terwijl de 
,k&sse der g'emeeate volstrekt buiten staat 
.vas, om eenige de minste voorschotten in dit 
tijdstip te kunnen doen." 

O m „voor rustverstoornis" te werden bevei
ligd, werden enkele Gemeentereadsleden naar 
het DaparSementaal Bestuur Gezonden om de 
mogieiijkheid te o:verwegen t̂ e, voor 't Vader-
l ind uitgetrokkenen te doen vervangen, door 
wagens, paarden en voerlieden van een onzer 
naborige plaatsen, die nog' geheel geen den 
minsten leg-ei-dienst hebben gepresteerd, schoon 

j even zoo wel, indien al niet beter in staat zijn, 
om dezelve diensten te kuimen presteeren, als 
waartoe wij gerequireerd zijn gev/orden." 

Het verzoek werd toegestaan en bij raissive 
van den-27steii September raedegedesld, dat 
de Zegwaardscliie paarden en wagens van bet 
oorlogsterreiii naar Haarlem teruggezonden 

, zouden worden. Het duurde echter lang' eer de 
' rflai:St.-r dei -voertredKn, hisn aenrai was inniid-
_ dela met één vermeerderd, hier terugkeerden. 
• De geleden schade aan paarolen en wagens toe-
; gebracht, beliep na taxatie f t'67. Drie paarden 
' waren in den krijg gebleven, één paard on-
5 bruikbaar" geworden, ('én wagtri was den he-
; stuurder ontnomen en verbrand, terwijl een 
; voerrnan Jan Strik, gekwetst aan een been door 

een kogel hier ksngen tijd verpleegd moest 
i worden De dorips-^chirurgijn bracht voor de 
: heelkundige hulp ƒ 43 en 4 stuivers in reke- " 
. ning. Tevergeefs werd voor den gewonde, «ijn 

vrouw en talrijk huisgezin van ach| kinderen 
ondersteuning uit de Rijkskas gevraagd, Het 
Room-sdie armbestuur weigerde iets in den 
nood bij te dragen „daar hij liet ongeluk in 

. 's Lands dienst bekomen hebbende, ook door 
I den Lande voor zijn en huisgezin ondcrhoad 
„Bt'o.et worden gezorgd". .. 



V a n die 667 Gld. kwam niets terecht. In 160)» 
werd nog eens een poging- -aangewend om a l * 
thans hetgeen in den krijg' verloren geraakt 
was, terug ta krijgen. Voor elk paard Werd 
ƒ 50 en voor den wagen /' 35 in rekening 
gebracht, 't Was echter tevergeefs. Daarom 
werd dia ƒ 235 gebracht o-p de lijsf der ge
meen teschuld. waarover we' in een der vorige 
artikelen reeds iets geschreven hebben, 

B . • 

* B y t o u d e P a m p Ê s r e r ; . 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig de 

wet van 23 Sept. 1912, St.Bl. no. 308). 

X L V n . 
Onder de Republiek der Zeven Vereenigde 

[ Provinciën — zoo werd wei eens gezegd — 
was alles belast, behalve de lucht, die men 
inademde; maar toen de Bataaische Republiek 
de eerste vervangen had, v,'as men nog veel 
verder van den weg. Aahhoudiend lazen we van. j 
geldvoorzieningen, van petities, van vrijwillige 
en onvrijwillige negoties, van fourneeren enz. 
Zoo werd in Juü 1795 een leening' uitgeschre
ven, die voor een jaar aangegaan werd en 5 
percent rendeerde, 't Was een „vrijwillige 
voorschieting van gelden." Doch in Den Haag 
wildo men de namen weten van hen, die in 
gebreke bleven. Zij,zouden straf beloopen. Leve 
de Vrijheid '• De minste som van inschrf^ing 
bedroeg /' 10. 't Was zeker wel een goede ge
legenheid om ziin „vaderlandsliefde" te too
nen iVooral in do eerste jaren der Bataafsche 
Republiek volgde de eene negotie op de an
dere; vrijwillige en gedwongen; negoties van 
5, 6, zelfs van 8 percent. In datzelfde jaar was 
er een geldnegotie van 6 percent van ieders 
bezittingen, waarin de schoolmeester Pieter! 
Muijden voor f 600, Cornelis Maaskant voo; 
/' 750, Lourens Kuyper, de predikant der R e 
monslranten voor f 300 en David Donker v" 
hospes van het Rechthuis voor f 100 moej 
ten bijdragen. E n „oorlogswinst" werd' in die 
djd niet gemaakt. We betalen onze Rijksbelas-

I tingen nu grootendeels bij den ontvanger, die 
,:pi de'moeite neemt in elke plaats zijn zitdagen te 
v';-,ouden. Voorheen was dit anders en moesten 

de belasringpenningen den ontvanger g e -

b r a c h t worden. Dit is dan ook oorzaak, dat 
we de duizenden guldens niet kunnen begroe
ten, die door de ingezetenen dezer plaatsen m 
die jaren opgebracht ziin. De ontvangers woon
den in Delft "en Leiden. Over de behandeling 
in die laatste stad was de Municipaliteit niet 
erg best te spreken. Herhaaldelijk werd daar
over geklaagd. E n toen bleek, dat die „onop
houdelijke klachten 'de wezenlijkste waa/hee-
'den in zig bevatten" waarvan het gemeentebe
stuur „de personeele getuigen en voorwerpen 
steeds" waren nam het de vrijheid zich schrif
telijk te wenden tot het Provinciaal Bestuur van 
Holland om zijn „billijke klaagstem in die ver-

.gadering to doen hooren". AX'el was daar reden 
toe. Het kantoor van 's Lands ontvanger was 
te Leiden gevestigd. Dus „moest dan ook ge
heel, Rijnland", zoo schreven onze vroede va
deren in 1798 „zoo uitgestrekt ih zijn omtrek 
en zot) difficiel (moeilijk) te doorreizen (om ons 
<lus eens uit te drukken) naar Leiden als een 
eenig man opkomen, oni -daar aan zijn .plicht 
te voldoen. De landbouwer — twee, drie, vier 
uren en verder van die stad woonachtig, moest 
zich dus tot zijn groote kosten, tot nadeel van 
zijn beroep en verzuim zijner affaires (zaken) 
een bij.^onderen dag verkiezen, p m zijn plicht 
aan het Vaderland te voldoen of wel den ge
wonen stadsmarktdag (wanneer hij cr somwij
len iets- te verrichten heeft) daartoe bezigen. 
H,ij vindt zich dan in de noodzakelijkheid, om 
het lokaal waar 's Lands ontvanger zijn comp-
toir, (kantoor) begeert te houden, op te zoe-
ken. Hi j vindt, veelal het zelve op. wat dag, 
het nauwe, steegje,, waar deszelfs ingang' ge
vonden wordt, met éen drom volks opgepropt, 
hij moet des zijn beurt afwachten om de comp-
toirdbur te bereiken. Intusschen dat hij hier cp , 
de publieke straat of van hitte .smacht, of van _f 
koude verstijit, of van régen, wind, sneeuw of 
hag'el doornat of verkleumd wordt, bereikt hij 
bij een gelukkig oogenbhk door den drang de 
deur van het voorportaal van des ontvangers 
comptoir. Hier ingedrongen ziet hij- zich meest
al uren lang in een iwuw en klein verblijf, door 

- .V^,.,.u„.,. ^ , . , , - ^ . 1 . . , : - , , . 

zonder zig door het aantal menschen, dat zich 
hier bij continuatie (voortduring) op elkander 
gepakt vindt, in de riiogelijkheid te vinden het 
beperkte openingetje te bereiken, waar de be
dienden van^den ontvanger zig verledigen oml 
op hun gemak de mgezetenen te helpen en zich 
met bijzonder schijnen te bekreunen of.de me--

f 
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re^U'*<^ "zich- in liet voorportaal bevindt el- ̂  
kaar door dadelijkheden een plekje gronds, te 
klein om op te staSh, betwist. Hoe. dikwerf is 
het er aan een of meer,onzer in persoon zelf 
ontmoet, dat men na uren foevens en dringens 
met bijna half gekneusde ledematen onverrich
ter zake heeft moeten wederkeeren, zijn gelden 
met zich terugvoeren, andermaal, ja ten der-
'emalè genoodzaakt is geweest, onder het ver-

,ren van derg^ijke onaangenaamheden zich en 
•elal speciaal ter verrichting vaii dezen pKcht 
ueen, naar de stad te moeten begeven, eer 

nen het geluk had van geholpen tejvorden. E n 
gaan we na hoeveel tijd eigenlijk den landbou
wer overschiet om aan het comptoir te beiden 
te betalen, dian komt onzes bedenkens vrij 
vreemd voor, dat men juist niet eer begin -met 
ontvangen begeert te maken, dan des voornud-
dags ten tien ure, ofschoon het comptoir reeds 
ten acht uren opengaat. E n dat men ten twaalf 
uur alweder verkiest de deur te sluiten, ten 
einde geen mensch na dien tijd meer biniien 
te laten. Neemt men hierbij in overweging dat 
de als dan binnen zijnde personen meestal niet 
" or één of twee uur geëxpedieerd (geholpen) 
djn, dan mogen wij billijk vragen, wat tijd 

,schiet er op zulk een dag voor den landraan 
over, welke uren ver van de stad woont en 
svooimiddags niet in 'staat geweest is binnen 
te komen of zonder vooruitzicht van te zullen 
geholpen worden heeft moeten terug keeren, 
- m de occasie te hasardeeren (gelegenheid te 

yen) van des najniddags de proef tè herne-
^n, zoo er al- dés namiddags comptoir ge-

den werd, van hetgeen hem des voormid-
gs mislukt i s . " 

•ioo was er dus wel te klagen! in het lange 
i langdradige stuk, waaruit we een weinig 

vérnamen, wordt dan ook zeer terecht op ver-
dering en verbetering aatfgedrongen. E n het 

schijnt wel, dat met de bezwaren van Zeg-
wamds gemeentebestuur rekening is gehouden 
bij de latere geldvoorzieningen. De Franschen 
wisten wel dat in ons, land hier of daar een 
oude kaas weggestopt was, waarin de spaar
penningen waren bewaard. E n ze hadden er 
wel aardig slag van, die op fatsoenlijke v/ijze 
te plunderen. Zelfs moesten het goud en het 
zilver „dat tot weelde diend en tot lijftcieraad 
gehoort" er aan gelooven. Wat een waarde had 
van meer dan / 300 moest worden afgestaan. 
Men kon echter ^ook „de waarde in baren gelde 
opbrengen." 

Zoo w e r d e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ r s dezer dorpen a k een 
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(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig de 

wet van 23 &pt. I 9 I 2 , St.Bl. no. 308). 
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Nog op andere wijze werd men hier 
waar, dat de dagen van „pays en vree" voor-" 
bij waren, Nadat vergeefs i n Aug. 1799 op last 

van het üitvoerena üewind een publicatie 
afgekondigd was, waarbi j vri jwil l igers werden, 
opgeroepen voor den legerdienst, volgde eea^ 
aanschrijving van het Departementaal Be- i 
stuur. GecombinceH^mel Zoo.^- , 
waard te zorgen teSötJt-rotrf^gen man „tót 
completeerin^ tter Bataafsche armee". De 

j milüairen in spé moesten een lengte hebben 
iVan niet beneden de 5 voeten „Rijnlandsche 
i maat". Daarbij behoorden zij vri j van 

lichaamsgebreken, gezond en sterk te zijn. De 
; voorschotten zouden met Zoetermeer geza-
j menlijk gedragen moeten worden. 
• Wat sputterden de heeren hiertegen. „Hoe 

zeer met den besten w i l bezield ter uitvoering 
van de decreelcn (besluiten) der Hoogstver-
tegenwoordigende Mach', zal het ons, en dit 

j vreezen wi j met a l te veel grond, zooal niet 
geheel, immers ten deêlè ondoenlijk én in alle 
gevallen ten uiterste bezwaarli jk vallen daar
aan te obediëeren (gehoorzamen) uit hoofde 
onzer finautiëeie situatie, daar onze kassen 
reeds uitgeput zi jn." Uitvluchten konden hier 
niet baten. Werd eerst nog wat getabnd met 

i de uitvoering van het bevel, door inlichtingen 
; in te winnen over den tijd, dat de manschav 
I pen zouden hebben te dienen, na bekoming 
\n het antwoord: „Niet minder dan 6 jaar," 

namen de gemeentebesturen een „deskundige," 
later sprak men van een ronselaar in dienst, 
om de gevraagde mannen aan te werven. . 

Intusschen bleef ér zelf ook nog wel w a l te 
doen. 

„Bij openbaar bekkengcslag binneu deze 
gemeentens werd elk en een iegelijk uilgenoo-
digd, om zich bij ons in 's Lands dienst t 
engageeren (verbinden). Wi j adresseerden om 
aan deze en gene godshuizen om le beproeven 
of zij ook jongelingen uit dezelve verkozen te 
laten aannemen op voordeelige conditiën en 
zelfs tot hooger premiën als door den Lande 

> wierden goedgedaan." Echter waren al die 
. ; pogingen „tot ons leedwezen met luttel weinig 
) succes." 't Liep den werver ook al niet mee. 

Stedelijke besturen, verboden fabtne-nj^aar 



muren de werving voor andere plaatsen, stal
den „poenaliteiten (boeten) daar jegens" en 
een zeer sterk werkenden tegenstand in den 
algemeenen maatregel, die alleen op het 
sj-siejna van bevolking eenheid en gelijkheid 
is gegrond." 

„Desalniettemin, niettegenstaande kon de 
gerechtsbode van Zoetermeer, Gerri t Hekker, 
z ig met twee recruten den 13en November 
naar Utrecht begeven om i e door den gene-
raal-inspecteur Van Guericke te laten keuren. 
I n het voorportaal van het keuringslokaal 
moesten zij „onder een drang van menschen" 
eenigen tijd vertoeven. E n van die gelegen
heid, op het oogenblik, dat de bode „gereed 
stond met hem binnen te treden" maakte een 
der aangeworvenen gebruik, om te ontsnap
pen. Alle pogingen en kosten, aangewend om 
den deserteur veder te vinden, mochten niet 
slageu. 

't K w a m wel meer voor, dat recruten, ua 
het handgeld te hebben ontvangen, daar i n 
Utrecht nog den dans wisten te ontspringen. 

De ander „wierd uit hoofde van lichaams
gebrek dal zeker te voren niet was ontdekt, 
afgekeurd." 

E e n brief aau hel Departementaal Bestuur 
vermeldt nog „Voor de afzending dezer recru
ten, stelden wi j reeds een tweeden werver 
aan, en deze hebben w i j vervolgens nog met 
een derde. geaugmenteerd (vermeerderd) len 
einde te toonen, dat w i j met den besten v . i l 
en meesten ijver gaarne al wat in ons ver
mogen is, willen toebrengen lot de uitvoering 
v a n den last, ons opgelegd, en dat het niet 
aan ons, maar aan de toevallige nonreussiteit 
(niet-slaging) der werving te wijten zi j , dat 
wdj i n deze nog niet in slaat geweest zijn, ons 
v a n onzen plicht te kwi j ten" . N u reeds was 
een som van ongeveer 200 gulden voorgescho
ten, die het Land voorzeker niet terug betalen 
zou. Het mankeerde niet aan den goeden w i l 
ten ijver. „Zoo wij nog niet dagelijks met ijver 
onledig bleven, om alles aan te wenden, wat 
fiïi ons vermogen is, om aan de intentie (voor-
iienien) van het gouvernement te voldoen, zoo 
w i j van dit alles niet in gemoede en onder 
besef van het gewicht van den eed, die ons 
ian het Vaderland en den dienst onzer ge
meentens verbindt, volkomen voor ons zelf 

--bvertuigd v,'aren, wij zouden geen vrijmoedig
heid genoeg bezitten om U E . als nu nog van 
onze hoop te mogen vcr/ek-sren, dat wi j ons 
vli jen mogen bij üb bekend te staan voor de-

ulken, die geen anderen v a l hebben en ook 

wel 'allen i jver aanwenden oni hun pllcnt le 
betrachten." 

De thans aangevende pogingen werden met 
eenigszins beteren uüslag bekroond. De ge-

j meentebesluren smaakten het genoegen, dat 
' een tweetal recruten aangeworven en goed

gekeurd werden. De voorgeschoten kosten be
liepen 288 gulden 5 stuivers. 

Nu moesten nog 7 man geleverd worden. 
Het Departementaal Bestuur ontsloeg deze 

dorpen, overtuigd van de goede bedoelingen, 
v a n deze verplichting. In J anuar i 1800 moeslen 
weer 4 man binnen een bepaalden tijd aange
worven wezen. E n toen na den verstreken ter
mijn bericht moest worden „dat wij ahveder 
a l w a l binnen het bereik v a n ons vermoüesi 

viel , om den ons opgelegden last te voldoe» 
ofschoon tot ons leedwezen zónder succes'' 

j w e r d Zegwaard en Zoelermeer elk beboet' 
' voor 2 X f 52,5 = M 0 5 . 

Klagen mocht niet helpen. Of zij er ook op 
wezen, dat zij aan de eerste werving een 
schadepostje hadden gehad van f 101 7 stui
vers en mitsdien verzochten van de betaling 
van de f 105 vrijgesteld te worden, het mocht 
niet baten. Na een langdurige briefwiss; linft, 
w a a r i n telkens gewag w e r d gemaakt van „d* 
uiterste verlegenheid" waar in de gemeente*! 
kassen zich bevonden, w e r d van f 161.35 e e * 
gedeelte n.1. f 71.05 terugbetaald; het over« 
blijvende f 90.30, waarvan Zegwaard de helfÉ 
voor zijn rekening nam, werd, gevoegd bij d# 
f 105 als boete voor de nict-levering v a » , 
2 recruten op de lijst van sch'.dden van he*̂ -̂  
ambacht, waar we reeds eerd r over schr*f | 
ven een post van f 150.15. 

Ook van de levering van manschappen voo» 
het Bataafsche leger kwamen deze dorpen et 
oiet zonder kleerscheuren at. 

(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstigr d» 
wet van 23 Sept. 1912, St.Bl. no. 308). 

X L I X . 
Ons land sloot na het vertrek van Wil lem V 

j een verbond met de Fransche Republiek. 
. Daarbij was bepaald, dat wij wel is waar onze^ 

" , vri jheid en onafhankelijkheid behielden, dochi 
den prijs, dien v.'ij daarvoor moesten betalen,, 
was nog a l hoog: onder meer een extraat jel 
van 100 millioen gulden en de zorg voor een^ 

j leger van 25.000 man Franschen, wat onsj' 
^ l a n d r u i m 7 L m i l l i j ^ , g ^ O . ' ; t , hiipti. 



f Edoch! groot was de vreugde over het slui
ten van het verbond met de Fransche broe
ders en overal openbaarde zich de opgewon
denheid i n feestvieringen, terwi j l vurige toe
spraken van de lippen der vreugdedronken" 
patriotten vloeiden. 

Den twaalfden J u n i 1795 werd in het kerk
gebouw der Hervormden een bijeenkomst ge
houden van de Zegwaardsche burgerij, waar 
de secretaris P r o h a de volgende toespraak' 
hield. 

„Burgersl H e i l en Broederschap! 
U w verkozen provisioneele Municipaliteit, 

' die niets meerder ter harte neemt, nog te 
ijveriger wenscht dan uw aller gemeen geluk, 
heeft heden het genoegen, om u allen hief" 

• plechtig en eendrachtig op te roepen, ten ^ 
einde om aan u kennis te geven van zulke ' 

. gewichtige zaken, waarnaar zij veronderstel-
• len, dat ieder rechtgeaard beminnaar van zijn j 
I Vaderland reeds langen tijd heeft verlangd en 
. die van den Hemel heeft afgebeden, namelijk 

het gesloten verbond met het Fransche volk 
feh hst plan tot de algemeene oproeping des 
volks ter verkiezing eener Nationale Conven-

! tie. Geen jaarboeken, burgersl noch herinne
r ing van 's Lands vorige macht en welvaren, 
noch v a n zijn laagste vernedering leveren 
blijk noch schaduw van gebeurtenissen, die 
met de tegenwoordige gelijk staan, veel min 
in waarde overtreffen. 

I W i j zullen u de opkomst van ons dierbaar 
Vadefland uit geringe beginselen niet schet-

i s ^ , noch aan u herinneren, hoe het bij ver
volg v a n tijd, nadat het zich der dwingelandij 
en dweepzucht had onttrokken tot grootheid 
en luister was gestegen; de geschiedenis daar-

I van vertrouwen wi j , dat van u allen door 
• lezing of verhalen uwer ouderen cn vriendt-n 
bekend zijn. Maar Burgers! nioc':i bet ayn u 
eeuwig onbekend zijn gebleven, hoe bij yéi*-
volg ditzelfde dierbaar Vaderland tot deu 

laagsten staat vervallen is door verwoestendgl 
oorlogen, door heerschzucht, door geweldj 
door willekeurige handelingen tot stijving deK 
dwingelandij, door partijzucht en plundering 
(waarvan dit Zegwaard getuige draagt) dooi^ 
zoogenaamde rustherstellers en door alles ver«i 
nielende en verwoestende geloofs- en bondge-^ 
nooten! dan hadt gij. Burgers ! geen reden gc-̂  
had om te vreozen voor een totalen onderi 
gang en het verlies van vri jheid en onalhan--
keli jkheid. . - - J 
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ol,-i5urgers! en natie, altoos getrouw a a n ' 
haar gegeven woord en belofte, door de 
dwingelandij en haar aanhang gelasterd, door 
velen miskend, erkend thans onze vri jheid en 
onafhankelijkheid; zij sluit met ons een ver-; 
bond, zoo voordcelig voor ons als in onze~ 
omstandigbedeujilaats kon hebben. E n op het 
oogenbhk dat wij van de bekrachtiging ver
zekerd zijn,-^brengen onze vertegenwoordigers 
le onzer kennisse, hel plan, waarnaar het 
Bataafsche Volk voor het allereerst den grond 
staat te leggen, om door zijn bijzondere, daar
toe te verkiezen vertegenwoordigers een con
stitutie (staatsregeling) te doen ontwerpen. 
T e r w i j l het onze vurige wensch is, da l die op 
de Eeuwige onvervreemdbare rechten van den 
mensch en burger gevestigd zijnde, zal strek
ken tol een bestendig geluk en welvaren van 
ons dierbaar Vaderland en deszelfs ingezete
nen, die Vri jheid, Gelijkheid en Broederschap 
beminnen en de dwingelandij verfoeien". 

Na zijn rede, die van hoogdravende woor
den niet vr i j is te pleiten, las de secretaris de 
verklar ing voor van het Zegwaardsche Ge
meentebestuur, oni den predikant der Gere
formeerden ds. J . A . den Appel, te verzoeken, 
„om tegen Woensdag den 17n dezer des voor-
middags ten 11 uur i n de Groote Kerk te wil
len doen een plechtige godsdienstige redevoe
r i n g . " Het Bestuur van Zoetermeer zou hem 
ook daartoe uitnoodigen. Op dien 17den JunJ 
zou dus de Burger J. A. den Apppel den „God 
van hemel en aarde" openbaar te dankenf 
hebben ,.voor Zi jn . zegejiincen aan dit v r f i 
geworden Gemeenebèst tot nu toe bewezen 
en van Zi jn liefde nieuwe zegeningen af te-
smeeken. Z i j , die zich i n den nieuwen toe* 

: stand verblijdden, zouden dien dag een voor
beeld aan hun medeburgers stellen. De Muni
cipaliteit zou het toonen „hoe zeer zij bezield 

\t gevoelens van diepen eerbied voor den 
I weMadigen Vader aller schepselen, geea 
i oogenblik w i l verzuimen, om bij zoo een plech-f 

tige gelegenheid haar ongeveinsde erkenteni» 
aan het Opperwezen te brengen en van Zija 
liefderijke hand verder -die zegeningen af tel; 
bidden, welke H i j aan Zijn stervelingen in het i 
.\lgemeen en aan Neerlanis Volk in ' l bijzon-j;' 
der naar Zijn Alwijsheid en in Zi jn Goddelqk»^ 

.1 

gunst zal believen te schenken". 



Ten slotte wees P r o h n er op, dat de Muni
cipaliteit „van deze burgerij en v a n ieder 
haar medeburgers in 't bijzonder, onverlet 
eens elks vri je en onbedwongene godsdienst
oefeningen, vertrouwen durft, dat zij , met 
harten, vervuld van dankbaarheid voor alle 
zegeningen en weldaden, die het goeddoende 
Opperwezen aan Zijn stervelingen onophou
delijk schenkt, zich niet zullen onttrekken om 
bij zulk een plechtige gelegenheid algemeen 
als leden van één Broederkring op te komen, 
ten einde het beste geschenk voor de lijdende 
menschheid, de algemeene vrede en bevorde
r ing van onderlinge eendracht tot elkanders 
geluk en tot heil van geheel het Vaderland, 
vur ig af te smeeken." 

We schreven reeds vroeger van het zingen 
v a n het revolutielied op „psalm"-melodie. 

„ V r o o m " waren vaak de toesprakenl 
H i e r te lande was eerbied voor een „Opper

wezen" uog wenschelijk; gehechtheid echter 
aan hetgeen Gereformeerden van Remonstran
ten, of Protestanten van Roomscben onder- ' 
scheidt, kleingeestige geloofsijver of verach
telijke veinzerij van den gewinzieke geeste 
l i jkheid . B . 

11 
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(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig d« 
wet van 23 Sept 19T2, St.Bl. no. 30Ö). 
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"/Zoo was 17 Juni 1795 weer een feestdagf 
arfen dacht immers, de ware levens- en 

aatsw"sheid. de eenige bron vsn vrjheid, 
volksverlichting en volksgeluk gevonden te 
hebben. 

E n het verbond, met Frankrijk gesloten, 
was een heuglijke gebeurtenis, die met 
jchaterend vreugdegejuich, met volksfees

ten, met dansen om den dorren vrijheids
boom, gevierd moest worden. Ook de Zeg
waardsche burgerij deed aan die volksver-
dwazing mee. O p de kruin van een met roo-
if», witte,en blauwe linten en schilden ver-
aderden boom, was een „blikken hoed", 't 

innebeeld van vrijheid gezet; en rijk en 
,irin, overheidspersonen en arbeiders vorm-
lien een kring, dansend en z ingen* en 
elkaar gelukwenschend met de gouden eeuw 
van vrijheid, gelijkheid en broederschap, die 
fel zou aanvangen. 

iNadat ds. J . A . den Appel op verzoek van 
de Municipaliteiten in het kerkgebouw der 
Gereformeerden „eene alleszints deftige en 
gepaste godsdienstige reedenvoering" had 

i gehouden, „waarbij alle de leeden van de 
beide Municipaliteiten, benevens alle ver
dere regenten der beide dorpen hebben ge
assisteerd, gelijk ook een aanzienlijk getal 
Roomsch gezinden en Rèmohstrantsche en 
eenige weinige Gereformeerde ingezeete
nen uit beide d« ambachten; na het eindi
gen van dat discours wierd, gelijk ook des 
morgens een uur lang de klok geluid en 
begaven zig de gezamentlijke leeden der Mu
nicipaliteiten, benevens de verdere regenten 
naar het Regthuis in Zoetermeer, hielden 
aldaar met malkanderen eene burgerlijke en 
zeer vriendelijke maaltijd; na het eindigen 
derzelven begaven zig de schutters der 
Volkssociteit ten zinspreuk voerende „Door 
Bendracht Sterk" van hunne societeitska-
mer in Zegwaard naar 't Rechthuis in Zoe
termeer, om van daar de Municipaliteiten, v 
alsook de nieuwe Bataafsche vlaggen voor 
toorn en vrijheidsboom, (zijnde de oude, 

; vroeg in den morgenstond afgenomen) af te 
haaien; na een korte poos vertoevens begon 
de train onder het gelui der klok, gaande 

; vooraf een detachement schutters, daarop 
gevolgt door den Schout van Zoetermeer,' 
dragende de groote vlag voor den tóórn en 
naast hem den Schout van Zegwaard, dra
gende de vlag en hoed voor de vrijheids
boom, vervolgens alle de leeden der f'Iuni-
cipaliteiten en verdere Regenten der beide 
ambachten, werdende den train geslooten 

1 door een detachement schutters, gaande 
I door beide de dorpen, totdat zij weeder 

2 terugkeerend voor de Groote Kerk kwamen, 
alwaar de groote vlag wierd overgegeeven 

n- om op den toorn uit te steeken, 'tgeen zoo 
ijf; haast niet geschiede of wierd door een drie

tot werf Hoezee bij de Vaderlanders begroet en 
vastgemaakt zijnde, door de schutters met 
een salvo uit hunne geweeren; vervolgens 
wierd de vlag toegereikt om op en aan de 
vrijheidsboom te plaatsen, 'tgeen geschiede 
onder een driewerf hoezee, en een salvo 

- 1 door de schutterij, waarna zij nog een salvo j 
1 deeden en vervolgens de Municipaliteiten ^ 
t, en Regenten weder ^.«ar 't Pgcbthnig j ^ 7"^- -



I termeer geleide en vervolgens naar hunne 
• Societeitskamer in Zegwaard terug keerde, 

4 alwaar zij eenige verversching genooten, 
g vroeg-lijdig- zich vaneen schelde en elk ver

genoegt zig naar huis begaf, zijnde deeze 
plechtigheid, geduurende den gantschen, 
dag met de geschiktste orde en voorbeelde-! 

e lijkste bedaaiiheid en stilte geschied en be-
r slooten." i 
t Onze vroede vaderen hielden er zelf ook 
1 wel van „eenige verversching" te genieten 
r en zich „vergenoegt" naar huis te begeven, i 

j D e nipufw gekozen regenten werden inge-
^ voig-a het „Reglement op het Gemeentebe

stuur van Zegwaart", den eersten Vrijdag i 
in Januari beëedigd. Die plechtigheid keer- i 
de elk jaar terug. Ook de aftredenden wa
ren er bij tegenwoordig. E r konden dan 

, wel een 4 0 personen aanwezig zijn. E n elk 
• had te zorgen voor een flesch wijn, schout,' 

secretaris en de twee ambachtsbewaarders 
elk 2 flesschen. Zij , die om wat reden ook, 

' dien dag niet present konden zijn, móchten 
aich aan <öe verplichting niet onttrekkeiv 
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^ o oordeelde hèt gemeentebestuur 4 Jan. 
1805. „'t Geene dat als dan op die dag 
ïSneerder mogt werden verteerd, zal door 
de presente leeden prorato ijder zijn aan
deel daar in moeten werden gedragen en 
betaald." De heeren schenen dus wel van 
Èen pretje te hov-den. 

W e willen nog even er op wijzen, dat niet 
alle inwoners aan de feestelijkheden mee
deden. O m des ;beginsels willel E n als die 
'iv niet in ons larid geweest waren, dan was 
sns volk in dien tijd nationaal d o o d ge
weest. Hoe zou mn op 1795 nog een I S I 3 
jevolgd kunnen zijn? 

V a n hen schreven de Gemeentebesturen 
In 17Q9 aan hét Departementaal Bestuur, 
dat „daar bij onB, zoo verre wij den geest 
onzer ingezetenen kennen, en niettegen
staande e e n z e e r g r o o t a a n t a l (wij 
spatieeren, B.) himner geheel niet toege
daan is ' • jegênswoordige orde von zaa
ken, ma ••oogiijk veeleer heimelijk op de 
herstelling van bet voorig bewind hoopt, 
|eene gegronde vreeze voor eenigen op
stand der openbaare veiligheid werd ge
voed. B n wel eenvouwig om reedenen, dat 
zij die somwül Bnderzints_jaanleidiji5LtO±Jl.et 
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bedrijven van Sproerige daaden zouden wil- ' j 
len geeven, te zeer voor de richtige \ritvoe-
ring der onlangs zoö rechtvaardig geëma
neerde strenge wetten en der voorzieningen 
van eene waakzaame Politie en Justitie 
vreezen, ém dat - rJlJvun_JEiM3digeuj>0g-- • 
merken tot weezenlijkheid zouden durvChJ 
brengen." 

„Strenge wetten en eene waafeaame Po
litie en Justitie" voor hen, die op middelen 
peinsden om den Prins weer terug te krij
gen. 

Maar — was de Oranjebloem verwelkt, 
de Oranjeboom verdorde nog niet. 

B. 

. Kyt d' eside Prnrnpf^fam, 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig de : 

wet van 23 Sept. 1912, St.Bl. no. 30S). 
L I . 

Nog een enkele maal lazen we van feeste
lijkheden. Zoo ontvingen de' Municipaliteiten 
deu 12deu M d 1798 een schrijven ui* Den 

^ Haag, waarbij zij gelast werden, maatregelen 
; te nemen, dat ocïi weck later, bij gelegeuhdd 
1 der bekcndm.aking vaa de aanneming van het 
; Ontwerp der Staatsregeling een nationaal 
j feest gevierd zou worden. Het'stuk hield-ver-
j der" ih, öp welke w^ze de gewapende .burgers 
' of militairen zich zouden moeten vermaken; 
I zelfs werd enkele dagen later de toespraak, 
: die de schout bij die gelegenheid zou hebben 
' te houden, hem uit Den Haag toegezonden. 
' *s Morgens 8 en 's iniddag.s 12 en 4 uur werden 
' de klokken gedurende een uur geluld, 

's avonds waren toren, vrijheidsboom en 
Rechthuizen geïllumineerd. Uit een rekening 
oleek dat voor lampions 74 en voor kaarsen 
nog geen f 16 werd uitgegeven. Volgens voor
schrift zou aan elk man der Gewapende Bur-

! germacht een halve flesch wi jn, anderhalf 
' poitd wittebrood «n een half p»iïdTï9as"gêp-^~ 

ven moeten worden. „De qualitelt der wijn 
behoorde te zijn gerekend tegen 17 k 18 gulden 
het anker zonder import, de an-ierhalf 
pond wittebrood van 3 stuivers en 6 pennin
gen, en het half pond kaas tegen 2 stuivers, 
zoodat die tractatie, waarvan in deze gemeen- . 
ten 90 man profiteerden een f 44 kostte, wat 
evenwel door het Land vergoed w e r d 



; Toen de inval der Engelschen en Russen in 
Noord-Holland niet het gewenschte doel be- ! 
i-eikten en de vijandelijke strijdmachten ons 
land weer verlieten, richtte l i c h het Uitvoe
rend Bewind met een publicatie tot der Muni
cipaliteiten om den 19 Dec van dat jaar weer 
een nationaal feest te houden. Tevens was 
bepaald dat „in alie gemeentens der Repu-
blieq, in daartoe gescJiikte openbaare gebou
wen eene plegtige redevoering zal worden 
gehouden." De Municipaliteiten meenden, dat 
..eene der openbaare Christen leeraaren in 
deeze Gemeenteens als het meest geschiktst en 
bekwaamst tot het uitspreeken der reedevoe-
r i n g behoord te werden geeonsiderecrd (aan-
gcKKrkt ) en verzochten ds. P . Hugenholtz, die 
zi jn voorganger in 1796 was opgevolgd. 
(Ds. den Appel Avas in dat jaar emiritus ge
worden) „om in het kerkgebouw der Gcreior-
meerde gemeente als een daartoe geschikt 
openbaar locaal, in naam en van wegen het 
Uitvoerend Bewind tot het uitspreeken deezer 
reedevoering zig wel te wil len preteeren 
(leenen). Zij vertrouwden, dat onze gezament
li jke ingezeetenen niet zullen nalaaten om zig 
bij deeze plichtige geleegenheid als een eenig 
m a n te verzamelen om onder eerbiedige 
erkentenis van een Albestuurende Opperwe
zen hunne opendlijke hulde en dank aan dat 
Opperwezen toe te brengen en voor de blijken 
van deszelvs VJeldadig Albestuur in de jongste 
verlossing des vaderlands wederom zoo uit-
steekend doorstraalende en E e m te smeeken 
dat eenen spoedigen, algemeenen eerlijken en 

estendigen- vrecde het heil des Vaderlands 
erzeekeren, de gestopte bronnen van zijnen 
loudsn welvaart weder openen ende wen-
chelijken eendracht onder allft..deszelv3 be-
•ooners herstellen mooge." 
De predikant was echter hiertoe niet be
i d . Hi j nam de vri jheid te antwoorden „dat 

hoezeer de goede Voorzienigheid harteli jk 
dankende, die het verschrikkend oorlogstoo-
leel niet tot in het midden van ons vaderland 
tieett laten doordringen, egter tol zulk eenen 
fjost, waartoe Ulieden mi j verzoekt, mij als 
Predikant volstrekt onbevoegd en als Burger 
geheel ongeschikt en indien ik eenigszins mij 
zeiven kenne buiten staat rekene." i 

A l was door de Franschen voorspeld, dat 
met hun „vrijheid, gelijkheid en broeder
schap" de hemel op aarde zou nederdalen, 
toch besloten de Municipaüteiten in 1795 eu ; 
'99 „uit hoofde der criticque tijdsomstandig- ' 
heden geen kennïis te houden, noch paarden- \ 
\ veulenmarkt." ^....M^,..^—! 

k' 

Van elke grcote L r a a m k w a m <TO stuivers in , 
de kas der gemeente, van elke kleine 20 st. en 
van elke tefel zonder zeilen 9 stuivers. I n 
vorige eeuv/en was de kermis in vele opzicb-
ten nog een jaarmarkt , waarop te koop was, 
•wat anders « gewone plaatse» niet wias te I w , 
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krijgen. I n die tijden, toen men nog geen dag
bladen vol advertenHes h^d e n ' h e t publiek 
niet reisde, werden de goederen van de eene 
Iceimls naar de andere, gebracht om passende 
koopers te vinden. I n later .eeuwen verdween 
die goede kant en ontaarde de kermis in ver
regaande ongebondenheid. I n d o laatste helft 
dép vorige eeuw>4s, dfrlcermis afgeschaft en di.t 
„kind van vrome ouders" ten grave gebracht. 

De eerste paardenmarkt werd hier 19 Aug. 
1795 gehouden. EH', mogelijke yoordeelen zou
den door de beide gemeenten worden gedeeld. 
V a n deelen was voorlootug geen sprake. De 
eerste paardenmarkt bracht een tekort van 
f 5317 stuivers eu het eerste voordeel van 
f 1.70 bracht die van 1898 op. ï o e a dan ook 
in »1S02 een lijst van de schulden vau het 
ambacht opgemaakt wérd, bleek dat de paar
denmarkten gedurende die 8 jaar voor Zeg
w a a r d en Zoetermeer een schadepostje waren 
van f 137,10 stuivers en 8 penningeiv. 

V/e vonden in „de oude pampieren" ook iets 
betreffende den boterhandel van Zegwaard. 
Het Gemeenlebestuur wendde zich 1 Sept 1799 
tot de „Financiêele Com.missie over het voor
malig gew«st Holland met het volgende schri j
ven; 

,.Den Burger Hugo Visser öp den 9 Juli j 
1798 in het openbaar Stemregister deezer ge
meente ingeschreven, aan ons zich hebbende 
geadresseert met te kennen geeven, dat hi j 
gaarne eene grossierderij in Boter alhier 
zoude wil len Exereèëren, gelijk in vroegere 
ianren ter deezer plaatse ook is geëxerceerd 
geworden, en zig dïartoe ntet. U L admissie 
wenschte te zijn gebenificeerd (hij woeg daar
toe vergunning) ten welken einde hij aan 
Ulieden van onzentwegen verzogt favorakte 
(gunstige) brieven van voorschrijvinge. W i j 
hebben niet kunnen afzijn aan dit verzoek ge-
reedelijk te voldoen, daar den Burger Hug» 
Visser Mj ons bekend staat voor een man van 
braaf en onbessproken gedrag. Waarom wij 
vertrouwen dat het aan de Ingezeetenen 
deezer plaats, zooals aan ons aangenaam zal 
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»>..»ei'̂  t i j s ^ utet-ac V&»»i*ï. 
admissie als grossier in Boter alhier worde 
gebenificeerd." 

Zaken doen ging in den ouden tijd zoo ge
makkelijk niet. Wij hopen er nog wel eens 
op terug te komen. 

B. 
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Hyt d' OHda Fampieren. 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig de 

w.t van 23 Sept. 1912, St.Bl. no. 300). 
L I L 

Reeds een week nadat Stadhouder Wil
lem V. in een visscherspink, het treurigste 
vaartuig, dat ooit met onze nationale driekleur 
in top zee is ingegaan, naar Engeland over
stak, werden hier de hekken verhangen. 

Den 24sten Januar i 1915 maakten „Schout 
en Geregten" van Zegwaard de burgerij be
kend, dat zij „de publycque rust zoo veel in 
hun mooglijk is , willende conserveeren (be
waren) hebben geresolveert (besloten) alle in» 
gezeetenen van Zegwaard te versoeken en aan 
te raden «He orange teekenen i n de tegen
woordige tijdsomstandigheden af te leggen. 

Den 9den Maart werd een publicatie der 
provisoneele Representanten van het volk van 
Holland afgekondigd dat allen, die door het 
dragen van oranje teekenen, hoe ook ge
naamd, door het zingen van zoogenaamde 
oranjeliedjes of andere oproerige en contra 
revolutionaire liedjes, het uiten van dea in 
dit Land helaas! zoo gewone oproerkreet 
Oranje Boven!, zich schuldig maken aan be-
^nselet^ die den weg tot oproer banen en dus 
««B den lijve met een sirenge geseling ca 
émof ToljieBde isvaaAeai» ir«B jar«a f s 

daarpa banuissement uit deze provincie zuilen 
worden gestrklt.'" 
,'t W a s echter noodig dat de provisioneele 
Municipaliteiten den 4deii April l i c h weder 
met een publicatie tot de burgerij moesten 
wenden. Zij hadden^ raet verontwaardiging 
vernoni'en, hoe verscheijden hunner verdwaal
de ingesetenen, zich niet ontzien hebl>en, om 
in den loop dezer week, opentlijk oranjelinten, 
strikken pf vercierselen van die kleur te dra
gen en vertonen en daardoor een strafwaar
dige geest tot oproer aan den dag te leggeu." 
Zij waarschuwden hen daarom ernstiglijk ïich 
„vau uu voortaan zorgvuldig te wagten van 
het dragen of vertoonen van eenige teekenen 
of leasen van oproer." 
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Den 23sten J u ü kwamen ter vergadering 
Pieter van der Poel en Ck)rnelis Zoeterbroek 
als afgevaardigden van de Volkssociëteit. Zij 
brachten de beide Municipaliteiten onder het 
oog dat er langs de wegen oranje bloemen 
stonden „tot pronk en spot van de patriotten" 
en verzochten hen „hoe eerder hoe liever dit 
te beletten, waardoor anders een groote 
onrust zal ontstaan. Bedenkt v/el, medebur-
bersl". zoo gingen zij voort „ in den teid van 
het jaar '87 dat er nog geen weldenkende mee-
debrü-ger mogt een witte lely in zijn tuin heb
ben; dat brengt ons.denken, dat wij even zoo
veel regt hebben, hun h a a r orange bloemen 
weg le ruimen of te doen ruimen, als zij ons 
in dien tijd hebben weg doen ruimen die 

"witte lelyèn." 
Onze • vroede vaderen delibereerden hier

over en'besloten „ter vo'orkooming van alle 
disordres en rustvcrstoorende beweegingen, 
dat ijder ernstig gewaarschuwd" zou Vv'or-
den, „om binneu de drie maal vierentwintig 
uren van hunne erven, werven en tuinen te 
ontruimen • alle zodanige orange bloemen, 
heisij goudsbloemen, orange leliën als andere 
bloemen van wat naam ook, de couleur heb
bende en dezelven daarvan bij aanhoudend
heid ontruimd en zuiver te houden." Tevens' 
werd „wel uitdrukkelijk verbödeti om geene 

.viAuje hloemen hetzij in potten-, flessen, glaa-
zen of op welke andere wijze opentlijk voor 
bet gezigt van ijder ten toon te stellen, veel 
min dezelve publiek te draagen, ten eijnde 
zig niet schuldig le maaken aan begbizelen die 
tot oproerige of rustvcrstoorende daaden zou
den kunnen aanleiding geeven." 

Edoch I we vonden dat een jaar later in 
Katwi jk en Veur en op „onderscheiden plaat
sen" langs den Zegwaardschen weg nog gouds
bloemen werden aangetroffen. Op een Zond 
zouden zelfs „geweidaadigheden gepleegt ge
worden zi jn", zoo niet Gerrit Hekker, beloofd 
had de Municipaliteit daarover aan te schrij
ven. Hi j deed den 2den Juni met een briefje 
zijn beklag. In zijn kwaliteit als kapitein der 
Gewapende Burgerwacht had hij „de rust tot 
dusverre zooveel mogelijk was bewaard" en 
hoopte, dat het Gemeentebestuur „als waare 
en braave Regenten nu en int vervolg voor dê; 
rust en order zal zorgen." Dienzelfden dag 
sloot de Municipaliteit van Zegwaard 
kweeken van goudsbloemen te verbieden, 
lieten een „waarschouwing" l>ekend m; 
waarbij elk werd gelast, te zorgen, dat bi 



ü4 uur die bloemen op geruimd waren. H i j , 
die ze na dien tijd nog had staan, zou wor
den beboet met 25 gulden. De boeten zouden 
komen in de kas der Algemeene Armen. Wie 
onwill ig was ze te betalen, zou kennis maken 
met schepenen en bode, die zooveel van het 

! huisraad enz. in het openbaar zouden verkoo-
1 pen, tot de 25 gulden -f- de onkosten ontvan-
1 gen waren. 

Doch de Zegwaardsche burgerij toonde niet 
veel eerbied voor de waarschuwingen en 

(publicaties die den volke werden bekend ge 
, maakt. De Municipaliteit ondervond „bij aan-
houdenheid den hoon en versmading, die aan 
de publicatien, proclamatien en alle andere 

. afkondigingen v a n weegens het Nationaal of 
I Provinciaal Bestuur cn van de Municipaliteit 

weerden aangedaan door dezelven ten eersten 
geheel of gedeeltelijk af te scheuren en met 
vuilnis te bekladden, daar men inteegendeel 
alle eerbied toont voor broodzettingen, aanbe
steedingen en soortgelijke aanplaksels." Daar
uit «prak een „veragting" voor de besluiten 
der Overheid. Daarom werd bekend gemaakt, 
dat dit ten strengste verboden was (2 J u l i 
1796). Wie zich voortaan aan zulk een moed
w i l mocht schuldig maken, diende er w e l op 
te rekenen, dat „alle middelen in 't werk zul
len werden gesteld, om de daaders te ontdek
ken, vervolgens aan te klaagen en teegens hun 
ten allerstrengste te procedeeren". 

Ol.J_„ . 
B . 

Hci van tij .ic^v. 
Lin. 

Geheel overeenkomstig de nieuwe ideeën van 
Vfiiheid, besloten onze vroede vaderen (14 Apr i l 
1796) „om geene bediening-en of aropten te 
begeeven dan aan burgers, welke hun stemregri 
in de wettig opgferoepen grond- of wijkver-
gsderingf m hunne gewoonplaatsen hebben uit-
geceffend en van alle die ampteinaaren, welke 
bevonden zullen worden tot dois verre geene 
<ier wettigre opgeroepen© g-rond- of wjjkverg-a-
deringen te hebben bijgewoond, af te vorderen 
de navolgende belofte. ,4k beloove onderwer
ping aan zoodanige regeeringsfoi-m, welke ge
grond op de oppermagt des volks, thans pro
visioneel bestaat er int vervolg finaal worden 
daargesfeld en nimmer met woorden of daaden 
le zullen meedewerken ter herstelling van het 

Vemieligt aristocratisch en erfstadhouderlijk be-
yttuur." Mogelijk wel bevreesd voor het „die 
>elke weigeragtig mogten zijn («n de belofte 

l^f te leg-gen)" zullen terstond zonder eenige 
[,|,conniventia" (toegeving^ ontslagen worden, 
siferd «U iKloft» M n . a i f t k g d door den acbool-

neestcï Pieter" lfcyde> de marktschippers èn 
h. de Vos , lombardhowder." 
Reeds het jaar te voren (Mei 1795) had de 

Jurg-crsocieteit verzocht den Uirftonder, den 
oschman, en den klapperman te ontslaan, om 
door brave burgers le worden veivangen. 't Is 
wel raog-elijk, dat die menschen in naam der 
vrijheid uit hun brood werden gezet; van den 
aschmen lazen we althans: „Is de bode gelast 
om aanstaande Zalurdag Pieter van Leeuwen 
aan te zeggen, dat hij van zijn beneficie als 
aschman verstoken is , en verders de bode ge
last om den burger Barend Harte aan te zeg-
;>-eri, dat hij door de Municipaliteit als aschman 
am^gestéld i s . " Ook het „door ingekomen klach
ten is de bode gelast MarynUs Bor aan te zeg
den binnen 21 uren het dorp te verlaaten" geeft 
ivel wat te denken. 

V a n alle gev,'ezen milüairen,, er waren er hier 
ses, vyerd een verklaring geëischt, om nimmer 
tegen het vaderland de wapenen op te nemen. 

E n zij , die vroeger de eer hadden genoten om 
aan de groene tafel te zitten en mee de be-
cangen van Zegwaards burgerij te bepleiten en 
nehanigen, waren nu gedoemd om stilletjes i n 
hun woonplaats te blijven en zonder permissie 
t'an de Municipaliteit zich niet naor elders te 
begeven. In '98 werd dien heeren bericht, dat om 
hen „zoo min mooglijk int verrichten hunner 
affaires buitenef te belemmeren' besloten was, 
dat zi j , ter searetarie tegen betahng van 6 stui' 
vers een consent zouden kunnen verkrijgen. Dit 
consent duurdo slechts 14 dagen, en stond hen 
toe „van tijd tot tijd zich buiten deeze juris
dictie te mogen begeven, binnen vier uren ii» 
het rondie dezer plaats". Heel ver konden de 
vroegere grootheden dus niet wegtrekken, 't Was 
Immers slechts voor het doen hunner zaken? 

't Was in strijd met de „gelijkheid", dat de 
ambachtsheeren van Zoetermeer en Zegwaard 
versierde banken in de kerk hadden. „Voor \ 
Sept. 1795 zouden die „gedistingeerde gestoel-
tens" zooveel mogeUjk gelijk moeten worden 
gemaakt, t Scheen, dat de kerkmeesters daar 

_nietjred^ a n in^hadden, althans zij maakten ns 
het den 8sten Juni ontvangen bericht er niet 
veel haast mee, want een maand later moesten 
zii daai- nog ©ens aan herinnerd worden. D» 
„wapens en bouwkassen" moesten worden af
gebroken en de zitplaatsen „gelijk met a l k an
deren gemaakt, zonder eenig teeken van on
derscheid, zoodat voortaan de lieden van eenig-
CoUegie of amptenaarsi, Heeren of Vrouwen 
van plaatsen geene afgezonderde of boven an
dere uytsteekende zitplaatsen, uithoofde hunner 
qualitedt ""Hen moeren- hebben." 



- CJ 
Ook het vereenigiitgsleven ondervond wat 

het beteekende in dagen van vrijheid te zijn. 
Allo herbergiers werden vermaarvd, om geen 
bijeenkomsten die eenigszints suspect (ver* 
dacht) mogten schijnen, aan hunne huizen te 
gedoogen". Wel is waar bestonden hier geen 
„consUtutioneele gezelschappen, clubs, socië
teiten oi andere corporatiën", oi' het zou moe
ten Vlezen een zangvereenigiug „Uit lust tot 
Itoiist.' Zi j was in Januari 1789 opgericht, met» 
„geen ander but (doel) dan om de zangk\mst: 
in de kerk te bevorderen". Eerst zong men in I 
de kerk „en veivolgens sedert 1794 aan de hui
zen van de leeden'. 't Baatte niet of van gan-
scher harte verklaard kon worden, dat geen po
litieke zaken oehandeld werden; allo leden van | 
de vereeniging stonden voor Oranjevrienden be- ; 
l^end. Reden te over was er dus, om den 28sten; 
Maart 1798 te besluiten, dat het „zanggezel
schap van nu aan zal werden gehoudep voor 
ontbonden en gedissolveerd (opgeheven) met 
vrijlating echter van de leden van het zelve en 

j aan die ingezetenen, welke zich nog daarbij zou-
i den verkiezen te voegen, om zich ter verdere 
' beoeffening der zangkm^st en onderlinge stich

ting tot dat einde te bedienen van het kerkge
bouw bij de Gereformeerde Gemeente werdende 

; geccaipeerd (gebruikt) ingeval deselve met de 
kerkbestuurderen dier gemeente deswegens 
kunnen conveniëeren." (overeenkomen). De 
Mimicipabteiten van Zegwaard en Zoetermeer 
maakten er nog deze bepaling bij, dat de zang-
oeieningen in de kerk met ontsloten deuren ge-

ouden moesten worden en dat zij moesten we
den dag en het uur, waarop de leden bij e l -
^er zouden komen. B . i 
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H y t o u d e P a m p i e r e n . 
" (Auteursrecht verzekerd, overeenkomstigr de 

wet wan 23 Sept. 1912, St.Bl. no. 308). 
L I V . 

Als pendant van wat we in onze vorige 
artikelen meedeelden, vonden we de goede 
zorg van de Burgersociëteit vermeld voor 
Matthijs van Baakel, een oud-inwoner van 
Zegwaard, die het in 1787 geraden achtte, 
deze plaats te verlaten. Hij was niet de eenige, 
die gemeend had, dat het beter was. de wijk 
naar een veilige schuilplaats te nemen. Ook 
schout Vonk, die zeker wel wal op zijn kerf
stok had, had zijn biezen gepakt. We y o n ^ j 

^ . J « i n alihans-als_secreUr[s van / 

n K m a a r terug. 
Matthijs van Baakel had zeven jaar als bal
ling in het tegenwoordige België rondgezwor
ven, het land, dat toen een drietal jaren het 
tooneel van den kr i jg was geweest. Daardoor 
was hij lot den bedelstaf gebracht, maar mocht 
het gelukkig tijdstip beleven, „om hier weder 
als een braaf Burger le verschijnen." Daar 
hij zich echter „in een akeli)?e omstandigheijd 
bevond," verzocht de Burgersociëteit aan het 
Gcmeentebesluur hem ,.de hand van broeder
schap le willen verleenen en hem iets le be--
zorgen, dat tot onderstand van hem dienen 
kan", opdat hij zich ..daarna weder hier zoud 
kunnen vervoegen, om mede met ons hel bijl 
vant Vaderland en plaats le helpen bevorde
ren." 

1 De harten van Zegwaards vroede vaderen 
werden met medelijden vervuld, toen zij ver
namen, dat van Baakel. met „zijn huijsgezin 
te Delft sijnde, niet verder door gebrek .ian 
geld konde komen" en besloten hem „tien 
gulden, een gulden, twee h drie onbegrepen, 
nadat de nood vereijschfe" ter hand 'e stellen, 
't Bleek later, dat V a n Baake l„voor zich en 
zijn talri jk huisgezin geen vast bestaan kon 
verkri jgen." Daarom werd voor hem een aan
val beproefd op de Landskas en na een lang
durige briefwisseling werd het Zegwaardsche 
Gemeentebestuur gemachtigd om Van Baakel 
een wekelijksche uitkeering van 8 gulden voor 
le schieten. Gedurende twee en een half jaar 
werd hem d i l bedrag uitgekeerd, ' l Kostte wel 
heel w a l ' moeite om de verschoten gelden 
terug te krijgen. 

Reeds een- en andermaal mochten we er op 
wijzen, dat de nieuwe begrippen van Vrijheid, 
Gelijkheid en Broederschap niel bij een ieder 
ingang vonden. Zelfs waren er velen, die aan 
het oude vasthielden, ' l Komt ons zelfs voor, 
dal de revolutiestroom, die uit Frankrük zich 
een weg wist le banen naar deze lage landen, 
na 3 jaar gevaar liep te verzanden. Althans 
niet anders, kunnen we hel volgende verkla
ren. Het Zegwaardsche Gemeentebestuur was 
i n 1798 bevreesd, dal door de grondvergade
ring der stemgerechtigde burgers zaken zou
den kunnen behandeld of besloten worden, die 
lijnrecht zouden strijden met de tegenwoordig 
ingevoerde orde van zaken. Daarom werd in 
zijn v e r . r - ' e r i n g van 4 Febr. bc< !̂o!en, den pre
sident en commissaris van die vergaderin>^ 
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aan le zeggen, dat zij .eè hun „persoonlijke 
yerantwoordelijkheid zullen hebben te zorgen, 
ïlat daar zulke beslurte»- niet genomen of uit
gevoerd zouden %Vüiö Tevens werd door 
de vroede vadci f tijk besloten, om met 
gebruikmaking van Me macht en gezag, 
haar door de Wét en h'̂ t Volk toebetrouwd, 
te waken, tegen al wat 'er contrarie mocht 
werden ondernomen <':t uitgevoerd en alle 
Stoornis vari rust en orde door daadlijke en 
krachtdadige voerziening voor te komen en 
van elke stap, die men zoude kunnen goed
vinden tegens de intenti?; (meening) der wet
gevende vergadering des Bataafschen Volk, 
te doen aan het üitvoeruud Bewind der Repu
bliek kennis te geven." 

Uit dezen tijd dagteekent het besluit der Ge-
meentebesturen, voor beide gemeenten een 
politieagent aan le sleÜen, om „daaglijks 
goede acht te slaan op bet weezen en buiten 
de beide ambachten tranaporteeren van alle 
beedelaars, landloopers^ en vagebonden en de 
stralen en wegen dt-^r zuiver te houden. 
De eerste politieagent, men sprak van 
„dienaar der Justitie" Arend van der Lelij, 
werd met ingang van Januari 1796 benoemd 
op een tractement van f 150. In zijn aanstel
ling vonden we nog vermeld, dat hij de vrij-1 
heid zal hebben, „om door de beide ambach
ten bij gelegenheid van het Nieuwe Jaar den 
ingezetenen een almanak aan té bieden, dog 
aan de beleefdheid van een iegelijk moeten 
overlaten of zij daar voor eenige vereering 
aan hem gelieven le geven, zonder uithoofdie 
van weigering iemand ter Wereld daarom 
lastig le vallen of kwalijk le bejegenen." Het 
aanbieden of verkoopen van almanakken door ' 
den veldwachter is een gebruik, dal in ver-1 
schillende gemeenten nog wel voorkomt. 

Onze eerste politieagent had al spoedig 
druk werk. Want we vonden aangeteekend, 
dat de veedieverij zicji hier „begon le verme
nigvuldigen en lot een soodanigen trap vau 
stoutheid klom, dat m̂  :n zich niet genoeg ver
bazen kan." De Gempeuitbesturen, meer be
paald bet College vssr'^ui^ije b?d .il eens een 
op beelerdaad-belraple aan het Gerechlshot 
te Leiden overgeleverd, doch ondervonden, 
dal „de wellen, die de doodstraf tegen den 
zoodanigen uitspreken, niet meer na de letter 
verstaan te werden." Daarom drongen zij er 
hij hel Landsbestuur (5 April 1800) op aan, om 

i maatregelen te nemen, dat .veedieverij weer 
roet den dood zou gestraft worden en bepaal
den dat vóór en na zonsopgang geen handel 

J n eenig vee gedreven mocht worden. 

„Voorkomen is beter dan straffen", zoo • i 
dachten onze vroede vaderen. Daarom werdi v 
de „buurwachl" verdubbeld, terwijl ook beslo- y 
ten werd, dat op de wegen buiten het dorp, 
door manschappen te paard gelet zou worden, p 
wat in hel stille nachtelijke uur zou kunnen 
plaats grijpen. 11 

T 

^üyt d'oude P a m i H e r e n . 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig de 

wet van 23 Sept. 1912, St.Bl. no. 308). 
L V . 

Er is veel in den duren Franschen tijd, wal 
ons aan den tegenwoordige^ hermnert. 't Mag 
bekend zijn, dat cSe voor onfe lanl een van 
achteruitg-ang was. Onze rijke koloniën waren we 
kwijt doordien de Engeischen ze in bezit had
den genomen. Vandaar dat handel ca zeevaart 
niet meer bestonden. Verschillende artil^e'en 
waren dan o"'k ontzettend in prijs gestegen. 
Beneden de drie guWen kreeg men geen pond 
koiiie of thee, ovenmin een pcid suiker. Ge
wone burgern enschen konden er voortaan niet 
meer aan denken deze w'aren te koopen. Wel 
kon men voor do suiker een ander zoet goedje, 
de beetworteisuiker geheeten, krijgen. Maar de 
menschen uit dien tijd waren daar niet gewoon 
aan en haalden er den neus voor op. De koffie 
verving men door cichorei of wel door een af
treksel van noteblaren. Aan buitenlöndsche ta
bak was niet te komen. Daarom lookte men 
Amersfoortsche of andere inlandsche. Dat 
smaakte wel niet zoo lekker, maar de Nederlan
der wasViü eeni.iaal aan zijn pijp gehecht. Later 
werden tabak en snuif zoo duur, dat de Neder
lander zijn pijpje maar neerlei. Hoe de toestand 
van ona land was, laet zich het best begrijpen, 
door de mededeeling, dat Amsterdam 1/7 zijner 
bevolking verloor; 1 deel werd geheel bedeeld, 
i af en toe. In Haarlem en In Den Haag Sloopte 
incn honderden baoMR, buitenplaatsea weiden 

voor een spotprijs verkocht of wel afgebroken. 
En aar. regeeringshulp werd niet gedacht. Dia» 
konieën, kerkekassen, predikanten (zij ontvin
gen geen bezolditjing) verkeerden in. hoogen 
nood. Van regeerings-diit en -dat was geen 
sprake. En meer nog don in orvZe dagen was 
het voor den minderen man een tijd, om er 
niei door te komen. ,Hij moest m.i--ir voor zjch 
zelf zien te zorgen. Daar h toen biltere armoe 
geleden cn menigeen verleerde ,4iet zich genoeg 
eten.'" 
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t e n van ae goeüe amgen —, ...-w ouflen ti.it 

was, Öat het brood aan een bepaald' gewich 
moest voldoen en dat de bakkers cn broodver 
koopers, het slechts tegen een bepaalden prijf 

; mochten verkoopen. Het toezicht op het brood 
• werd door Riinland-s bestuw uitgcotiend; elk 
bakker had dan ook een broodmerk. W e vonden; 
aangeteekend, dat de „broodzettirg" dikwijls 
werd veranderd en voor dè dorpen van Ri jn-

. land, met ingang van 24 Novemlier 1795 ge-
! steld, het roggebrood, het gewone volksvoedel, 
j van 12 pond, van klaare rogge gebakken op 20 
i stuivers, en 8 penningen, (16 penningen = 1 ' 

stuiver^. Een brood van 12 pond kostte dus 132i ; 
cent, d.i. per pond 11 cent. „Niet dimr" zal itven' 
welUclu zeggen. Doch we cllenen in herinnering 
te brengen, . dat het geld een geheel andere . 
waarde had. E n 'als men nagaat, dat i n dien 

i oorlogstijd een paard op. 50 güld'n berekend-, 
i werd, dan is 11 cent voor 1 pond brood een 
' zeer hooge prijs. Het tarwebrood eerste kwali

teit kostte per pond 15 cent, en voor de j 
tweede moest iets minder dan 14 cent betaald 
worden. Met verwijzing naar het bovenstaande, j 
meeneii we, dat het thans 12 cent kost. De ge
meentebesturen van deze dorpen waren met 
deze broodzetting niet bijster ingenomen. Wat 

I toch was het 'geval? Dasr zij alleen voor R i j n 
land en niet voor Delf- en Schieland gold, 
was een twaalf ponder roggebrood in de nabijlig-
gcnde dorpen Pijnacker, Berkel en Bleiswijk 5 
stuiver en 8 penningen (27* cent) goedkooper, 
terwijl het tarwebrood per 3 pond i i die dor
pen een stuiver dmwder w-erd verkocht. 

blijven voortduren, onze bakkefs in de onmoge-jj 
lijkheid gesteld worden hunne ' bakkerijen te , 

• (continueerw» (voort te zetten), doordien onze be-
'• ' hoeftige medebm-gers, wien d e n o o d d w i n g t ; 

om zich alie met roggebrood te voeden, bwite» \ 
steat zijn, om zoodanigen hoogen prijs te be- ] 
talen en daarom, hoewel frauduleus (bedriege- ' 
lijk het was 'n.1. verboden) mogelijk geprangd 
worden, hun roggebrood tot veel minder prijs 
in Delf- en Schieland te gaan halen of wel 
h o n g e r -te l e i d e n . Waardoor de- rbgge-1 
broodbakkerijen volmaakt moeten stilstaan, (ge- j g 
lijk thans plaats heeft) en derhalve den bakkers d 
geen voordeelen van de hooge zetting aan- -
brengt, terwijl dè'meer vermogenOen zich ten 
1 oste van den bakker van den verminderen prijs 
op het tarwebrood gesteld, zeer wel weet te be- | 
dienen. Wi j vinden ons derhalve onvermijdelijk ' 
Verplicht, om dte ruïne van verscheiden onzer 

I burgers voor te komen, Ulieden 'hierover ern-
! stig t<» moeten onderhouden en wel irstantebjkst 

(dringendst) te verzoeken, dat met allen spoed , 
in onze plaatsen, die zoo n̂ â  aau Deh^-en 5cntE<*1 • 
land grenj^n (gelijk bevorens ahoos heeft plaats 
gehad) de broodzetting zoodanig werde gere
geld, dat voortaan het roggebrood met Delf-! 
en Schieland in prijs elijk staat, en dat het tar- j . 

j webrood van 3 pond, niet meer dan 4 petödn-' < 
j gen goedkooper mag werden verkocht dan a l - P 
j daar, waardoor èn de bakkeis, èn de behoeftige | 
• burgers gelijkelijk gesoualyeerd (verlicht) en de 
I meer vermogende in de verplichting gebracht' • 
j zullen worden, om d e n l a s t d e r d u u r t e / 

in dit articul van „consumptie meer evenredig 
te helpen dragen", 

last ' • 

den keer. B. 

Z i j wendden zich dan ook' schr i fce l i j l i . i 8Li ie t l - J D» j 
Hoogheemraadschap van Rijnland, - k o n d ^ v n „ " , , ^ , , „ ^ l ^ S d s C ^ ^ ^ • 
met verbergen „ de verwondering en bevreem-; J » . „ y,^ „ „ „ „ vujaeiosooomi 
dmg die hen bezielde" „Welke de redenen van ^ voU««n 1 " " f ^ ' ^ " ^ ^ 
deze, m de tegenwoordige tijdsomstandigheden Z^Xl A t'^T ^ ^''"^ ™" ' 
zoo wijd uiteenloopende verschillen zijn, kunnen i ^ ïïtïvr D K ff^et gelijk 
wij niet penetreeren (doorgronden), te meer daar I ' \^ w l ^ " ^'^^f^d. 
de prijzen der granen in Rijnland, Delf- e n ' - ' "̂ ^̂  broodprijs en de Kerk een volgen 
Schieland niet zoo important (belangrijk) ktmnen 
diffireeren (verschillen). Dan d't w'eten wij , dat 
vooral ten opzichte van het roggebrood (welkers : 
prijs een schijnbaar voordeel ten behoeve der 1 
bakkers voordoet), de bakkers alhier wel de 
meeste redenen van klachten hebben. E n die ons, 
door derzelver menigvuldigheidi hebben moeten 
doen besluiten om Ulieden met nn.pressement 
aan te schrijven, en te declareeren (bekend te ' 
rnaka») dat, wanneer deze enorme hooge prijs ' 
van het roggebrood a.hier op de confincen : 
(grenzen) van Delf- en Schieland lunarer moet,/ 

In de 
C O R R E S P O N D E N T I B . 1 

„Oude Pampieren" van Zaterdag 
J werd vermeld, dat het tarwebrood thans l | 

cent per pond kost. Dit moet natuurlijk zijrö 
per kilogram. • 

R e d , 



Uyt d'oude P a m p i e f c n . * 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig de ' 

wet van 23 Sept. 1912, St.Èl. no. 308). 
L V I l i : 

\, ook in ons laatste artikel, hadc 
den w c gelegenheid te wijzen op dc armoede^ 
dezer dorpen, gedurende d;en Franschen tijd. 
De ^ uiterste zuinigheid moest dus betracht 
wórden. Dit kon echter niet beletten, dat öp 
de meergenoemde rekening van achterstallige 
ichulden in 1804, een post voorkomt; „aan 
revolutiekosten 2539 gulden, 4 stuivers en 4 
•penningen". I n 1796 w e r d dan ook reeds be
sloten i n het vervolg geen atgevaardigden 
meer te renden naar de vr.rgcderinj^e.n.-die-
uilgescbreven wtrden om tot een betere rege

l i n g van Rijnl-mds bestuur te komen. Het ge-
mèentcbestuu!' meende met het oog „op den 
staat onzer linsnciên" aldus te moeten hande
len; het genornen besluit vloeide niet voort 
„uit gebrek an V a ^ a r l H n d - ï l i a s d e " . 2di 
W a r e n de -Vroede vaderen dus vr i ] van ..ge
brek aan vaderlandsliefde", herhaaldelijk 
moesten bepalingen gemaakt worden tegen 
het te laat komen in hunne vergaderingen. 
Mogelijk dat niet altijd de hand gehouden 
w e r d aan de richtige uitvoering Ŝ an het vast
gestelde. Men zocht het te laat komen door ^, 
het stellen van boeten tegen te gaan. Zoo von- ' '̂ 
den we vermeld, dat het Gemeentebestuur i n 
1805 zich genoodzaakt zag te resolveeren (be-

', sluiten) en le arrësteeren (vast te stellen) „dat 
I die geene welke op het bepaalde uur niet in 

de Regtkamer present is, sal verbeuren drie 
stuyvers, en _welke geheel absent blijft ses 
stuyvers ten behoeve van de groote of Politic-
que armen van Zegwaard en den schout en 

, secretaris in beijde gevallen dubbelt, ten ware 
uijt hoofde van ziekte of dat bij het doen der 
citatien buytens ambagts was en binnen ge
melde tijd niet luyswaards keerde." Zoo kre
gen de armen nog een klein voordeeltje vüf 
hel I n l a a t komen der heeren regenten! 

V a n de milddadigheid der ingezetenen werd ' 
i n dien tijd nog al vaak wat gevraagd; er w e r d 
dikwij ls pm liefdegaven aangeklopt en •—er 
wérd gegeven. Dit. is toch één der vruchten' 
van dc Fransche oyerheersching, dat het ge
meenschappelijk lijden de' menschen verbroc-

kdierde. Niet tevergeefs wendde bet &emeente-

öesiuur zieh-iüL u e , . . > . . o - - j - ^ 
Steun, toen in den strengen winter van 1798/tit) 

|een „allergew'eldigste watersnood ons land 
teisterde". E n in verband met den inval der 
Engelschen en Russen in Noord-Holland, 
werd er pluksel en linnen voor de gewonden 
verzameld, terv'i j l een gehouden collecte zoo
veel opbracht, dat 18 Enneu hemden voor dé 
militairen konden .worden aangeschaft als 
„een dankbare erkentenis voor bewezen dap
perheid." l ie t . Gemeentebestuur van Zegwaard 
had gaarne gezien, dat het een grooter getal 
had kunnen zenden, maar, zpo schreef het 
„als wdj de denkwijze onzer ingezetenen na
gaan, moeten wi j verwonderd staan nog tof 
dat gering getal te hebben kunnen komen." 

V o o r d e n herbouw*der Gereformeerde Kerk 
te Leimuiden werd in Xegwaard 24 gl. 9 sb, 
in Zoetermeer 20 gb 13 st. gecollecteerd, ter-

vijl in datzelfde jaar 1800 ten behoeve ;,van 
le door brand ongelukkig geworden inwoners 

van Asperen, door Zegwaard 24 gb 4 st. 4 
I penn. en door Zoetermeer 19 gl. 6 st. en 10 
' penn. kon vvforden overgemaakt. De collecte In 

het begin van 1801, gehouden om te komen 
tot de oprichting eener „eerste nationale 
fabriek en werkhuizen" waar armen en be-
hoeftigen „lot werkzaamheid opgeleid" zou
den kunnen worden, bracht in deze dorpen 
bijna 50 gulden op. U i l het „rapport wegens 
de gedane ommegang ten behoeve van Jan 
van Doorne, wiens bouwwoning op den 26 
Junij 1797 te Zevenbuizen was verbrand", 
blijkt dal niel altijd met blijde harten gegeven 
werd. E r werd veel geklaagd, dat zoo dikwijls 
werd gekomen, dan om 't een, dan om 't 
ander. Hier was* er een, die weigerde iets te 
geven met bijvoeging, dal hij ga.irne voor de 
ongelukkigen w a l wilde géven, omdat hij be
greep, dal het een droevig geval was, maar 
dat hij in twee jaar 35 gulden aan contributie 
had moeten betalen, daar men te Zevenhui
zen nog geen contributie bad betaald en nu 
zoude -^even, indien men aldaar ook contri
butie betaalde. Daar was er een „dje altoos 
getoond had de ongelukkigen te willen hel
pen en bijstaan" doch nu vcrklaai'dei dal het 
„niel waardig v;as, da l men hier iets gaf, zoo 
het waarheid was, dat in Zevenhuizen, niet 
gecollecteerd was . " Een derde maakte be
zwaar, omdat hij te hoog in de dorpslasten is 
aangeslagen „waardoor de gelijkheid niet be
vorderd wierd, noch de vereeniging van par-

^ tijen teweeg gebracht; maar de haat vo";;^ 
j eikanderen vergroot,"" terwij l ten slofte één 
j '-.met drift y,-j| .onb<>'U'lin !̂' .^il;^Aa.^^•^^i,Jio,.J^|ar 
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geven omdat hij niet als een hurger wend 
erltend, daar hem het werk ontnomen en aan 
anderen gegeven is , " Toch kon een bedrag 
van*125 gulden naar Zevenhuizen worden op
gezonden. 

't Volgend jaar brandde hier de boerderi j ' 
van Michiel Ruis af, waardoor „die brave bvn--. 
ger met zijn vrouw en 7 kinderen tot ,«le uit-

' j terste ellende en armoede werd gebracht." E r 
! zoii ecri collecte worden gehoiwlen. E n onze 
i^vroede vaderen maakten bij publicatie bekend, 
: dat „zij vertrouwen, dat alle de ingezetenen cn 

- ' medeburgeren van deze ambachten reeds ou-
• gevr,aagdj genegen zijn, bij te dragen om dat 
I ongelukkig huisgezin weder in staat te stel-, 
i len, een nieuwe bouwwoning met den aanhoo-' 

_ j ren van dien te slichten en zich van kleeding. 
vvoedsel en deksel te kunn'en voorzien.' Zij 
'herinnerden „aan de Goddelijke les. dat wi j aan 

anderen moeten doen 't geen wi j wenschea 
dat aan onszelven geschiede cn der belofte 

. daar op toegezegd.'' 
Omdat ook op lijsten grootere bedragen kon

den worden geteekend, kunnen wi j het totaal 
bedrag der ip'nm.eling niet vcTirrlden. ' In 
Zegwaard werd gecollecteerd 321 gulden 8 

stuivers. We vermoeden, dat Michiel Ruys zijn 
woning w e l weer kon laten opbouwen, evenals 
enkele jaren later een boer aan den Voorweg 
onder Zoelermeer door „liefdegaven" in staat 
verd gesteld de zijne „uit de asch te doen ver-
ijzen", 

(Auteursrecht verzekerd, overeenkom.stig de 
wet vaa 23 Sept. I 9 I 2 , Sf.Bl. no. 30Ö). 

L V I . 

In een or^er eerste artikelen w^en we er ou, ! 
J a op da Plaats v « . de tegenwoordige K e r : ; 
vounue kerk een kerk e e s t a ^ hoeft, die woeker 
v < ^ d e uitoefening v . n den Eooi4ch J g X j 
a ^ s t greö^^gd werd^ dbch die in do d e g i der 
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' Van dié*^fltfé*tJcictormeeriie kerk lazen weJ 
dat zij,in 1783, nietteg«n-;taande da repaiatiën 
daaraan van tijd tot tijd gedaan, zodanig oud 
en bouwvalüg w«s geworden, dist in dezehre de 
puiylique godsdienst niet langer konde worden 
verrigt, zonder merkelijke vrees voor ongeluk
ken en dat inscheüjks het pestoriehuis en de 
Kchoole in zodanige siegte staat waaren geraakt, 
dttt dezelve van geers het rainste gebrvuk konden 
zijn, tea waare düöraaii zeer zwaare reparaliën 
wie-den gedaan." Door den arcMtect Gtüdici te 
Rtnterdam en N. Terburch „fabrijk der stad 
Dslft", bijgestaan door een Mr. Timmerman van 
Zoetermeer en een Mr. metselsar van Zeg
waard, werden de kosten beraamd op f 22000. 
Daar men begreep, ondanks die uitgave toch nog 
„blootgesteld te blijven aan een kostbaar on
derhoud en menigvuldige reparatiën, werd het 
geacht „dat het menageuser (spaarzameKjker) 
zoude weezen, een geheel nieuwe kerk op te 
bouwen en de Pastorie en het School te doen 
vertimmeren of verbeteren." 't Zou wel een 
heelen cent — zeventig duizend gniklen — kos
ten, maar men was dan ook voor jaren klaar. 
Daarom wendden zich „Mr. G . van Aalst Schou
ten, Heer van Zoetermeer en Joan Osi', Heere 
van Zegwaard an Palensteyn, mitsgaders Schou
ten en Kerkmeesteren dier dorpen met een ver
zoekschrift tot de Staten van Holland en Zee
land „om hmtne kerk, pastory en school te doen 
afbreeken, de afbraak van dien te verkoopen. 
voorts een nieuwe kerk te bauwen, de pastorie 
en schoolhuijs te vertinuneren, verbeeteren of 
meede geheel te verbowen en inmiddels een 
nieuwe loots te doen oprigten» ten einde daarin 
provisioneel (voorloopig) de godsdienst te ver
richten." 

Een commissie, die onderzoek moest doen 
naar den staat der gebouwen was van oordeel, 
cat de „kerk door ouderdom en verzakking zo
danig is gesteld, dat dezelve met geene repa
ratie hoegenaamd wederom in ordre kan worden 
gebragt, maar met de fundamenten behoort weg-
gebrooke en eeamoveerd t* woiden, dat het. 
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school mede weggebrookea en herbouwd zal 
dienen te w(»den en dat aan de pastorie ver
scheidt' groote reparatiën noodwendig zuüen 
worden verei.<jcht om deze in staat te houden en 
voor verder verval te praeservceren (bewaren). 
Dit v.'erk zou wei ,,kuimen worden verrigt voor 
de somme van /' 5200Ü, daar onder zelfs vier è 

1 vijf duljseud g'ulden gerekend voor zodanige on-
! ïoorzieus kosten, als gemeenlijk bij he* maaken 



'.'=a\e werken komen te vervafiëh.''^ Dé ra 
ming' onder leiding van den Rotterdamsohen 
Euchitect was Öus wel wat hoog geweest! Zoo 
•A'erö dan toegestaan voor de tdi'/ocring van i-iei 
werk / y2il{iO te leenen tegen een interest van 
uiterlijk 3 %. Jaarlijks zou een beding van niet 
rainder dan / lütK) afgelost moeten worden, bn 
oin de oa^derteekenaaxs van het verzoekschrift 
daartoe in staat te stellen, werd toegestaan „o«> 
ten behoeve van de kerk te mogen coei» vorde
ren en ontJangeii van ieder aggele tarv.e welke 
onder Zegwaard en Zoetermeer door de bak-
tfers ter molen zal worden gebragt vijf stui
vers." Voor elke aggele tarwe, die door parti
culieren „ter molen geiiracht" werd, moest 3 
stuivers en tt penningen betaald worden en voor 
uike aggele rogge, dienende tot biood voor de 
consumtie een stuiver. Ora die belasting terug 
te bekomen, zouden dan de bakl;er3 „van ieder 
iang brood 1 perjiingen en van iedere kleyne 
bol 2 penningen boven de broodzetting mogen 
vorderen.' E n «iit waia niet de eenige last, dip 
e^p deze wijze op de gunsche burgerij gelegd 
wprd. Van elk stuk vee, (o% stier, koe, kalf, 
srhaap, iam oï varken), dat vrrkocht of geslacht 
x*eid, moe.%i ce 40e penmng of 2^ % van de 
waaide voor de kerk afgestaan worden. E n zoo 
ïiw&m op elk half vat bier 3 stuiver, op een anJter 
wijn of mee, 2 gulden en op esn aniser gedistii-
ieerd 15 stuivers, terwijl de lanclbouwers jaar
lijks „van ieder koebeest of paard en van eiken 
«aorgen bou;wland 1 stuiver moesten betalen. 
Ook de trouwlustigen kwamen niet vri j . Van 
hen werd O, 4, 2 of 1 gidden gevraagd, naar ge
lang zij ziek „aangaven" voor de lè, 29, Se of 
in klasse." 

Zi j , dia niet tot de Gereformeerde Kerk b c 
aoordeiv kwamen in den tijd van „Vrijheid^ G e -
Ujtóieid en Broederschap" tegeti deze belastin
gen op. Een commissie van de Burgersocieteit 
wendde zich tot de Municipaliteit en betoc^de 
dat die dndtkende bel^ting onbillijk was en met 
de rechten van üen mensch en burger geheel in 
strijd en „raoest beschouwd wrerden, ala een der 
menigvuldige hatelijKe uitvindingen van het vo
rig Bestuur, aiieen ingericht, om het volk en wel 
de behbeftigen onder de burgers het meest t» 
bezwaren, welke hun dagelijksche consumptie 

' van brood onder anderen hierdoor met vier pen
ningen dtjurüter op ijder moeten betalen dan op 

•e^plaatsen, . ,__..„_., 

Ü 
k: 
6, 
d. 
b> 

f Zii voelden er niets voor, d«a W hroedertijlf'' 
' gezamenlijk de lasten der kerk te dragen en 

verkiaardea die imposten niet langer te willen 
betalen, 't Gevolg hiervan wast dat het Ge
meentebestuur besloot en bekend deed maken, 
dat de bakkers en winkeliers in deze dorpen 
geen kerkegeid mochten vorderen van hen, dïe 
aiet tot de Gereformeerde religie behoorden, 
cn dat dus de Gerefornw*erden zelf voor de 
jaajlijkschs aflossing te zorgen zouden heb-
'oen door ( in letterlijken zin) een duurder bo-
ttsrliam te «ten. 

a 

ITyt d'oude P a m p i e r e n . 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig de 

wet van 23 Sept 1912, St.Bl. no. 308). 

L v n . 
De Kerk had nog andere inkoihsten. Volgens 

I de „Keure en ordonnantie, gemaakt bij Jacob 
' van Wijngaerden, ambachtsheer van Soetermeer 

en Zegwaard, Anno 1643, betrekkelijk het kerk
plein, de visbsnl'.en en de scheepen of schuiten, 

; daar mede eenige waarerv of koopmanschappen 
I tot Soetermeer en Zegwaard te koop worde ge-
: braigt', werden jaarlijks ten overstaan van de 
I schouten dezer plaatsen in het openlwar aan 
' den meestbiedende de vischbanken en het kerk-
i plein ten voordeele van de Kerk verhuurd „mits-
; gaders de geregtigheid te competeeren (beta

len) vau de schepen of schfiten'', waarmede 
I „eenige goederen of koopmansohappen aldaar 

te koop gebracht wc-rden, als mede van alle aa-
i diere koopmanschappen opt dorp te koop gepre-
\. D e Staatsregeling van 1798 bepaalde 
j o.m. dat ,ygeen burgerlijke voor- of nadeelén 

aan de belijdenis ven eenig- kerkelijk leerstelsel 
zijn gehecht". E lk kerkgenootschap had voor 
het; Onderhoud vai\n eeredienst, bedienaren 
en gestichten te zorgen •• de Kerk werd van den 
Staat gescheiden. Daardoor vervielen deze voor
rechten, doch de Kerk behieldi het recht om 
„van eenige kranten, tafels en WBarraede op het 
eijgendlijke kerkplein te koop gestaan werd, 
eenige penningen huur over grond of staan
geld ' te mogen ontvangen. Dit was een „beer-
ii jk" recht. Doch de gemeentebesturen verklaar
den 5 Sept. 1798, „zoodanige verhuijringe niet 
langer te kumen permitteeren." 't Had bet laat
ste jaar meer daii 34 gld. opgebracht. 

IDian had de Kerk nog een erf aan de Leid
sche Wallen bij de Steenen brag in eigendom. 

i 

da 
de-
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üat in lVö4 was a ö ^ k ó G l ü en jaariijiKS ö giiièen 
aan huur opleverde en eenige een- of twee
jarige renten |,.in oude tijden aan de kerk van 
tijd of tijd besproken op buizen, erven en lan-j 
derijen, rendeerende jaarlijks te zamen ƒ 2S en 
14 stuivers en eenige inkomsten van kerkezei-' 
len, die bij brand; gebruikt werden. Hiertegen
over stondi, dat aan het Geestelijk Comptoir t© 
Delft, dat dien predikant zijn tractement betaal- ] 
ée, jaarlijks 95 gulden, 10 stuivers en 12 pen
ningen afgestaan moest wOrden. De „verdere ' 
inkomsten der kerke uit de huur der mans en' 
vrouw ebanken en stoelen in dezelve, 't regt op ' 
't openen der graven' en beluijöen der dooden 
•sn ommegangen of collecten met de beurs on
der d'e Predicatiën" gaan wij stilzwijgend voor
bij, evenals de voordeelen, voortspruitende uil i 
de „afgesnoeide ypeboomen' op het kerkhof' 
staande. De weduwe van Jan KamerHngh, Anna 
Poot, had een'legaat aan de (kerk verm.aakt,; 
ondere de „expresse mits en conditie", dat daar- : 
:cor 2 obligatiën van lOOO guldei),_ moesten wor-
en aangekocht, dio „nooit moglè werden ver- | 

iog-t of beleend, maar altoos ten behoeve der 
'.erke blijven en de intressen door dezelve ge-
aooten." 

D e kas der diaconie (kerkelijk armbestuur) 
zait er in dien tijd goed bi j . ' Aan obligatiën,; 
Haai- aangekomen bij aankoerp of versterf, had 
d\p verschiilende kantoren wan den Lande, 
-en kapitaal van f 25085, dat een 645 gld. aam 
inte opleverde. 
Met de kas der groote of poHtieke armen, 

w"é zotïden thans zeggen van het burgerlijk arm
bestuur stond het er niet zoo goed voor. In 
1798 moest dan ook worden meegedeeld, dat 
„daar de armoede hier ter plaatse dagelijks ver
meerdert, is het te duchten, dat niet zal ktmnen 
werden voldiaan aan de behoeften der noodlij- \ 
denden zonder buitengewone heffing. De kos
ten der alimentatie (ondeihoud) bedroegen de 
laatste jaren gemiddeld f 1445. Aan wekelijik-
sche bedeeling van brood, winkelwaren en an
dere behoeften werd dan 1225 gld. aan Meeding 
170 gld. en aan „doctors en chirugijns" voor 
medicijnen 50 gld. uitgegeven. 

E n hoe het Armbfistunr sap Sr<Vr.v^<!*'.T, 

jaar een collecte bij de Gereformeerde en, Re-
monstrantsche ingezetenen, gehouden, die jn 
1798, 104 Gld . opbracht, terwijl ten silotte nog 
over die ingezetenen een belasting werd omge
slagen, die i n 1798, 1143 gld. beUep. De hoogste 
aanslag van een der gegoedste burgers was 
toeR^jjifit.jmofe^dgp^^ Zoo werd Wol in 

1 toepassing gebracht het aloude: „Draag-t el
kanders lasten", want zoodanige personen geno
ten onderstandV „die geen leedemaats van de 
Gereformeerde of Remonstrantsche kerke zijn, 

Is mede in buitengewone g^evallen van vreem-
j dingen, doortrekkende personen etc." In '97 

/ d opgegeven „46 zielen ails het gemiddeld 
2 al gealimenteerden in de zomer en winter-

izoenen", terwijl melding werd gemaakt van 
êt tremig vooruitzigt, waarin wij verkeeren, 

t t dit g^etal bij vervolg veel staat te vermeer-

tWas wel een droeve tijd, die jaren van „Vrij-
d. Gelijkheid en Broederschap." 
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U j t d'oude P a m p i e r e n . 
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't Was intusschen a l 2G Mei geworden V 
nóg hield de gewezen schout en secretaris H. 
C. Prohiv de verschillende papieren, tot de ge-
meenteadiuiinistratie behoorm-d'e, onder zijn' 
berusting. Onomwonden sprak hij het uit „niet; 
voorr.emeuis te zijn het Secretarij als nog over 

^ geven' , waarop hem door den nieuwen 
schout Van Helmbnt gevraagd werd, df hij 
nOg- langer de municipaliteit voor den gek zou 
houden, met telkens doen vergaderen om 't 
Secretarij over te nemen en hij zulks dan op 
een en endei; frivool (nietig) en onwettig voor-̂  
wendsel w^eigerde." Hem werd gezegd, dat mer 
hem wel Zou dwingen, waarop Prohn zc 
„kwaadaardig wierd", dat hij V a n Helmont „dei 
grootste onbeschoftheden en scheldwoorden 
toebracht, hem nu en dan al eens met den 
vuist op 't hart siootende, en dreigende hem bii\
nen 't jaar van kant to zullen helpen. Slogeüjlc 
zou de oud-schout zijn waardigheid geheel ver-
seten zijn en hadden de heeren elkaar aange-
greperi, zoo V a n Helmont niet bijgestaan werd 
doos- zijn hospes, die Prohir verZocht, direct den 
huize uit te gaoiv vermits hij geen .molest aan 
zijn huis wilde hebben. Prohn was dan ook deo 
huize uitgegaan, echter niet latende om op 
straat nog eenige scheldwoorden en vloeken 
uit te .brBt«i>,-" 



E r werd' besloten, den baljuw van Rijnland 
met het gebeurde in kennis te stellen. Tevens 
zou den Advocaat Entink te Leiden om advies 

^gevraagd worden. Deze gal den raad, ,dat men, 
zich moet adiesseeren bij missieve aan het Pro-
viniia^jl Comité van Holland met klachten over 
de weigeiiiiig yaii ti. C . Prolui en vcrzodv-d^i 
hij by decreet mocht worden gelast, om alle 
boekeit, cdiarters, papieren en gelden tot de 
secretj>ric van Zegwaard behoorende over te 
geven." Het karretje van de Staatsmachine reed 
ecKtor lat^zaam. Den 8sten Juli moest het Pro~ 
viatiaal Comité worden aangeschreveiv dat het 
gemeentebestuur zich reeds drie keer sohrifte-
liik tot dat Comité had gewejid en — geen ant
woord ontvangen. Op dat vierde schrijven 
kwam bericht in, dat een commisisie uit de Mu
nicipaliteit zich moest vervoegen aan het De
partement v a n ^ I g e m e e n Welzijn, 't welk ean 
de heeren Pieter van 't Hout, Cori^elis yan dei-
Togt en Kri jn Vijverberg^, de hoop gaf, dat 
geordoimeerd zal werden, het secretarie aan
staande week over te geven. E n werkelijk werd 
bii resolutie van den 2üsten Jul i , Prohn door 
aet Provintia.-,l Comité van Holland daartoe ge-
-üst, doch bij die van d'en 4en Aug. Zegwaards 
vroidc vail^'ren meegedeeld het „over die zaak 
niet vcrd-sr lastig te vallen." 

Inmiddels hield Prohn de heeren wat „aan het 
lijntje'". Zoo lazen we, dat hij eens, „onaange
diend de Rechtkamer kwam instuiven en nadat 
hem gevraagd was, of hij het - secretarie kwam 
overgeven antwoordde hij brutaal of de verga-
derinjt hem zijn tractementen en salaris zou 
betalen, waarop hem is gerepliceerd (jfeant-
woord) aan hem geen betabng kon geschie
den, voordat hei secretarie was overgegeven, 
want dat zonder het bezit van düen, men niet 
Kon weten wat hem competeerde. Waarop hü 
met zijn gewone onbeschoftheid vraagde;, of 
iiem zijn salaris wegens 't waarnemen van j le 
vergalering le Leiderdorp zou betaald worden 
ot niet;-'. waarop hem is geantwoord, dat aa» 
iiem voldaan zou worden, 't geen hij bewij-, 
zen • kon ann/ hem te competeeren, maar dat 
eerst bet .secretarie moest worden overg.eg-e-
ven ei\r den secretaris aaar bijgevoegd,., 
dat hem Prohn dat salaris niet toekwam. l\Uj 
nog eenige woordenwisselingen en aan* zijn 
kant dreigementen en vloeken, is hij kwaadaar» 
mg de Rechtkamer uitgeloopen."" Het G e 
meenlebestuur besloot tegen dten onwilhge te 
procedeeren en won den raad in van den A d -
SJJU^L vm -den Heuvel. Deze zou „mT-Kedaclj.-

( 

P ' 

Ut 

ten over weze zaak laten gaan, vermits hij bij 
zich zeJveu, wel eens rijpelijk wilde overwegen, 
en nazien, als zijnde een zaak, die zeldzaam 
voorkomt,, j a bijna thans geheel nieuw i s . " ; 
Een week later werd door den schout de Mu-

] nicipnlitoit meegedeeld, dat, de advocaat, , , a l -
1 noo^ omzichtig was gdweest, als zijnde een 
; ,!eldz.'nme zaak, die van dat gewicht wns, dat de-^ 
~' zelv.- mot alle nauwkeurigheid en voorzichtig

heid nyDcat beh.andcld worden en daarom de-
eelve niet ulleen had gewikt, gewogen cn door
dacht, m'si^r cok raet anderen daarover gecon-

; srUe-'rd en adviezen had ing-enomen en dat zijn 
advies j iu daarop neerkwam, dat aan Prohn 

.nvoest worden beteekend' gijzeling tegens ze
keren te bepalen dag, om zidh i n gijreling te 

•begeven i a 't Rechthtris alhier, totdat hii zei 
vokkian hebben aan 't geen waartoa hij reeds 
is g.esom.meerd en dat men dan zal moeten af-
wschlen, of hij i n gijzelir^^ compareert (veir-
schijnt) of niet om daarna den verderen loop 

.der, zake, te dirigee'ten (leiden). Later diende 
c!'(» advocaat zijn. rekening in, die niet g inder 
dan 26-1 jrtriden 18 stuivers beliep l 
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In den morgen van den 8sten September worJI -
, Mr. P . V. d. Heuvel met een rijtuig uit Leidew 

gehaald.' In hot Rechthuis werd hem „een mid» 
aagmaal" aangeboden, waarvan ook door da 
Mmücipaliteitsleden een gretig gebruik ge
maakt weid. Daarna gevoeld'cn zij zich sterk 
genoeg, "ztch „Itsi VieiicliaiB—vau ^iUiuul ei»— 
schepenen,van dezen ambachte te vervoegen," -
De zaak Prohn zou nu in het openbaa,- behan-» : 
deld worden. Togen den aigètreden secretaris 
was gijzeling bcteekend. Reeds den vorigen dag; 
h.-id hij in het Rechthuis moeten verschijnen, • 
Zooals te begrijpen is, was hij niet gekomen. 
E n na met de gewone formaliteiten te zijn i n 
geroepen., „is «an de Vierschaar verzocht en .j 
door dezelve geaccordeerd defaut en voor ¥ i 
profijt van dien een tweede gijzeling met op-
prehen.sie (gevangenneming). 

Echter kon men gemakkelijker hiertoe beslui* 
ten, dan het beslotene uitvoeren, want Prohn ^ 
was hier niet. Hij had zijn biezen gepakt, en ? 
zoo hij in dezen tijd geleefd had, voorzeker zo j i^^ 
hij gedacht hebben; „Had-je me maar!" mm 
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Zooals we vroeger meegedeeld hebben, had 
het vertrek van P r i n s AA^illem V , op 18 Januar i 

K n ^ 
Hc 

V. 't 
ze: e 

die uit de publieke armenkassen gealimen- boe' 
teerd of bedeeld werden, en eindelijk zij, die C . ; 
niet openlijk en plechtig door hun „Jae" w i l 
den erkennen „de Rechten van den Mensch 
en Burger" . E r ging bijkans geen jaar voorbij, 
of er werden veranderingen in de samenstel
ling der-gemeentelijke besturen gebracht; het 
was en bleef volop revolutie. E n de volkswi l 
of de helft der kiezers -H 1 is altijd even ver- j 
anderlijk als de windvaan van den toren, zoo-' 
dat wel eens een d»?r vroede vaderen gewipt J -
werd, die het vorig jaar gekozen was. Daar i 
wist mr . I lermanus Chr is t iaan . P r o h m ook wt , 
van mee te spreken. De volkswi l had hem i n 
Mei 1795 tot schout en secretaris van Zeg
waard gekozen. Een j a a r ' l a t e r werden even
wel ernstige klachten tegen hem ingebracht. 
I n het waarnemen van zijn posten had hij zich 
nu niet zoo getrouw betoond. Zonder eenige i 
kennisgeving achter te laten, had hij dikwij ls 
deze plaats verlaten. Meermalen was hij daar- ^ 
over aangesproken en vermaand, 't Mocht' 
echter niet beteren! Integendeel; we v o n d e n , ^ 
vermeld, dat dit verzuim, zoodanig is toege-I, 'ot 
nomen, dat hi j sedert drie & vier weken, iedere ' A ' i ^ 
week telkens 4 of 5 dagen achter den anideren ' 
niet op deze dorpen,is gev,'eest." Behalve dat T 
A-erscbillende vergaderingen wegens afwezig- j 
heid van den schout en secretaris niet konden 
doorgaan, werden velen in ongolegenheid ge- i 
bracht, die op de Secretarie kwamen" , 't W a s 
ook droevig voor de trouwlustige paartjes, die j 
gewoonlijk Vrijdags zich. voor den ondertrouw ' 
kwamen aangeven, en al zoo vaak was het ge- j 
beurd, dat zij e.én vergeefsche reis maakten. ! 

Als hij er weer een paar dagen tusschen uit ^ 
was, konden verschillende ingekomen stukken j 
niet afgehandeld worden. De publicaties, die ' 
dan zoo noodig aan den volke bekend ge-: ^ 
maakt moesten v/orden, bleven wachten op de ' 
thuiskomst van den schout. Ja , 't was gebeurd, Dr 
dat bij hem een schrijven was gekomen, om -
binnen een bepaalden termijn een belasting hr 
te betalen. De schout was echter weer van 

M ^ . . w ^ n J e n wist iets v a n die . \ 

huis ei . „ ^ - . 
missieve af. Toen hij terugl^eekie, Wi*a ue i c -

; mijn verstreken. Het ambacht werd op kosten 
' gejaagd, 't scheelde weinig of de heeren waren^ 
, te Leiden in gijzeling gezet. Kortom, 't was 
i een warboel ! E r moest verandering komen, , 

Daarom werd i n Maart '96 met de stemgcrech- " 
tigde burgers overeen gekomen een minne-

I lijke schikking te treffen tusschen den schout 6, 
cn de Municipaliteit. Vast stond, dat het hoofd e 
van Zegwaards Gemeentebestuur niet weder i 

i herkozen zou worden. Zoo dit we l bet geval.v 
mocht wezen, de heeren' zouden hun ontslag ; 

j nemen. E n daar hadden, ze we l eenig gelijk , 
' i n . De „minnelijke schikking" hield in, dat j 
- P r o h n tot Mei in zijn posten zou blijven en 

tot dien tijd moest hij een persoon aanstellen, 
die hem bij afwezigheid zou kunnen vervan
gen. Met den eersten Mei zou Prohn te zorgen 

I hebben, dat het Secretarie in orde was; dien 
dag zou hij alle bescheiden overgeven. De 

: grondvergadering keurde dit alles goed, ook 
de aanstelling van Jan Adrsz. van Helmont tot 
gezworen klerk. ' 

De eerste Mei ging echter voorbij, zonder 
dat de schout zijn verplichting nakwam. Hij 

• wilde eerst zijn aandeel in de verschillende 
' belastingen ontvangen. De Municipaliteit was

echter van oordeel, dat dit niet ging, want die', 
belasti-ngen waren nog niet geïnd. E n Prohivi 
hield zijn been stijf; hij moest en zou eerst zijnj 
tractement hebben. E n Prohn nam een loopjej 

I met de heeren. ook met den nieuwen schout' 
I en secretaris V a n Helmont. Als hij ontboden' 
I was, „ter Pvecbtkarrer'' te verschijnen, 't zij 
I vo<>r de Munidpaliteit "t zij voor een com-
! missie, die het Secretarie i n ' ontvangst zoui 

nemen, dan beloofde bij wel te komen, dochj 
kv,"am niet Zoo vonden we vermeld, dat een; 
der Muiiicipajiteitsleden rapporteerde, „dat hij, 
zoo even H , G. F'rohn had ontmoet, die heii( 
verzocht aan deze vergadering kennis t6 
geven, dat de schoonvader van H . C. ProKf 
zeer ziek t« bedde w-as liggende op 't vertrek 
ahvoar de kas en papieren van 't Seeretark 
stonden en dat het heden onvoeglijk kon ge-
schieden die daar af te halen, maar zorg 
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L X I . 
. De Municipaliteit vau 'Zegwaard 'besloot den 
15en September 1796, haar gewezen schout en 
secretaris mr. Henmanus Christ iaan Prohn, 
die.,onet verachting voor de eer en achting, 
aan deze Municipaliteit verschuldigd) op de 
.allerslechtste en ondeuguudste wijze, weiger-
de de secretarie ,over te geven" te apprehén-
•Sfeeren (gevangen te laten', nemen), 't Was 
mogelijk, dat .Jiij niet de ophanden zijnde ker- ; 
mis hier zou kunnen koauen. Daarom kreeg 
de gerechtsbode een au'borisatie (volmacht). 
Zegwaard's schout had zijn toestemminjg gege- ' 
ven.. Was de vogel eennvial in de kooi, hij KOU 

" geen kans hebben U; ohisuappeu. De bode zou 
'hem 'dadelijk, arrcstecrtn, in het Rechthuis 
brengen en ,;zoo.,bij niet aan de hand kv,-am, 
het secretarie over 'te geven", hom naar 
•"s-Gravenstein i n Leiden transporteercn. De 

-MunicLpaliteit was inet den" „Castplein van 
•''s-Graveirï(éin" • overeenigekomen dat hij 
• Proihn tegen „den minsten prijs van 8 stuivers 
'daags i n gijzeJinig zou -boiideni" : 
!•• P r o h n hield zich ecbler schiïil-en vertoon

de zich bier niet. Toen pcb'.er vernomen wend 
dat hij zich in „'t Bossche Véei-*huis" te 's -Gra- ; 

; venihage ophield, cn het Zegwaardsdlre col- j 
1 leige van .Tusliilie een brief van voorsekri jviag ; 

had geridht tot dat van de crimineele Justitie ; 
te 's Hage, trokiken de sibdut, bode en dorps-
dienaar naar 's Hag€j_ namén Prohn govan'-
gen, en brachten be.iu üü̂ g dienaelfden dag , 

—.. . . .^ j^^jLt^, - 7 , , , , ^a^^c jHgr irra'cllit bij daar | 
i n .gij:zelinig door. Twee kear moest de Mimi- j 
cipaliteit een quitantic van M6 gulden ten l 
behoeve van Pfetterioh, kastelein van 's-Gra- ' 

: venstein voldoen. Prohn had eohter van het | 
j vonnis de.r Zegwaardsche Re'ohtbanik appèl 
; aangeteekend bij het Hof van Holland, dat 

wel uitsprak, dat hij de secretarie bad over 
f té geven, dodh tevens vertdaarde, dat Prohn 

niet in sitaat was, de kosten van zijn proces 
en gijzeling te kunnen volêoen. Daarom^ 
jtaoest men zien, met hem tot een accoord te | 

; komen. PrOhn zou alle bescheiden teruggeven, | 
• doch zou afstand doen van het geld, dat bet 1 

ambacht hem nog schuldig was. Wel zou hij ' 
den advocaat betalen, dien bij aangesteld i 
had, doch de verdergemaakte onikosten, zoo ' 
oordeelde het Yertesenwnoi-düp'eru'^. _Lia*»^aïM 

des Bataafschen Volfcs 26 October 1798, een 
bedrag van 917 gulden, 4 stuivers.en 12.i>en-
nlnigeir'ZOuden,... over de ingezetenen van Zeg
w a a r d (we kunnen onze oogen bijna niet ge
looven) omgeslagen worden. Dat kwam er 
nog bij 5n dien duren t i jd! 

't W a s wel te begrijpen.' dat Prohn voor 
hem, zi jn vrouw en 4 kinderen een acte van 
inidemniteit aanvroeg. Hi j schreef er uit L e i -

; den om. 't Heette, „opdat ik zoo een plaats 
zou liunnen vermeijen, waar ik seedert mijti 
verblijf door de onaangenaamste vcrvolgimgen 
en de poursuites van dien net ongelukkigste 
t i jdvak met de mijnen beleefde." Moigelijk 
vreesde hij d'e menscbeu hier onider de oogcu 
te komen. , 

V a n zijn opvolger vonden wi j vermeld, dat 
hom, nadat h i j zes jaar werkzaam geweest 
was, om het genioentescheepje i n dien moei
li jken tijd tus.'iöhen dé klippen door te doen 
zeilen, aangeraden werd „om voor zi jn posten ' 
van schout en secretaris te bedanken en zijn 
demissie (ontslag) te vragen.' ' Dit geschiedde 
in een vergadering van het Geineentelbestuur 
„onder den steiflcen aandrang, dat hij int ge
vaar was, om die van Hoogerhand te beko
men" — izoo lazen we verder. „En na ver
scheiden woordenwis'seiinigen daar over ge-
bad te ihebbeu, heeft Hehnont eindelijk ge-, 
antwoord wel te wil len resolveeren om zi jn 
demissie te vragen, doch niet dan teigen den 
laatsten J u n i aanstaande, om een en ander 
in orde le kunnen breuigen." Docih over, d i t , 
laatste zouden de vroede vaderen w e l nader : 
met hem spreken. E n z-oo vroeg V a n Helmont; 
aan het Staatsbe^^•ind der Bataafsche Repu'-
bliek zijn ontslag, 't Heette dal z i jn vorde-
reu.de jaren en zwakke Mcbaamsgösteldheid 
hem de verdere waarneming van zijn posten 
langs mo moeili jker is wordende."" Toch [ 
.•schijnt er iets niet i n den haak geweest te 
zijn. 

Waarom moest hij er stilletjes tussehen'uit-
kiüinen? ,.0p Donderdagavond den 3den J u n i 
des avonds om 8 uur, heeft de.lhunger J. v. 
Helm.ont i n . stilte v a n deze plaats gcabsen-; 
teerd." We lazen niets, dat on« 'herlinnerdie' 
aan het niet wi l len overgeven van de iboschei-
den, tot de secretarie behoorende. 

Reeds vü'oeger schreven we over de in» 
k o e t e n van den sdhout. Zijn vast tracteiment. 
Wfiarondcr ook dat, wat hem als secretaris 5 
tockw.im, bedroeg jaarli jks 14 a 1500 gulden, ; 
~ i c posten werden verpadht door d e n ; 

J 

V 
er 
dt. 



n 
2 
d 
S! 

tp-
ri 
è 

-vs 
!r 
O 
Si 
kr 

m 
n 

M 

ambachtsheer. E n deae ontvinig voor dien v a n 
schout en secretaris elk jaar 1300 gulden en 
voor dien van bode 100 gulden. 

De politiek ging cr bij de menschen in dien 
tijd w e l udl. 

De stemgerechtigde burgers moesten i n het 
begin van -•Vpril 1805 zich uitspreken over het 

Ontwerp v a n Staatsregeling." Deze voorge-
:elde verandering was wel een gewichtige 

i n het Staatsbestuur. Zij stelde toch Jan R u i 
ger Sdhimmelpenninck, door Napoleon aan
gewezen, met den titel van Raadpensionaris, 

)t hoofd onzer Republiek aan. 
Wat de steanming betrof, vonden we ver

meld, dat gedureh.de een achttal dagen ..alle 
ter stemming bevoogde burgers, na voorgaan
de gedane oproeping, gelegenheid hebben ge-
kragen, om dagelijks op zekere bepaalde uren 
en plaatsen, met ja of neen hun stem uit te 
brengen" zonder dat hierv'an door een der 
247 fcieaiers gebruik werd gemaakt. Ze w a r e n 
thuis gdbleveii. „Ingevolge de letter der wet 
werden ze ec'hter geacht het ontwerp le heb
ben aangenomen. De wegblijvers werden als 
VOOrsteniirae r.s beschouwd. 

Sjyt d'oude P a m p i e r e u . 
(Auteur.srecht verzekerd, overeenkomstig de 

wet van 23 Sept. 1912, St.Bl. no. 308). 

^ L ü t e n ' v,e iei.-> ovtu' den kerkioren moger 
j sciuijveii. We bedoel^'n dien van Zegwaard. 

De scfurijver van , , i ê ; enwoordige Staat' , eer 
bock, van iiet juiir I7k>, wil dat de kerk en toren 
niet op Zegwaard-schend dioch op 2^eterme-er-

i-schen grond gebouwd zijn en det dvas de Wolle-
weteruvg l u t i de nutuiulijke grensscheiding tus-
scliea beide dorpen was. Ook R. Bakkei in zijn 
„De iscderiandsclve Stad- en Doipbeschrijver" 
1700 is deze n";cening toegedaen. 

't Scllij^^t, dat er in het ambacl-d ven Zeg
waard v.3n oude lijden al, eenig-e morgen lanjis 
gelegen iiebijeü, de zcofeenaamde „Ovenrwsj? 
g e n s t i i i e Zoetermeer toebehoorden en waar-
VOOi> Zoetenvteer dan ook tot den iransci ien 
'tijd toe; bc-iastine betaalde. Op een gedeelte 
van «üs üveiraorgens zouden dan',de kerk cn 
loren opgetroikken zijn. Langen tijd, en mis-
scivien nog, bewtiarde men te Zoetermeer, om 
(üe bewering ie kóraven slaven, een oad stuk 
vsn ± 102ti, een vcr2.oek om toestemming aajt 
den heer van Zoeioimeer, cn niet aan dien vai\ 
Zegwaard, oin don opiböuw van öen toren t» 
,.ffiftÖ,SU..,te.s|e<iesu_-_-^~ 

'Do kerk is dün ook meer bekend ais die vau 
Zotteriueer. '1 och komt het ons voor, dat daar
voor een aJidere reden ia. Zoetermeer bezat 
het recht van een parochiekerk, het jus patro-
natiss en dat recht is d» keik gevoigd. Reeds 
eerder hadd'ra» we gelegenheid op te merkeiv 
diat het eerste kerlsgebcuw to Zoetermeer ge
sticht word ,Volgcr.s oude beriohten stcnd' het 
aan dem Broekweg bij de Zwaardsloot. Reeds 
.ang voor de Hervorming is het afgebroken. 
Onder deze kerk, die een pajochiell<erk was, be
koorde de kapei van Zegwaard^ gewijd aan 

' j Onze Lieve Vrouwe Geboorte, die vermoedeliii 
" j in het begin der zeventiende eeuw met den 

grond gelijk is geraaöku Deze kapel stond recht 
tegenovei- den Molenweg, welke om die reden 
ook wel de Kapeilelaan werd genoemd. In oude 
koiüeren der kerkbeiasting- wordt oban ook het 

' i Hoekhuis van den Ivloietiweg iitet den naam van 
" \s kosters mooienweri' e^ngeduid» 
^ i De Paiochiekerk van Zoetermeer werd op d« 

! plaats van het kerkg-cbouw der Hervormden in 
het n^dden der iode eeiTW gesticht en aan ie 
bijzondere vereering van den H . Nicolaa.* den 
patroon der kinderen toegewijd. Belde ambach
ten, Zoelermeer en Zegwaard!, hebben in de 
kosten helpen dragen. Hoewel het stichtings
jaar onbekmvdi is , zi jn er voldoende bewijzen 
vcorhönUen, in welke wij zien hunnen, dat er 
reeds ven den jaare 1470 af, zoo door de ingé-

j zeienen van Zoetermeer als van Zegwaard ver-
' schei<ie gitten en prezenten bij testament als 
j ar.der&zins aan deze kerk baaprooken zi jn." 

Schrcï-en v*^ hierboven, dat ihet recht van een 
pifociiiekei-i a?m. Zoeterliieer ioekwam, meer
malen is de .umbarhtsheer van Zoetermeer in 
de uifoeiening van zijn patroonschap bër^oe;-
lijktv doch steeds dianrin door d'e hoogste recht-
apraak gehaiKShaafd. 

Zoo g-escliiedde dit o.a. in 1528 bij vonnis van 
liet Hol vaiv Holland, ten voordfeeie van San-
drina van Ctuyningen, Vrouwe van Zoetermeer, ^ 
als het reciit ijtwisrende voor haar zoon Hen- i 
drick Croesinck, pleitende togen Hendrick 
Jansa. piiKSter en koster der kerk van Zoeter
meer, die öen heer de begeving' der kosterij 

i wildte 'betvf-ititen. E n in 173-1 wais er verschil tus
söhen de kerkeraad en den heer Dum.é, ara-
ba clitslieer van Zoeiermeer over het collatie-
iecht. Bij vonnis van den Hoogen Raad van 
2735 werd dit verschil ten voordeele van den 
smbachtslieer beslist en Item het recht toege
kend,- den predikant den koster, den school
meester en andere mindei-e kerkdienaiars aan 
te stdllen. Hi j wias ^roet de gifte van de.Ke^^ 

• 

ja' 
P( 
f 
t 
? 
1 
t 

8 
Ov 
da-
uit i 

de 
2? 
'h ' 
ac 

1. 
en' 
dw 
nif 

( 

t 

h 

T 
\ 
V 

f 



verietó. US heer van Zegrwaard had slechre 
deel m ^het hewirid der kerkelijke goederen, 

(waartoe hij .voprh««R kerkmeesters uit « j n 
: ueei-uffciie.d piacht aan te stellen. 
L • - - -•,..,t:,..„., _ . _ , ^ , 
~̂ «61 Oüflie kerK;üci>OM.v, geresjiuaieeirü m lüW 

•(zie art. ÏX) beantwoordde daardoor weer een 
ttveehontiierd jaar aan zijsv bestemming, diofh 

'werd wiederom zoo bouwvallig, dat men. in 178Ü 
vergwii ing verkreeg het gebouw af te breken 

•en een nieuw te zetten. 
Toen is de toren blijven stafji. De voet vanj i 

den toren dagteekent nog tut den tijd van deu -
1 vorigen bouw, het midden der 15de eeuw. St i l -

zwfjgend gaan we de gotische priesterzerk, 
waarover we eerder schreven, voorbij, -^'el 
draagt de loven het jaaita"! 1642. 't is niet het 
jaar van den boaiw, dorh van de v e r b o u w i n g . 

\'DC toren gaat vim orider tot bovei iaan den 
oudoop, die van een balustrade voorzien is , 

.vierkant op, heeft e-ju r.dit.kant bovenstuk, 
, waarboven een open koepol vun 1785, waar'.xit 
de windwijzer oprijist. 

^ Bakker teekent hierbi^i nog- aan, <Jal „volgens 
oude aenteekeringen a- omtrent een jare lC2fl 
coiiisent. zijn verleend ' g-eworden toi wedsrop" 
bouwing dezer toren, dodi andere oudt' berich" 
ten ze.^jgcn, d-at de tr-ren in. 1642 weder opge-
bouv.'ü €n veel vr-rni .t̂ wd' is, y•e^vc^derv nadat 
'dezelve- weimge jaresf. te vu-; eri door een ster
kon wln<f was •omgewÈoi<3." 

h\n koepeJ hangt een klök, die het rend-
schril i . draagt: „Anttmic W i l k e 6 . Jvle. eccit 
enckhusae 1657." 

Hoe tnenigmaal wèf rkloi\ haar eentonig' ge-
klep over onze lage Isndeiv! Voor hcevelen, 
die in den loop der eeuwen hier geleden en ge
streden hebtten, lieeit zij zich dotn hooren! 

En-telkens herinnerde' zi j , waarscKuwend, eau 
het : 

„De dood, die sp«B.rt ivoch zoDte jettgd. 
Noch gemelijken O'ddtrdiom: 
Ze maakt den mond des reednaars stom 
E n ziet geleerdheioi aan no.f h deugd." 

B. 

Vyt d'oude P a m p i e r e n . 
(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig ds 

wet van 23 Sept. I 9 I 2 , St.Bl. no. 30Ö). 

i m . 
I Het klokkengieten, een in ieder opzicht moei-

lijke kmst , werd vroeger in ons l.̂ uid m.et den 
besten uitslag beoefend; de bcroemdsten on-

; der de klokkengieters -'aren wil de gebroeders 
Hemony, die eerst te I'.trechi, iater te Amster-

i dam hun bedrijf uitoefenden. E,en der twee 
! klokken, d'ie in den lr,i-en hangen, is in 1667 
' door P . Hemony gegoten; de ei'.dere met vier 

medaillons 4raagt ci'n laat>-goihisch rand
schrift: ,JVIaria ben ick ghegoten van Adrian 
Steulaert in tjaer MDLJvXï". Deze is in 1577 
van de kerkmeesters Oudewater gekocht. In 
een rekening uit hun aidiief „vanaf vroulicHtrais 
1577 tot vroulichtmis 1578" komt voor: „Die 
Clock, die, die van Soetermeer gecoft hebben, 
die weecht thien hondert en vijl' en twintich 
pondt, daer moet affgaen acht pondt van> dat 
gelach, het pondt v-eor drie stuivers en een 
ortgen, die een hel i ; . ,e (contaiU), die endsrc-, 
helft tot meye dach anno 1578 toe; deesen is 
gelevert den leste November anno 1577. 

Somma; het beloopt hondert cn vijf en tses-
tich gul. 5 st. 2 deute. daer moet noch affgaen 
13 st. in een oortgen van dat waaohgelt ofte 
van Craengelt. Somma blijft zuver 164 guld. 
12 st. 2 deute." 

„Den ö december 77 heeft Jan Pieterse. 
Schout ontfangen van die van Soetermeer op 
offcortinge van die clock die somma van 60" 
Rijnsche Gulden. 

Het blijkt, dat men hier reeds, voordat Chris
tiaan Huygens in 1657 het slingeruurwerk uit
vond, een tijdaanwijzer had 'Vv'e lezen n.1. in 
een ambachtsrekening van 1581: „Noch gege
ven Berent Bertszoon Slotemaecicer zulcxs die 
van Soetermeer van gelijcke gedaan hebben 
over tgereedie geit van het v'uyerw%ck onsse 
kerck geschunken, blijckende bij quytan In dato 
den IXen Janneary '82. 12. Guld. Onsgelijcxs 
den selven gegeven over deen h( llt vant b o r t 
t e s c h i l d e r e n d a e r d e w i j s e r o m 
g h a e t," 

Vermoedelijk zal dit wel een wateruurwerk ge
weest zijn. 

Thans willen we den blik naar het kerkge
bouw zelve wenden. De eerste steen er yan, 
werd 13 Apri l 1785 gelegd, welke gebeurtenis 
men in aandenken heeft trachten te houden door 
hel^_pla;at.sen van een gedenkstsen: 



„De hand deez drietal jongiingschap 
Heeft d'eerste steen aan dit gebouw 
Gelegt tot Fondament en trap 
Voor 's menschen heil en Gotisdiensttrouw. 

Den 13en A p r i l 1785. Thomas van Leeitwen, 
oud 11 jaar ; Hugo Maaskant, oud 10 jaar ; 
Adriaan Overvliet, oud 10 jaar. 

In 1787 was dit gebouw geheel voltooid. Nog 
lot op den huldigen dag dient het tot plaats 
van samenkomst voor dé Hervorvndst-Gemeente. 
Men gaat het binnen door een i^ortaal met 
hardsteenen zuilen. De wit-marmeren gedenk-
steeny die zich boven den ingang bevond, kon 
daar, toen deze gerestaureerd werd, niet meer 
worden aangebracht. Daarom heeft hij een an
dere plaats gekregen, dicht bij de memorietafel, 
dïe aan het leggen van den eersten steen her
innert. 

In de kerk Irefl het sierlijke koperwerk, leze- [ 
naars, coopbekkenstandaard en bolkronen, ons | 
het meest. Grootendeels is dit uit den tijd v a n ; 
deu herbouw afkomstig. Met den zeer schoo- • 
nen preekstoel, welks drie zijden gebeeldhouwd i 
zijn en voorstellingen geven van de wetgeving 
v a n ' Mozes op Sinaï — van bet brandende 
bre.ambosch — en van de druiventros van E s -
col, de heerènbanken en psalrabordjes vormt 
dit een mooi geheel. Het ,3a!ietin van den 
Ouoheidkvmdigen Bond" 1907, vermeldt, dat een 
oogenblik ernstig' gevaar dreigde, dat dit fraai 
geheel zou verbroken worden, daar het kerk
bestuur in verband met den voorgenom.en aan
leg van gas, de kronen aen den meestbiedende 
wilde verkoopen. „Zoodra dit plan bekend werd, 
wendde ik mi j " , zoo gaat d'e Leidsche Archiva-

I ris Mr. Dr . J . C . Overvoorde „als voorzitter 
der Prov. Z.-H0II. Archeologische Commissie 
tot de betrokken autoriteiten en tot het kerk 

I bestuur om op het ongewenschte van den ver-
jkoop te wijzen. Verwijderde men toch de twee 

groote kronen met schildjes en de 5 kleinere 
|kimenj, waarvan è nog uU de l l d e §em dlales» j 

J2l 

ren, dan ware de grootste bekoring aan het 
aardig kerkinterieur ontnomen," ^ 

Geitddig blekeiv de ' bemoeiingen niet vruch
teloos genomen te z ^ cn het koperwerk bleef 

i voor de kerk bewaard. 
i 1 

Nog willen we vermelden, dat onoer het kerk» 
zilver twee oude Avondmaalbekers zijn, waar
van een trit het jaar 1679 en dat het Avondmaal 
gevierd wordt in dat gedeelte der kerk, dat met 
een ijzeren hek van . de preekkerk gescheiden 
is, In dit deel vindt men, hoewel diaarvari wei
nig uiterlijke kenteekenen te zien zijn, den graf
kelder der Heeren en Vrouwen van Zoeter-
tueer. Toen men bij de afbraak der oude kerk 
in 1785 dezen kelder opende, vond men daarin 
een looden lust op een ijzeren rooster staande. 

' Op het deksel der kist bevond i.jrh het volgende 
opschrift: 

„Dit is 't ligcKnam van Louyse de Croij , Mar-
quisine van ter Veere, Vrouwe van Fromont, 
i en 23en Augustus 1590." 

Loirise de Croij was de echtgenoote van Jan' 
van Bourgondië, heer van Fromont, ambachts-' 
'heer van Zegwaard en Zevenhuizen, gouver
neur van Namen. We vonden van haar, dal de 
beroemde Maximiiiaan ven Bourgondië, de stad-
houd'er van Holland en Zeeland haar eerste 
taan is geweest. 

B. 

Uyt d'oiide PaMiplereii . 
% Auteursrecht verzekerd, overeenkomstig de ! 

wet van 23 Sept 1912, St.Bl. no. 308). 
^ L X I V . i 

De Constitutie (Staatsregeling) van 1798, of 
om i n den nieuwerwetschen stijl te spreken, 

'die van het 3e jaar der Bataafsche vri jheid, 
hield onder meer scheiding vari kerk en 

i staat in . Daaronder werd verstaan: 1 . E l k 
burger heeft vri jheid, om God naar de over-

; tuiging van zijn hart te dienen. 2 . Geen bur-
(gerlijke voor- of nadeelcn zijn aan de belij
denis v a n eenig kerkeli jk leerstelsel gehecht. 
3. De gemeenschappelijke godsdienstoefening 
wordt binnen de daartoe bestemde gebouvfen j 
en wel met ontsloten deuren verricht. 4. Nie- i 
mand zal met eenig ordekleed of teeken van 
een kerkeli jk genootschap buiten zijn kerkge
bouw verschijnen. 5. E l k kerkgenootschap 
zorgt Voor het onderhoud van zi jn eeredienst, | 
deszelfs dienaren en zijn gestichten. Dit laatste 
punt w e r d i n zes Additioneele artikelen tot 
de acte van Staatsregeling nader ontwikkeld. 
V a n de kerktorens, aan de kerkgebouwen 
vastgehecht, vermeldden zij, dat ze „benevens 
de klokken, met derzelver huizingen ver
k laard worden eigendommen te zijn en te blij
ven der burgerlijke gemeenten, staande ten • 
allen tijde onder derzelver bèheering e n ' 
onderhoud.'' , ; . i i a _ - - w t _ ^ — , —..^r T«4 



Dodh reeds voordat die bepalingen aange- \ 
noraeh waren , was door een Publicatie van ' 
het Provinciaal Bestuur 6 Oct. 1797 bekend 
gemaakt „dat de kerktorens, als strekkende 
ten algemeenen nutte door de gemeentens der 
respective steden en dorpen, a lwaar dezelven | 
gevonden werden, zullen moeten worden 
onderhouden en dat zulks ook zal w e r d e n , 
gerekend te zijn, ingegaan met den aanvang" 
van dit loopend jaar. ' ' j 

De Gemeentebesturen van Zoetermeer e n ' 
Zegwaard, oordeelden, dat hieruit „uatuurlijk : 
en ontegenzeglijk volgt, dat ook ten behoeve 
van de gezamenlijke ingezetenen moeten wer
den genoten de voordeelen, wegens het emploi 
(gebruik) van die gebouwen.'' Daarom be
sloten de Municipaliteiten, dat de kosten, 
voortspruitende uit het beluiden der dooden 
bij begrafenissen, de „luigelden" niet meer 
ten behoeve der kerkekas zouden worden 
geïnd. Die voordeelen zouden voortaan in de 
kas der gemeente komen, 

E u wat het onderhoud van den kerktoren 
^aanging, een commissie u i l het Gemeentebe-
^:Stuur zou met een tweetal kerkmeesters die 
^'^angelgenheid in orde brengen. Dat ging ech-
i t e r niet zoo heel gemakkelijk. W e l was spoe-
t dig een concei^t-acte ontworpen. Doch de 
1 kerkmeesters waren daar gansch niet mede 

ingeriomen. E r werd toch van „overgifte van 
eigendom" in gesproken. E n zij meenden, dat 
het zoover nog niet was. De ingekomen publi
catie vermeldde slechts het „onderhoud" van 
dë kerktorens door de gemeenten. Een- en 
andermaal protesteerden zij , tegen de aan
randing van hun eigendomsrecht. Zij dachten, 

I zoolang zij konden, met hand en tand" daar-
I aan te moeten vasthouden en wisten te bewer-
•Vken, dat de överdrachtsacte, die den 27 Maart 

1798 voor het College van Justitie te Zegwaard 
opgemaakt vwrd, slechts inhield, dat „de 
directie en administratie van den kerktoren 
•overgedragen werd aan de gemeentebesturen, 
mitsgade» ten be3Mwve v a n ëe gemeene bate 
en schade der gezamenlijke ingezetenen," ter-
w l l „nog ook ten aanzien van het recht tot 
den eigendom van den grond, waarop zich 
de toren gevestigd vindt, of binnen welken 
zich deszelfs fundamenten uitstrekken ten 
respecte (aanzien) van wien het zelve- ook 

,'zoude mogen wezen, eenige enkentenis of con-
i sequentie zal kunnen en mogen werden ge-
. trokken, totdat omtrent hèt recht tot den 

eigendom van kerkentorens en dergelijke goe-
fderen bij de hoogste geconstitueerde macht 
' d e r Bataafsche Republiek zal zijn beslist.'^' 
£ , ^ n die 'beslissing was^ dat de V^^VfiW^-

^_ F ^ . , -. - - -

^ ^ l ' 6 t n " ^ ^ ï ^ ^ ^ f e ^ m e e n l e . Later is h i j 
weer in handen van het kerkbestuur geko- . 
men. E n met de tijden veranderen ook de ge
woonten. I n 1823 was een groote reparatie 
van den toren noodzakelijk geworden. Of de . 
kei-k niet bij machte was in de kosten daar- • 
van te voorzien? We weten het niet, maar , 
elke gemeente schonk een subsidie van 650: 
gulden, terwi j l overeen werd gekomen, dat ' 

I voor het onderhoud van het uurwerk uit elke 
{gemeentekas jaarli jks 50 gulden zou worden 
.] bijgedragen. Deze overeenkomst, die nog be- ; 
j staat, wordt telkens voor 10 jaren verlengd., 

We vonden i n het Rechterlijk Archief van 
Rijnland, dat in dien tijd, Zondag den 16 

'December 1804 een persoon, zijn naam doet er 
minder toe, zich vervoegde tot den Pastoor 
van Zegwaard, om in den huwelijken staat 

1 bevestigd te worden. Het sacrement w e r d 
hem echter „uit hoofde zijner dronkenschap" 
geweigerd. De geestelijke meende hem om 
zijn onbetamelijk gedrag te moeten vermanen. 
Dit was echter olie in het vuur, want hij be
gon daarop „den Pastoor te dreigen en te 
hoonén." Deze gaf dit aan bij het Gerecht. E n 
Rijnlands baljuw veroordeelde den schuldige; 
„om gedurende den tijd van acht dagen op 
's-Grayensteia alleen met -water ea brood te 

worden gespijzigd.^' 
' I n onze dagen zou men die straf mogelük 

niet humaan vinden: 
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fAuteursrecht verzekerd, overeenkomstig d« 
wet van 23 Sept. 1912, St.Bl. no. 308). 

L X V I . 

Tot de bezittingen der Kerk, zoo oordeelden 
de Municipaliteiten de'zer dorpen, behoorde 
ook het schoolgebouw. E n de kerkelijke Qom-
missie, die we i n ons vorig artikel vermeld
den, was het hiermee eens. I n een schrijven 
deelden zij de Gemeentebesturen mede, „dat 
ons onbewust is, wanneer, en bij welke gele
genheid het schoolgebouw aan de kerk off 
Hervormde gemeente is overgegaan, ateoo w i j 
geen insage hebben gehad in de Registers van 
opdragen of transporten der huysen etc, 
waar in sulks mooglijk soude kunnen werden 
gevonden.'' 
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^ Wt: hadden wèl inzage van die registers der j , 
oude koopbriewn. Ze worden op het Ri jks- '̂ 
archief te 's Gravenhage bewaard. Het oudste 
is dat van Zegwaard en vangt met het jaar 
1574 aan. Ons zoeken was echter tevergeefs, i 
want we vonden geen enkele opdracht van |' 
het schoolgebouw, 't I s dan ook wel aan te ; -
nemen, dat de Kerk, en in dit geval de Room-
schc Kerk vóór die Hervorming eigenares was 
van het school^bouw en dat dit als kerke-
goed bij de Reformatie in handen k w a m der 
Crereformeerden. Mogelijk, dat oude rekenin
gen der Roomsche Kerk, zoo die nog bestaan, 
wel licht zouden ontsteken. 

Vast staat, dat i n 1582 die Hervormde K e r k 
i n Zegwaard twee huizen in eigendom had; 
de woning van den predikant, waarop we 
reeds eerder wezen en op de plaats waar nu 

^atfef neemt de schoo' 

nog de Openbare School s taat„ ' t schoolhuijs,! 
daer die 'schoolmeester in woont." i 

WA lëboolselwu^ :weré daa oak door de{ 
Kerk onderhouden; uit haar inkomsien is, net 
in 1611 nieuw opgetrokken (het poortje naast 
het huis van deu heer Verwers draagt het 
jaartal I f i l l ) en in 1785 „hetzelve zeer bouw
vallig zijnde hernieuwd." 

Na den Franschen tijd kreeg de Kerk het 
schoolgebouw weer terug .en voor notar?-: 
Molen a ar werd b̂ 2t den 29sten' October 1829 
door de Kerkvoogden der Hervormde Kei-k 
•met het ' schoolhuis (de woning van den 
onderwijzer) den Gemeentebesturen voor 2;i.'j0 
gulden verkoehl. Een nieuwe school, door deu 
timmerman Cornelis Zaa l voor 3475 gulden 
aangenomen, werd door hef in 1835 .eboirwd. 
Krachtens beschikking vrai den Miui.sier vau 
Binnenlandsche Zaken 22 Jul i 1833 onivingeii 
de Gemeentebesturen uit de rijkskas eeu sub'- j 
sidie van 1200 gulden en uit de Prnvineinle i 

j ~ fondsen -werd 2200 gulden beschikbaar-gesteld. 
; Hoewel het schoolgebouw eigendom was van 1 

^ ' de Kerk, was de l>etrekking van sehoolmeesler j 
^ ; in den ouden tijd, geen kerkelijke. Hij ontving i 
* zijn tractement uit de kas der gemeenten. Zoo ' 

vonden we, dat in 1599 „••'teesler t>laes Corft , 
• voor den d i j eüM. (k,^ ^ ~en te leeren j-Jtit- . 

|,;liiks door Zegwaard 75 gulrfen uitbetaald kreeg; 
S j „gelijck die vau Zoetermeer mede betalen-
i j boven de vrije bewoning". ïji dien tijd kon de 

•j schoolmeester met-zijt, inkomen van 150 gid-
den best rondkomen. Hij behoefde dan -tiok 
niet door extra-werk er iets bij te verdienen, 

i H i j gaf alleen onderwijs, ' l Was een man, wel 
' g e ë e r d . We zien hem met den predikant de 
^ ^ samenkomstMi der dorpibestuurders liijwo-

i nen, als de begrootingen vastgesteld en de-
- ; rekeningen nagezien worden, terwij l lustig de > 
.-^•iinkroes rondgaat. 

ister ook andere 
betrekkingen waar n.L d '̂; van koster, voor
zanger en doodgraver —.^en sprak van graf
maker We vonden van schoolmeester, die 
daarbij ook hondeslager v,-;is, d. w. z. hij moest 

, er voor zorgen, dat de baanden buiten de kerk 
. , Wevei i . Het aanvaarden v i n die postjes vond 
. : zijn oorzaak in de omstandigheid, dat het iri-
. komen verbonden aan het schoolmeesters-
t ambt bijna geen wijziging had ondergaan in 
; den loop der jaren en ten slotte beslist ontoe-
, reikend was. , 
^ I Van Pieter Muijden in 1777 tot schoolmees-
- ter, koster, grafmaker en hondeslager "door 

den ambachtsheer van Zoetermeer aange
steld, vonden we vermeid, dat hij als school-

. meester een inkomen had van 174 gidden; elke 
ji-gemeente betaalde de helft. Niet.precies ktm

nen we opgeven, walt hi j als koster verdiende 
Voor het luiden,der klok en bet stellen van 
het utirwerk ontving hij 36 gulden (elke ge
meente betaalde de helft). Op verschillende 

' posten werd hem in 1799 uit de kerkekas 62 
gulden 14 stuivers uitbetaald; terwi j l hij nog • 
1 % genoot voor het bvnen der liegrafenis-
kosten. Jaarli jks werd door den schoolmeester 
voor het bekleeden van die functies den • 
ambaehtsbeer van Zoetermeer 105 gulden ter 
band gesteld" als een t .ngnitie (erkeiuiing). i 
ï)eze had immers het .avtiri ' ' -div; posten te 
begeven. E n dat deed hij niel voor niets. 

Van de kleine 300 gulden die de school 
! meester jaarli jks beurde, moest dus 105 gulden 
j af. Daar stond tegenover, dat de schoolgelden 

dan ook voor hem waren. Het schoolgeld, vor-
" , deeld in 3 klassen bedroeg per w êek 3, 2 en 1 

; stuiver per Idnd, Onze schoolmeester bej-e-
i kende in 1799, dal hij in de „48 weken, die men 

* in 't jaar school houdt, als men 't alles ont-
, fangt, dat tegesnwoordig gebrekkig gaat .325 

" gulden 12 stuivers ontving. 
!. Op de vraag, op welke wijze hem tegemoet 
•ï : gekomen werd voor het geven van onderwijs 

V. , aan minvermogenden'" en gealimenteerden 
j (bedeelden) welk getal een 20 Ijedroeg van de 
i 100 scholieren, antwoordde hi j , dat hij „de 
i eerste altoos zoo wat, zoo men zeid, door de 
vingers heeft gezien, en dc laatste het onder-

a i wijs als een liefdegift geschonken.'' 
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(Auteursrecht verzekerd, overeenkomstijr de 
wet van 23 Sept. 1912, St.BL no. 308). 

L X V I I . 
W e komen nog even op den schoolmeester ' 

Pieter Muijden terug. ! 
i Moeilijke jaren waren voor hem die "van ' • 

810—'16. ! 
W e l was zijn inkomen, dank zij de nieuwe ; 
hoolwel:, verhoogd: elke gemeente z o u ' 
^ Gld. bijdragen, maar in die jaren Icon Zeg- ' 
ard dcü meester niel meer dan .')5 Gld. uit- '• 
Usn. i n 1S17 iude lxij,iy;eer m fild, eveür [ 
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als tot 1910, „omdat het aantal kinderen, wier 
ouders behoeftig zijn en uit dien hoofde geen 
schoolgeld kunnen betalen, veel . grooter is 
als bevorens." 

Dit zinnetje zegt ons heel wat: We-we^en 
er al meermalen op, datdiepe armoede en 
groote ellende de vrachten van'den vrijheids
boom waren. 

Later werden de orastandighedcn beter. In 
1829 kon berekend worrlsii', dat de schooU'i-!-
den, die door den meester werden ontvangen 
en genoten, jaarli jks OlK) Gld. bedroegen, i:er-
vj i j l hem voor het onderwijs aan behoeftige 
kinderen 200 Gld. werd uitgekeerd. Ook slond 
elke gemeente 50 Gld. toe voor „een onder
wijzer, die onderwijs kon 'geven in de F r j u -
sche taal" ; aanvankelijk moest deze door 
Meester Muijden gesalarieerd worden. ïu-g 
breed zal hij het dus wel niet gehad heblxMi. 
Twee en vijftig jaren lang heeft meester Muij
den „zijn post ten genoegen der Geraccufe-
besturen met alle ijver, k„:iide en trouw waar
genomen.'' Zijn hooge if^Virijd, maar ook „het 
tegenwoordig meer vcrliobl stelsel van onder
w i j s " waren oorzaak, dat „de vervulling van 
die teedere pHchten der Maatschappij, de vor
ming der jeugd, niet langer aan zijn zorge cn 
behandeling kon overgelaten worden." Daar
om werd hem met ingang van 1 ,Tan. 1829 eer
vol ontslag verleend, onder toekenning van 
een jaarlijksch pensioen van 250 Gld. Bij over
lijden, zou zijn vrouw, Mcinsje Koetsier, zoo 
deze nog leefde, 125 Gld. uitkeering genieten. 
We vonden, in een fiemecnferekéning. van 1843, 
dat het pensioen haar toen nog uitgekeerd 
werd. *• 
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ïn die oude'sonool wera-ondgi'WsfrJP'gege-, 
ven in de „Nederduijtsche lant" zooals men 
zich vroeger uitdrukte, het schrijven eu het , 
rekenen. Tot voor 1795 kwam eens per jaar i 
een commissie van de Classis Delft onderzoek 
doen naar „'t school en den schoolmeester". 
D;; l toezicht was dus kerkelijk. Na dien tijd 
liield dit op en oefenden de Municipaliteiten 

I dit zelf uit. 
r Nog vonden we een opgaaf van de school-

.i'ig ; meubelen. I n de school stonden tv^e kathe-
^™ j ders met voetbankjes, bestemd voor de onder-

i wijzers, drie schrijftafel,s acl i l . schooibankjcs 
' en een ronde bank om den 'baard. De coni-
' missie, door de Gem^eenlebesturen benoemd, ' 

•ei- om de waarde der kericeiijlce. goederen te ; 
°P , taxeeren, schatte de ' seboolmcubelen op ; 
" P 32 Gld. , , 

• Overzien we nog enes, wat we hier boven 
i schreven, dan willen we de aandacht vesti-
i gen op den ongezonden toestand van de 

school met haal- aankleve. Het gebouw was 
eigendom der Kerk, de betreklcing van ondcr-

, ! wijzer was evenwel niet kerkelijk, beide ge-
f meenten moesten hem bezoldigen; de heer van 
^ Zoetermeer' genoot e<,htor alleen het voor-
y recht hem te benoemen, ol hem tc ontslaan, 

-g , ?.ccds van oude tijden-ai i.,id de auibachtshccr 
het recht van Collatie, het .,us patronatus, het 

Q '• recht om een geestelijke aan te stellen. Het 
' oudste - stuk dat hiervan gewaagt is van den 

5Qg l i d e n A p r i l 1407. Walraven eri Willem van 
Brederode, die de ambachts heerlijkheid Zoe- | 

^j..^ termeer in leen hadden, verkochten haar aan ; 
j . Goeswijïi van den Poeh De koop werd'door ! 
l 'den land.sheer goedgekeurd, die op ' dien 1.1 n 

>'so datum 1^. V. d." Poel verlijdde met Zoetermeer 
"̂ ^̂  i„mil sinen toebehoeren, alse die ghiften van 

i der kercke". In stukken van latere dagteeke-
i,]j.g ' ning wordt de heer van Zoetermeer „ghifter 
-an en patroon van de kerk en kosterije" geiwemd. 

Hij stelde den geestelijke, later dan predikant, 
VG. schoolmeester, voorzanger, koster en 

doodgraver aan. Of beter gezegd, die postjes 
werdén door hem verhuurd. In 1821 moest 
Pieter Muijden uog 50 Gld. aan den beer van 
Zoetermeer betalen als „Collator der Schole" 
en 60 Gld. als „hebbende de gifte van de kosle-
riie.*' 
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j Meermalen is de heer van Zoetermeer in de i 
(Uitoefening van zijn patroonschap over de ' 
l<erlt bemocilijlct .Zoo geschiedde liet in 1528. ; 

Op verzoek der parochianen had Cornelis 
Groesingk (gestorven 1520), ambachtsheer van 
Zoetermeer als priester I leyurich .lansz. aan
gesteld. Toen bleek, dat deze zich „nyet en 
droueh als een goet man van eeren na eijsch 
van zijn priesterschap, bijsonder tegen zijn 
ouders, ende sommige van den bueren (inge
zetenen) tot oneere ende scharidelefacie," 
werd hem het priesterschap opgezegd. Echter 
stoorde hij zich niet aan de opzegging en w i l - j 

I de „des nijetjegenslaendc nijet deserteren ! 
I (vertrekken) maer bleef metterdaet exterende 

de costerije." 't Werd een rechtzaak, die i n 
15^8 voor het Hof van Holland, 's Lands 
hoogste rechtbank werd beslecht. 

De weduwe van Jacob Croesinck (gest. 1520), 
Sandrina van Cruyningen pleitte voor haar i 
oudsten zoon Hendrik. Heynrich Jansz. Iie-| 
twistte haar de begeving der kosterij. De ^ 
hoogste rechtspraak handhaafde den heer van 
Zoetermeer als patroon der kerk en den 
priester werd gelast „de slotelen en de andere 
behouften, behoorende ende specterenile tot 
de costerije" af te geven. 

i Als voorgangers van den uit zijn dienst ont- j 
j zette worden in de sententie genoemd de j 
: priesters Heynrich Jacobsz, die voor 1500 aan- ; 
i gesteld moet wezéur Harman Pietersz. die i 
j ontslagen is. omdat hij zich ..nijet en droueh: 

't behoorde." en Pieter Jnnsz, van wien 
lazen, dat bij door „zijn .«oet regirnenï" 

•(bestuur) zijn dieiisi tot zijn overlijden mocht 
bckiee.den.. . . 

Het volgende punt van de agenda is het 
v»rzoek der Commifesle voor de Onafhanke 
fijkheidsfeeslten tot plaatsing en verlichting 
der aan de gemeente toebehoorende eere
poort. -

De V o o r z i t t e r : I n 190S is de poort ooit 
opgericht en dat heeft ongeveer f 50 gekost. 
D. en W . istellen voor om de eerepoort voor 
rekening der gemeente op !te richten, op te 
knappen en af te breken en aan de Commissie 
I 25 beschikbaar te stelben voor verlichting. 
Indien de gemeente de poort niet zou oprich
ten, zouden -we tekort sdhieten aan hetgeen 
vre.- 'tegenover onze voorvaderen verplicht 
zi.in. 

De V o o r z i t t e r k e s t vervolgens de pu
blicatie voor, die door de gemeentd)esturen 

van Zoetarmeer en Zegwaart in 1813 aan de 
ingezetenen gericht Is en waarbi j hen ver
zocht -werd om op Maandag 6 December 1813 
's avonds van 8 tot 12 hun huizen Ite i l luml-

\. (Wij- heben die publicatie, zooals onze 
I lezers zullen bemerken op een andere plaats 
j in dit nummer doen afdrukken.) 

De heer v a n d e r S a r : Het feest gaat 
door en de eerepoort is er; hij moet er nu 

I komen en voor schandaal k a n hi j niet staan; 
, het is een historisch stuk; ik kan er best bij 
' vallen om Hem voor rekening der gemeente ! 

op te richlion en f 25 te geven voor de ver- f 
lichting. .' 

_ De heer S c h e e r ; 't Zou een tekort doen',' 
j zijn aan onze voorvaderen, als we de poori j 
' niet oprichtten. 

De V o o r z i t t e r deelt nog mee dat In^ 
\, de oprichting enz, ongeveer f 12 gekosifr 
heeft en de verlichting pl.m. f 33. ^. 

Alle leden zijn voor bet voorstel van R _ e n J 
, x i J ^ - ^ 
I Z o e t e r n i c t i . , ue nee. ^ 
\ welwil lend om ons op ons verzoek, inzage 
I te geven van de bekendmaking, door de ge

meentebesturen van Soetermeer en Zegwaart 
i n 1813 gericht aan de ingezetenen, ter gele
genheid van de bevrijding van het Fransche 
iili, AVij meenen, d.at waar wi j thans gereed 
staan, om het lOO-iarig feest dier bevrijding 
te herdenken het onze lezers wel zal inlteres-
leeren met die pnblieatie eens kennis te raa
ien. Z i j luidt als volgt: 


