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In juli 1987 ontving ik op het streekarchcief
in Schoonhoven een brief uit Florence van de

sinds 1657), twee kussens met het wapen van
Holland. een van een afgevaardigde naar de

Amerikaanse kunsthistorica Candace
Adelson. Zij was op dat moment bezig met
het catalogiseren van een aantal kussens met
gobelinweefsel in de National Gallery of Art
in Washington.‘) Een van die kussens droeg
het wapen en de naam van het hoogheemraad-
schap van de Krimpenerwaard en de naam
van Mr. Arent Vossenburgh. Kon ik haar
meer vertellen over het hoogheemraadschap,
Mr. Vossenburgh, het gebruik van kussens in
de 17e eeuw?

Admiraliteit  van Amsterdam enLet  kussen
van Mr. Arent Vossenburgh.

De wagenkussens  van dijkgraaf en hooghem-
raden van de Krimpenerwaard

Het kussen van Mr.  Arent Vossen-
Allereerst het kussen: De bovenkant bestaat

uit een stuk gobelin van 58,5  x 59,5  cm,
bevestigd op een modem kussen. De schering
bestaat uit ongeverfd linnen, de inslag is van
geverfde wol en zijde. Op het kussen is
aangebracht het wapen van het hoogheem-
raadschap van de Krimpenerwaard met daar-

Ik kende die kussens uit het archief van het
hoogheemraadschap. Vanaf de 17e eeuw
vinden we “wagenkussens”vermeld,  kussen
die gebruikt werden bij de schouw over de
dijken die dijkgraaf en hoogheemraden
minstens tweemaal per jaar hielden met St.
Odulphus (12 juni) en St. Bamis (1 oktober).
Die schouw duurde twee dagen: Begonnen
werd in Schoonhoven waar dijkgraaf en hoog-
heemraden vertrokken op wagens (in 1689
werd voorgeschreven dat het open wagens
moesten zijn met het wapen van de waard op
de bok geschilderd, maar van die open
wagens kwam men in 1700 terug.2)

De eerste dan inspekteerde men de diik
onder een banderol met!  “Crimpenre.weert” \ _ ’ langs de Lek eñM6mede  (nu de Nieuwe  \
en daaronder een andere banderol met “Mr. Maas) tot aan Krimpen aan den IJssel en dan
Arent.  Vossenburgh”.

et hoogheemraadschap ‘:
langs de Hollandse IJssel tot Gouderak waar

’
ziet er als volgt uit: Een in vieren gedeeld

dikwijls in een herberg overnacht werd. De

wapen, met rechts bovenin (altijd gerekend \ ”
tweede dag ging het verder langs de IJseldijk’ ”

vanuit de drager van het wapenschild!) op \ ’ \
tot tegenover Oudewater, waarna er een “dag \

goed een rode leeuw (het wapen van
\ van achtinge”  volgde in Stolwijk of

Holland), links bovenin in rood een witte paal \
Schoonhoven, d.w.z. een zitting waarbij

(Dordrecht), rechts beneden in zilver twee
dijkgraaf en hoogheemraden recht spraken in’  ~’

rode en twee zwarte leeuwen (Schoonhoven) 1
zake de dijk betreffende.

‘_ ” \
en linksonder in rood een witte paal met links ‘_ Iedereen die wel eens met een w&èn met  ,\  ”
en rechts drie gouden sterren (Gouda).
De volgorde van die wapens: 1. Holland, _\ ’ ”

harde wielen over een slechte weg gereden \ , ’

2. Dordrecht, 3. Schoonhoven, 4. Gouda; gaf
\ heeft zal toegeven dat men na een dag

‘,

de volgorde van belangrijkheid aan. In de 17e,  \
behoefte aan een kussen krijgt. Die 17e

,’  _’
\ ’ \

eeuw was zoiets een serieuze zaak!
\’  eeuwse wagens waren waarschijnlijk in het _\:

\
Het kussen is in 1942 door Joseph Early

\ geheel niet geveerd!

Widener geschonken aan de National Gallery ‘\
De eerste maal komen we een kussetì  tegen , , ’

of Art met nog zeven andere kussens,
” in 1625. Op 4 december van dat jaar werd

waarschijnlijk alle uit Gouda afkdmstig.
Het gaat om vier vroedschapskussens met de
“003rn *,.-B* #-la  a-TPLlll;t*T. I.2sdT.b  r-.-m.Ac.  RPL-.:t

besloten aan Conink (waarschijnlijk de
\ vroegere secretaris van het hoogheemraad;

schap) te vragen om de nog bij hem
L-.,.“L..aAf,  ..,L”C,..”  -a..  e..-.-:.w.-a..  1-A- al-‘



TIDINGE VAN DIE GOUDE

Krimpenervwud  over te dragen “mitsgaders
het segel en ‘t cussen”-3)  Waarschijnlijk ging
het om zijn eigen kussen dat overgedragen
moest worden aan de nieuwe secretaris Daniël
van Straelen die op 25 augustus 1625 beëdigd
WaS.

van  te maken. Wmchijnlijk  is alles  met een
sisser afgelopen: een  wapen van de
Krimpcnerwaard  waarop de wapens van
Gouda en Schoonhoven zijn verwisseld ken ik
helaas niet.

In 1636 blijken de hoogheemraden kussens
te gebruiken. In dat jaar hebben
hoogheemraden van Gouda kussens laten
maken waarop in het wapen van het hoog-
heemraadschap de wapens van Schoonhoven
en Gouda verwisseld zijn en ze waren van
plan in de komende schouw voor de
hoogheemraden van Schoonhoven te rijden!
In de vergadering van de vroedschap van
Schoonhoven van 16 juni 16364)  werd
besloten dat men zich daar fel tegen zou
verzetten, desnoods door er een rechtszaak

Met deze kwestie houdt waarschijnlijk
verband de vermelding die we vinden in de
rekening van kavelen van de Krimpenenvaard
over 1638-1640:

“Pieter de tracht,  tappisier, heeft gelevert
den dijkgraaf ende  heemraden acht cussens
bedragende sevenentsetisch gulden, dus
L ibr.”

de dijkgraaf en zijn zeven
hoogheemraden dus elk een kussen à f.  8,37
per stuk. Misschien ging het hier alleen om de
geweven  voorkant van het kussen.

l Het wagenkussen van Mr. Arent  Vossenburgh, hoogheemraad van de Krimpenerwaard voor Gouda, rond 1675.
Thans in de National GalZery of Art te W a s h i n g t o n  D . C .



TIDINGE VAN DIE GOUDE

w

* “Comt  d’heer  Arent Vossenburgh, hoogheemd

l “Betaeit  aen den heer LNjckgraeff  over twee gemaeckte kussens  ter somme van . . . . CXXVI 2”
Uit de rekeningen van kavels, 167Wf677.

Pieter Abrahams de tracht en Tanneken Tegen het eind van de 17e eeuw ging mer er
Nauwing lieten op I 1 juli 1627 in van uit dat de kussens om de zes jaar
Schoonhoven een zoontje Abraham dopen. vernieuwd moesten worden, of liever, de
De Nauwinx waren een familie van tapijt- heren wilden (het stond tenslotte “ter discretie
makers, afkomstig uit Vlaanderen, die zich te van de Heeren” zelf) wel graag geregeld iets
Schoonhoven hadden gevestigd. extra’s krijgen. Bij een arbeidersdagloon van

In het reglement van het hoogheemraad- rond de gulden was f. 32,-  altijd weer
schap van 1675, artikel 20, wordt aan meegenomen. Bij resolutie van 2 juni 1705
dijkgraaf en hoogheemraden kussens besloten de gedeputeerden van de drie steden
toegekend “omme  op hare Wagens te Dordrecht, Schoonhoven en Gouda dat de
gebruvcken”  welke kussens volgens een heren na elke zes iaar die ze gediend hadden
besluit van 5 juni 1674 niet zull&  worden \ recht zouden hebben op f. 32,-.  En zo is het
vernieuwd voordat ze versleten zijn “het : ’ tot de reglementswijziging van 1855 gebleven. \

’welcke  staan zal ter discretie van de Heerèn Of er steeds kussens voor gemaakt zijn valt \
Dijck-Graaff, ende  Heem-Raden”.5)

In de rekening van kavelen van juli 1675 tot
te betwijfelen. Het reglement van de Krim pe-
nerwaard van 1762 (art. 61) spreekt al van

juni 1677 werden kussens in rekening * kussengeld.6)  Op 21 juli 1855 werd voor het
gebracht: elke hoogheemraad, ook onze laatst f. 32,- kussengeld betaald aan G. L.’
vriend Mr. Arent Vossenburgh, kreeg f. 32,L van Oosten Slingeland van Cabauw en
voor een kussen, de dijkgraaf, Hugo van Zevender, “als gediend hebbend in betrekking
Arckel, kreeg voor “twee gemaeckte kussens” van hoogheemraad zedert 22 juli 1848 tot 22 \
zelfs een bedrag van f.  126,-!  Mogelijk dat \ luli 1 854”7).
met die twee kussens twee geweven  kanten \
met wapens etc. bedoeld werden waarvan één \
kussen werd Mr.ArentV&b~,h~kd  : \
chirurgijnsgil Mr. Arent Vossenburgh (1640-1693) waseen
dubbel kusse regent uit Gouda. In 1667 werd hij lid van de

Van Arckel was een bekende duitendief c@e vroedschap, en in dat jaar en 1668,1674, \
enkele jaren later wegens verduistering uit zijn 1675,1678  en 1679 was hij fabrieksmeester. \
ambt gezet zou worden. Tussen 1668 en 1677 was hij zes maal schepen

35., \
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en tussen 1682 en 1693 zeven maal lid vanhet
college van vier burgemeesters van Gouda. \
Een mooie carière.*)

In april 1674 werd hij voor het eerst
hoogheemraad van de Krimnenerwaard voor
Gouda. Hij bleef dat tot het’voorjaar 1680.
Van april 1682 tot april 1686 was hij weer
hoogheemraad. In het geheel tien jaar. Zoals
we boven zagen kreeg hij rond 1675 f. 32,-
als vergoeding voor zijn wagenkussen. We
mogen dus aannemen dat het kussen in
Washinton uit die tijd stamt.

Wat hield die funktie van hoogheemraad
nu eigenlijk in? Om hoogheemraad te kunnen
worden moest men een zekere hoeveelheid
land in de waard bezitten en er ook zelf
wonen. Daarover ontstonden nogal eens
moeilijkheden met de hoogheemraden van
Dordrecht. Van een inwoner van die stad viel
niet te verwachten dat hij bij barre weers-
omstandigheden en ijsgang op de rivieren in
tijden van nood snel in de waard kon zijn.
Wonen binnen Gouda of Schoonhoven hield
dat risico niet in.

De taak van dijkgraaf en hoogheemraden \’ \
was erop toe te zien dat de landeigenaren
langs de rivierdijken die dijken in goede staat

hielden en dat de dorpsbesturen ervoor \
\_ zorgden dat de sluizen en inlaatduikers van de \

polders die in de dijk lagen niet lekten en het
geweld van storm, ijsgang en hoog water

’ konden weerstaan. Daarom werd minstens \
tweemaal per jaar schouw over de dijken en
sluizen gehouden. In tijd van nood liet het ”
college de inwoners naar de dijk komen om’ :
die te verdedigen en nam het alle maatregelen
die nodig: waren om de waard voor
overstroming te behoeden.

Oorlog met Frankrijk: de waterlinie
Tijd van nood, dat was het zeker in 1674,

het eerste jaar dat Mr. Arent zitting nam als
hoogheemraad.
Twee jaar eerder, in de zomer van 1672,
waren de Fransen de Repupliek vanuit
Duitsland binnengevallen.
Maastricht die biina onneembaar werd geacht
hadden ze gewoon  links laten liggen tijdens \

\ hun opmars. Andere vestingen vielen bij het \ \
eerste verschijnen van de Fransen. Een leger
dat achter de Gelderse IJssel lag moest
haastig en in verwarring terugtrekken toen de ’
Fransen kans zagen de Rijn over te steken.

\ _

: Paniek alom: binnen een paar weken had ‘\ :~,,,
Utrecht zich overgegeven, de Franse koning \

’ sloeg zijn kamp op in Zeist, niets leek de val \
van de Republiek nog tegen te kunnen
houden. Het is nog steeds niet duidelijk \ \ ”
waarom de Fransen niet toetastten. Door ’

ze ook gedaan: constant werd geprobeerd de
verzwakte dijk tegen doorbraken te behoeden.
Dat verhinderde niet dat in mei 1673 het
water bij Willige Langerak hard inliep en dat
er met man en macht aan de kade langs de
Vlist gewerkt moest worden om onderlopen
van het deel van de Krimpenerwaard ten
westen van de Vlist te voorkomen.
Ook in september 1673 brak de doorsnijding
bij Willige Langerak weer door, het gat werd
half oktober gedicht.
De dreiging van de Fransen echter werd
minder. Hun positie in Utrecht werd slechter
doordat de troepen van de Staten in

’
i

september Naarden heroverden en in :
november de verbindingsplaats Bonn :,,  \

enkele weken te wachten gaven ze hun bedreigden. Dat dwong de Fransen om’ ’” , ’ \
36 _’  \_ \\ \\L- ,\ \ \ , \ “_

tegenstanders de gelegenheid een waterlinie in
te stellen die liep van Amsterdam via Gouda
langs Schoonhoven, Naar Gorinchem tot aan

niet’ goed voorbereid op
deze oorlog. Dat neemt niet weg dat er al
vroeg in het jaar gedacht was over een
,waterlinie  en dijkgraaf en hoogheemraden van
de Krimpenerwaard hadden toen afgeraden
de hele Krimpenerwaard onder water te
zetten. Immers al dat water zou naar de
laagste delen in het westen van de waard
lopen. Beter leek het hen om het land
beoosten de Vlist te inunderen dat gedeelteliik
tot de Krimpener-, gedeeltelijk tot de ”
Lonikerwaard behoorde. En zo gebeurde het,
waárbii  de Franse kade tussen de  Vlist en de
Hem werd opgeworpen om Schoonhoven ook
aan de westzijde met water te kunnen
verdedidgen.

Stad en gewest Utrecht hadden zich in juni
1672 aan de Fransen overgegeven. De oorlog
langs de waterlinie begon nu op gang te
komen: de Fransen staken in september het
huis te Jaarsveld in brand en plunderden
enkele maanden later Ameide, ze trachtten
door te breken, wat ze rond kerstmis 1672,
toen de waterlinie enige dagen was dicht-
gevroren, bijna gelukte. De Staatse troepen,
sedert juni 1672 aangevoerd door de Prins van
Oranje, deden tegenaanvallen.
In september 1672 groeven de Fransen
beneden Vreeswij  k de Lekdijk  door in de
hoop daardoor Holland onder water te zetten
maar dat plan mislukte: in Holland  wist men
het water te lozen, in de stad Utrecht kregen

\ de Fransen van het hoge water steeds meer
\ last. Door het herhaaldelijk doorgraven had

de Lekdijk  van de Lopikerwaard zwaar te
lijden.

In april 1673 ontvingen dijkgraaf en
heemraden van de Krimnenerwaard opdracht
van de Prins van Oranje-om voorlopig opzicht \
te houden over de Lopikerwaard. Dat hebben. : \
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die plaats niet overgedragen zou worden aan
de provincie Gelderland of Utrecht voordat
die*gelden  waren terugbetaald.
Over die terugbetaling heeft men‘nog een jaar
ruzie gemaakt. Van de Krimpenerwaardse
kant werd getreuzeld met het indienen van de
rekening eñ toen die rekeningen kwamen
bleek er met een heel dik potlood geschreven
te zijn.

Dat de Lopikerwaard de kosten moest op-
brengen van het herstel van de eigen dijken \
was begrijpelijk, hoewel die op bevel van de
Staten, ter verdediging van heel het lieve
vaderland waren doorgegraven, of door

\

‘s lands vijanden. Dat diikgraaf  en heemraden ‘:
van de Krimpenerwaardvöor hun moeite
betaald wilden worden is ook niet vreemd
maar hoe hun declaratie in twee en een half
jaar tijd kon oplopen tot f.  14.510,--  is een
raadsel. Utrecht en Gelderland werden na het
vertrek van de Franse troepen behandeld als
heroverd gebied.
Bij de uitspraak van de gecommitteerden van
de Staten van Holland over dit geschil van 25
januari 1675 werd o.a. besloten dat de kussens
die de heren hadden laten maken naar de
Lopikerwaard zouden gaan.9)  Klaarblijkelijk
waren dat kussens met het wapen van de
Lopikerwaard erop! In 1675 kregen dijkgraaf
en alle hoogheemraden geld voor nieuwe
wagenkussens.

Vredestijd
Afgezien van het afmelen van de

eigenaardige oorlogstoestand tussen
Krimpener- en Lopikerwaard verliep de tijd
dat Arent Vossenburgh hoogheemraad was
niet ongewoon. Einde 1675 bedreigde hoog- \
water de verzwakte Lekdiiken en OD de le
januari 1676 werden geschierde  mannen naar
de dijk geroepen. Ook Vossenburgh moest
naar Schoonhoven komen. De volgende dag
kon het dijkleger echter alweer naar huis.

Een grote overstroming had plaats toen op
21 januari 1677 de dijk bij Jaarsveld doorging.
De Lek was toen al enkele dagen “aan ‘t gaan
met een groot gevolg en Cragt  van water”. Op
23 januari werd een dubbelgetal mannen
opgeroepen om de Vlistdijk te verhogen om
het water uit de waard te houden.
De volgende dag werden Vossenburgh en de
hoogheemraad Luijt geautoriseerd om de
boezemkaden boven aastrecht door te laten
steken opdat het overstromingswater zo snel
mogelijk naar de sluizen in de IJsseldijk  kon
lopen. Op 27 januari leek het erop dat het gat
bij Jaarsveld snel gedicht zou kunnen worden.
Op de 3e februari was het even dicht maar het
brak weer door. Dit herhaalde zich op de 8e.

Pas op 13 februari lukte het de dijk deftitief _ _
\ te dichten en kon bevel gegeven worden alle

poldermolens in te zetten om zodra mogelijk
het water uit te malen. Het duurde nog lang
voor de waard dat jaar droog was.

In juni 1680 besloten de vertegenwoordigers
van de dorpen in de Krimpenerwaard om het
maken van een kaart van het hoogheemraad-
schap te bekostigen.‘*) Het aanbesteden van
dit werk had nogal wat voeten in de aarde

ie uiteindelijk gemeten,
getekend en gegraveerd werd door Johannes
Leupenius uit Amsterdam, pas in 1683
getekend en gegraveerd was. Het is een grote
kaart. De kaart zelf, uit zes bladen
samengesteld is groot (h x b) 96 x 151 cm.
Aan weerskanten en boven de kaart bevindt
zich een rand van wapens van het hoogheem;
raadschap, dijkgraaf en hoogheemraden en
hun secretaris en van de kavelen van del
Krimpenerwaard; de hele kaart inclusief de
wapenrand meet (h x b) 138 x 201 cm.
Het wapen van Mr. Arent Vossenburgh, Raad

besloten dat nieuw gekozen leden van de
,vroedschap,  als ze als electeur  tenminste met
al een kussen gegeven hadden, niet alleen een
recognitie zouden moeten betalen, maar in het
vervolg ook een nieuw kussen moeten geven.
Datzelfde gold voor degenen  die een van de
lucratieve “buitenambten” te bekleden kregen
waar de stad recht op had, zoals lid van
Gecommitteerde Raden, van de Rekenkamer’
of van de Admiraliteit van Friesland in
Harlingen. Voor die buitenambten moest aan
de stadeen  - hoge - recognitie betaald
worden.

“Is wijder goetgevonden den Heer Hoola
als bekomende de voorschreven admiralitiits-
~1aat.s  in de Raatkamer alhier sal moeten *
geven een kussen zodanig als die aldaar nu
zijn leggende of gebruykt worden.““)

Deze belangstelling voor nieuwe kussens
hing waarschijnlijk samen met de verbouwing
van het Stadhuis van Schoonhoven die in die
tijd net plaats had.
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Er zijn niet veel van dit soort “offXële”
kussens bewaard gebleven. De meesten tiin

I n

waarschijnlijk in de 19e  eeuw gesneuveld.“&
herinnerden aan een verouderd regerings-
systeem en waren te oud om nog “netjes” te
zijn maar niet oud genoeg oti  belang-
wekkend gevonden te worden. Nu zouden tic
pg de verblijfplaats van dit soort kussens 1
kennen.

1 .  Sptematic  Catalogue,  national Gallery  of Art, vol. 25,
Western Decorative  Arts (ceramics, fumiture, textiles).

2. Oud Archief van het hoogheemraadschap van de Krimpener-
waard (OA Krimpenerwaard in het streekarchief te
Schoonhoven) inv.nrs.  10 en ll.

3 .  O.A.  Kr impenerwaard  inv.nr.  2 .
4. OA Schoonhoven inv.~. 53 f 461 v.
5. OA Krimpenewaard  imv.nr. 136.
6.  OA Krimpenerwaard inv.nr.  1 4 1 .
7. OA Krimpenexwaard inv.~. 528.
8. Zie ook Dr. J.J. de Jong. Met goed fatsoen. De elite in een

Hollandse  stad. Gouda 1700-1780. De Bataafsche Leeuw,
1985. blz. 49.

1:
L OA Krimpenerwaard inv.~.  1013.
) . Zie: CR. Schoute. Kaart van het Hoogheemxwkx

Krimpen
hapvande

Ierwaard,  1683. Facsimile-uitgave. Alphen aan den
Rijn, 198 10 .

ll. OA Schc jonhoven  inv.nr.  63 \

Met toes ternming  overgenomen uit & . ’
Historische Encyclopedie Krimpenenv&d

m e t  Mucxtek,  welke
hond&dcn s t u k k e n  k u n -  \ ‘,’
ncn spelen, op het nnr.

_’ van f lO.- : ~ groot - -
98 c.M. I i

Oosthaven B 16. ’


