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I N L E I D I N G 

"Nieuwerbrug dankt zijn bestaan aan zijn brug** . 

Omstreeks het jaar 1510 moet er reeds een vaste houten 

brug over de Rijn tussen Voerden en Bodegraven hebben ge-
2) legen '. Over de totstandkoming van deze brug zijn geen 

gegevens bekend. Waarschijnlijk heeft Nieuwerbrug zich 

na de aanleg van de brug ontwikkeld tot een buurtschap. 

De bouw van een stenen brug moet rond het midden van de 

16e eeuw zijn geschied. Deze stenen brug vergde regel

matig onderhoud. In 1607 richten de "gebueren van de 

Nieuwerbrugge" zich in een schrijven tot het Groot-Water

schap van Woerden, waarin zij o.m. mededelen dat zij als 

inwoners op hun kosten een brug over de Rijn gelegd heb

ben en waarin zij het Groot-Waterschap vragen om de brug 

te onderhouden. Als motivering voor hun verzoek geven 

zij aan dat de brug van (algemeen) regionaal belang is 

en dat het Groot-Waterschap het voornemen heeft om de 

brug als seinbrug voor het maalpeil op de Rijn te gaan 

3) 

gebruiken . Het Groot-Waterschap gaat niet op het ver

zoek in. In de jaren 16^0 - 1650 dringt het Groot-Water

schap er regelmatig bij de ingezetenen van Nieuwerbrug 

op aan om, uit veiligheidsoogpunt, de brug te repareren 

of te vernieuwen, dan wel op te ruimen '. De kwestie 

komt bij de Staten van Holland aan de orde. De ingezete

nen blijven onderhoudsplichtig. Op 26 mei 1651 wordt door 

de Staten van Holland octrooi verleend om in plaats van 

de vaste stenen een "laage wip ofte ophaalende brugge te 

doen leggen ende maken ter hoogte van ses voeten boven 

het somerwater'* en tevens wordt hierbij ingestemd met 

het heffen van doorvaartrecht, teneinde de brug te kunnen 

onderhouden en de brugwachter een salaris te kunnen beta

len. De Staten van Holland stellen bovendien een bestuur 

van drie bruggemeesters in, die uit de onderhoudsplich

tige eigenaren gekozen moeten worden. De brug wordt on

der toezicht van het Groot-Waterschap gebouwd in de jaren 

1652 - 165^. Bij octrooi van de Staten van Holland van 

14 september 1655 wordt, op verzoek van de ingezetenen 
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van Nieuwerbrug, toestemming verleend tot het heffen van 

een omslag van de eigenaren in het gebied dat tot Nieuwer

brug behoort, terwijl het Groot-Waterschap gemachtigd 

wordt de inning van de omslag te realiseren ^'. Ten laste 

van een onwillige contribuant vindt in 1656 op het kasteel 

van Voerden een verkoping bij executie plaats van twee 

"rood-blaerde koebeesten" , 

Bij keur van 3 december 1654 stelt het Groot-Waterschap 

een verbod op het varen van schepen met volle zeilen door 

de brug vast en bepaalt zij het tarief van de doorvaart-
7) rechten '. 

In het begin van de achttiende eeuw komen, vooral op het 

platteland,verbeteringen op het gebied van de brandbe

strijding tot stand. De bruggemeesters zullen zich, als 

vertegenwoordigers van de gehele woongemeenschap, ook wel 

over de brandbestrijding beraden hebben. Te meer, daar 

de buurtschap Nieuwerbrug toen tot vier ambachten be

hoorde, nl. Waarder, Barwoutswaarder, Rietveld en Bode

graven, en daardoor praktisch gezien aan zijn lot was o-

vergelaten '. Een en ander resulteert dan in de samen

stelling van een college van brandmeesters, dat voor de 

aankoop van een brandspuit en de bouw van een brandspuit

huisje, een tegemoetkoming krijgt uit de kas van de brug

gemeesters. Tevens houdt men een collecte onder de buurt

bewoners. Het overblijvende geld vormt de aanleiding voor 

een geschil tussen bruggemeesters en brandmeesters. In 

een acte van approbatie (= goedkeuring) van het Hof van 

Holland van 5 september 1727 wordt het financiële beheer 

van het brandweerwezen in handen gelegd van het college 

9) 

van bruggemeesters '. In deze acte wordt voor de buurt

bewoners tevens de spuitplicht ingesteld. Sinds de in

stelling van deze "brandweer" duidt men de woongemeen

schap aan met: "de Brandschouwerij Nieuwerbrug". Ook 

de bestuursopvolging van beide colleges komt in de voor

noemde acte aan de orde en wel zodanig dat van de brug

gemeesters - nu zes - er jaarlijks drie zullen aftreden 

en van de brandmeesters twee van de vier. Bij de verkie

zing van de bruggemeesters door de ingezetenen moeten er 

twee uit de eigenaars en moet er één uit de gebruikers 

van eigendommen te Nieuwerbrug worden gekozen. Bij de 

brandmeesters is dit er één uit elke categorie. 
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Tengevolge van de stijging der kosten voor het onderhoud 

van de klapbrug, het brugwachtershuisje, de brandspuit 

en het brandspuithuisje aan het einde van de achttiende 

eeuw, wordt door de Staten van Holland op 13 november 1788 

op verzoek goedgevonden dat het doorvaartrecht wordt ver

hoogd '. Bovendien raag bij de brug een tolhek worden ge

plaatst. Ieder die de brug wil passeren moet betalen. De 

inwoners van de "Brandschouwerij" worden vrijgesteld van 

betaling evenals de bestuurders van het Groot-Waterschap, 

die ook vrijdom van doorvaartrecht bezitten. In de acte 

van 1788 is weer sprake van drie bruggemeesters, evenzo 

in de huishoudelijke reglementen van 1811 en 1867 • 

Vanaf 1893 zijn er drie bruggemeesters met naast zich 

een secretaris en een bode, terwijl deze worden bijgestaan 
12) 

door de drie oud-bruggemeesters , In het huishoudelijk 

reglement van 7 mei 1811 staat nauwkeurig omschreven 

waarmee het college van bruggemeesters zich heeft bezig 

te houden. Het reglement van 16 mei 1867 geeft regels voor de 

bestuursopvolging door coöptatie. 

Naast de zorgen voor brug en toebehoren heeft het colle

ge van bruggemeesters ook pogingen aangewend om een eigen 

arts in de woongemeenschsp te krijgen. Haal- en breng

diensten ten behoeve van een arts worden georganiseerd. 

In strenge winters houdt men uitdelingen aan de armen 

onder de buurtbewoners en men stort gelden in een kas 
13) ten dienste van de werkverschaffing . Er komt een 

kruisvereniging (Groene Kruis) en bij gelegenheid van het 

huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard in 1937 

wordt aan alle 26 weduwen een feestgave uitgereikt. 

In 1909/1910 wordt de eerste ijzeren brug gebouwd. De 

huidige brug dateert van 19^9» 

In 1913 wordt, bij gelegenheid van de onafhankelijkheids-

feesten, onder de inwoners een inzameling gehouden, waar

van de opbrengst bestemd wordt voor een kleine toren met 

klok. 

Het driehonderdjarig bestaan van de brug wordt in 195^ 

met een echt dorpsfeest gevierd. 

. 
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In 1929 wordt vanuit het Ministerie van Waterstaat een 

poging gedaan om tot opheffing van de tol te komen. In 

de periode rond 1 960 komt het voortbestaan van brug en 

tol weer in het geding. Structuur- en bestemmingsplannen 

en het plan tot verbreding van de Oude Rijn met plannen 

voor een omleidingskanaal zijn hier de oorzaak van. 

In 1964 komt door de gemeentelijke herindeling de woon

gemeenschap Nieuwerbrug geheel onder de gemeente Bode

graven te vallen. De gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld 

en Kaarder worden dan opgeheven. Ook toen bleef het voort

bestaan van brug en tol onzeker. De verpachting van brug 

en tol lijkt in 1972 voor de bruggemeesters niet gemakke

lijk. Zij vrezen dat het hoogste bod van de bieder, aan 

wie gewoonlijk de pacht gegund wordt, niet meer in ver

houding zou staan tot de geraamde lasten. Toch komt er 

een nieuwe tolgaarder. In 1975 wordt de "Vereniging tot 

het behoud van het Historisch Recht van Tolheffing" op

gericht, teneinde te trachten het voortbestaan van brug 

en tol te garanderen. 

Het archief wordt door het college van bruggemeesters 

in 1976 aan het gemeentearchief van Bodegraven in be

waring gegeven. Een groot aantal stukken blijkt helaas 

niet bewaard te zijn gebleven. 

noten: 

1) Titel van het door P.C. Beunder in Heemtijdinghen, or
gaan van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging, 
jg 11 no 3 (oktober 1975) gepubliceerde artikel, waarin 
de geschiedenis van Nieuwerbrug wordt beschreven. 

2) De "Nieuwer brugge" is afgebeeld op een anonieme kaart 
uit ca. 1510, coll. Stadslibrije Gouda. 

3) Archief Groot-Waterschap van Woerden (AGWW) inv. 
nr. A 80. 

k) AGWW, inv. nr. D 11, 1. 

5) AGWW, ibidem 

6) AGWW, inv. nr. D 11, k. 

7) AGWW, inv. nr. E, paragraaf l4:Boek van keuren en or-
donnantiën. Zie ook: dr. C.J. van Doorn, Rechtsbron
nen der vier hoofdwaterschappen van het vasteland van 
Zuid-Holland, Utrecht 1951 1 gedeelte Groot-Waterschap 
van Woerden, p. 468. 
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8) De begrenzing van de buurtschap Nieuwerbrug wordt 
van ouds omschreven als volgt: 

tot en met "Schots varken" - op het territoir van de 
vra, gemeente Barwoutswaarder; de brug bij boerde
rij Vennekers (Barwoutswaarder 73)i 

tot en met de "stro-tas" - de stro-opslagplaats van 
de fa. Noorthoek in de vm. gemeente Rietveld (Riet
veld 79), 

tot en met de "Vitte Wimpel" - het koffiehuis bij de 
boerderij van de familie van Veldhuizen (Weyland 17), 

tot en met de"Vierickerschans" - Zuidzijde 132, 

tot en met hoeve "De Bas" - Molendijk, vm. gemeente 
Waarder. 

zie ook: dr. C.J. van Doorn, De Brandschouwerij in: 
Boreft in vroeger tijd, Stichts-Hollandse Bijdragen nr. 
2, 1967, P. 25-27. 

9) Archief College van Bruggemeesters, inv. nr. 7. 

10) ibidem , inv. nr. 28. 

11) ibidem , inv. nr. 8 en 9. 

12) ibidem , inv. nr. 2. 

13) Zie voor het archief van de "Nieuwerbrugsche Vereeni-
ging tot werkverschaffing in de Brandschouwerij te 
Nieuwerbrug" de inventaris hierna, p. 18 e.v. 
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I N V E N T A R I S 

A. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

I. Notulen 

1 - h. Notulen van de vergaderingen van het col

lege van bruggemeesters en van algemene 

ledenvergaderingen, 1867 - 1973» met 

hiaten. k delen. 

1. 16 februari 1867 - 8 februari 1868; 

2. 8 februari 1879 - 13 februari 1915; 

3. 29 januari 1916 - 31 maart 1951j 

k. Ik april 1951 - 13 februari 1973; met 

hierin ook het verslag van de feestelijk

heden t.g.v. het 300-jarig bestaan. 

Zie voor het receptieboek van de viering 

van het 300-jarig bestaan onder Aanhang

sel, inventarisnummer 55• 

5. Notulen van de vergaderingen van de 

brandmeesters, augustus 1869 - september 

1872. 1 deel. 

II. Ingekomen stukken 

6. Ingekomen stukken, 1892, 1916 - 197^. 1 omslag. 

B. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

I. Algemeen 

7. Akte waarbij het Hof van Holland de rege

ling tussen bruggemeesters en brandmeesters 

van 31 augustus 172^, onder meer met betrek

king tot het beheer van de financiën, goed

keurt, 5 september 1727. 1 stuk. 

; 
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8. Reglement voor het college van brugge

meesters, 16 mei 1867. 1 stuk. 

9« Instructie voor de bruggemeesters en 

reglement op het beheer en onderhoud van 

de brug, vastgesteld door het college van 

dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-

Waterschap van Woerden, 7 mei 1811. Af

schrift z.d. (negentiende eeuw) 1 stuk. 

10. Stuk inzake de benoeming van J. Es tot 

secretaris van het college van brugge

meesters, 1867» met benoeming van K. 

Dekker tot secretaris, 1868. 1 stuk, 

II. Financiën 

11. Stuk inzake de uitspraak door het college 

van dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-

Waterschap van Woerden inzake een geschil 

tussen het college van dijkgraaf en hoogheem

raden, het college van bruggemeesters en eni

ge ingezetenen van Nieuwerbrug betreffende 

het doen van de rekening, het aftreden en 

opnieuw verkiezen van bruggemeesters en het 

verpachten van de doorvaartrechten, 27 janu

ari 1661. 1 stuk. 

12. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, op

gemaakt door de administrerende brugge

meester, 1861 - 1879. 1 omslag. 

13. Bijlagen bij de rekeningen, 1962, 1969 -

1973. 1 omslag. 

1U. Kasboek, 1903 - 1920. 1 deel. 

15. Akte houdende schuldbekentenis, groot 

553 carolus gulden, van Willem Gijsbertsz., 

wonende op de Bree, 1 mei 1670; met aan

tekeningen inzake de betaling van rente 

tot 1674. 1 stuk. 
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16. Akten houdende schuldbekentenis aan de 

Vereeniging de Coöperatieve Brandwaar

borg Mij. "Brandschouwerij Nieuwerbrug 

en Omstreken", 191^. 1916, 1917. 1 omslag. 

III. Beheer van eigendommen 

1. Algemeen 

17» Stukken inzake de verzekering van eigen

dommen, 1941, 19^7| 19^8. 1 omslag. 

2. Brug en tol 

18. Stuk opgemaakt door de bruggemeesters ten 

behoeve van het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden van het Groot-Waterschap 

van Voerden inzake een geschil tussen het 

college van bruggemeesters en Jacob en 

Krijn Romein en de wed. Overmaas te Nieuwer

brug inzake de betaling van de omslag in de 

kosten van vernieuwing van de brug, 

[[ca. 1790J. 1 s t u k . 

19. Stukken inzake de aanschrijving van Ge

deputeerde Staten van Zuid-Holland tot 

het doen wegnemen van de klossen, welke 

onder de brug zijn aangebracht en tot 

het heffen van bruggelden overeenkomstig 

het octrooi van 1788, 1870. 1 omslag. 

20. Stukken betreffende de openbare aanbe

steding van het amoveren van de bestaan

de en de bouw van een nieuwe ijzeren op

haalbrug over de Rijn, 2k juni 1910; met 

schetsplan en bouwtekeningen. 1 omslag. 



21. Vergunning van Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland tot de stremming van de 

scheepvaart door en van het verkeer 

over de brug i.v.m. herstelwerkzaam

heden, 7/12 april 1920. 1 stuk. 

22. Tekening ten "behoeve van d e reconstruc

tie van het brugdek, 193K 1 stuk. 

23. Stukken inzake de reparatie van scha

den die door aanvaringen aan de brug 

zijn veroorzaakt, 1970 - 1972. 1 omslag. 

2k, Vergunning van Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland en dijkgraaf en hoogheem

raden van het Groot-Waterschap van Voer

den tot het slaan van een stoppaal in 

de Rijn nabij de brug, vóór perceel 

kadastraal bekend gemeente Bodegraven, 

-sectie 3 no. 3096, 1889. 2 stukken. 

25. Vergunning van Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland tot het slaan van tvee 

aanvaarpalen in de Rijn bij de brug, 

22 november 1892. 1 stuk. 

26. Stuk inzake plannen tot opheffing van 

de tol, 1971. 1 stuk. 

doorvaartrechten en tolgelden 

a. heffing 

27. Stuk inzake het ten onrechte heffen van 

doorvaartrecht door de brugvachter van 

leden van het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden van het Groot-Waterschap 

van Woerden, 1 oktober 1756. 1 stuk. 
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28. Stukken inzake de toestemming van de 

Staten van Holland voor de verhoging 

van doorvaartrechten van schepen door 

en het plaatsen van een tolhek met de 

heffing van tolgeld voor de brug over 

de Rijn, teneinde de kosten van de brug, 

de brugwachter, het brugwachtershuisje 

en de brandspuit te kunnen voldoen, 1788, 

1 omslag. 

29. Stukken inzake door een aantal schip

pers ingediende bezwaren tegen de be

taling van het recht van door/aart 

door de brug, 1875. 2 stukken. 

30. Stukken inzake herziening van de ta

rieven voor de heffing van rechten 

door en over de brug, 1924. 1 omslag. 

b. verpachting van de heffing 

31. Akten inzake de verpachting van de hef

fing, 1854 - 1951» met hiaten; sommigen 

met akte van borgstelling. 1 omslag. 

32. Akten van borgstelling voor de pachter 

van de heffing, 1937, 1945, 1948, 1952. 

1 omslag. 

33« Verzoekschrift van de wed. R.Rietveld 

tot het mogen voortzetten van het brug

wachter schap van wijlen haar man; met 

enkele opmerkingen inzake de inning van 

bruggelden, 10 juli 1893. 1 stuk. 

34. Stukken inzake het verzoek van enkele 

brugwachters tot vermindering van de 

pachtsom i.v.m. oorlogsomstandigheden, 

1917. 1 omslag. 

3. Brandspuithuis 

33. Stukken inzake het verplaatsen van het 

brandspuithuis i.v.m. de bouw van de 

dokterswoning, 1871. 2 stukken. 
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36. Stuk inzake de huur van een strookje 

grond achter het brandspuithuis van 

H. Brunt, 30 april 1887. 1 stuk. 

37» Vergunning van Burgemeester en Wet

houders van Waarder tot het bouwen van 

een brandspuithuis op een perceel aan 

de Rijndijk, kadastraal bekend gemeente 

Waarder, sectie B no. 1^82, 26 juli 

1934. 1 stuk. 

38. Akte van transport van de grond onder 

het brandspuithuis, kadastraal bekend 

gemeente Waarder, sectie B no. 1^82 en 

1533 (ged.), door de Vereniging voor 

Christelijk Nationaal Schoolonderwijs 

te Nieuwerbrug/Waarder, 17 december 

1934. 1 stuk. 

39» Stukken inzake de verhuur van de brand

weergarage aan de gemeente Waarder, 

19^1, 19^8. 1 omslag. 

h. Toren 

40, Stukken inzake de stichting van een 

toren met uurwerk en klok, ter herdenking 

van het honderdjarig bestaan van Neder

lands onafhankelijkheid in 1913, I91U -

1915. 1 omslag. 

kl. Verzoekschrift van het bestuur van de 

Gereformeerde Kerk tot het mogen gebrui

ken van de luidklok bij kerkdiensten, 

k februari 1918. 1 stuk. 

5. Overige eigendommen 

k2. Akte van transport van een perceel weg, 

kadastraal bekend gemeente Waarder, sectie 

B no. 2k (ged.), nabij de brug door P. 

Verdouw, 18 februari 1914. 1 stuk. 
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43» Overeenkomst aangegaan met Hendrik 

van Velsen, café-houder, inzake het aan 

hem in bruikleen afstaan van 9 eiken

houten stoelen t.b.v, bestuursvergade

ringen e.d., 20 maart 19^0. 1 stuk. 

hk. Stukken inzake het aanbrengen van ver

beteringen aan de brugwachterswoning, 

Bruggemeestersstraat 9, 1971 - 1972. 1 omslag. 

IV. Brandbestri^ding 

1. Algemeen 

^5. Verordening op de brandweer voor de 

Brandschouwerij, vastgesteld door de 

brandmeesters, 15 november 1870. 1 stuk. 

46. Stukken inzake een overeenkomst aangegaan 

met de gemeenten Bodegraven, Vaarder, 

Barwoutswaarder en Rietveld inzake het 

blussen van branden te Nieuwerbrug en 

de daaraan verbonden financiële con

sequenties, 1910, 1911, 1922. 1 omslag. 

47. Stukken inzake plannen tot overdracht 

van de brandblusmiddelen aan de gemeenten 

Bodegraven, Vaarder, Barwoutswaarder en 

Rietveld, 1870 - 187L 1 omslag. 

48. Verzoekschrift aan de gemeente Bodegraven 

om een bijdrage in de kosten van de 

brandweer, augustus 1908. 1 stuk. 

2, Brandspuit 

49. Stukken inzake de levering van een 

nieuwe brandspuit, 1909, 19^0. 1 omslag. 
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3. Brandweerpersoneel 

50. Reglement voor de verzorger van de 

brandspuit, 29 februari 1864. 1 stuk. 

51. Stuk inzake het verlenen van eervol 

ontslag aan Dirk Groeneveld als 

"spuitbezorger" met toekenning van 

een jaarlijkse gratificatie van 

f 10,—, 29 februari 1864. 1 stuk. 

52. Stukken inzake het uitkeren van een 

premie aan de brandweerlieden door 

de Bataafsche Brandwaarborg-Maat

schappij, naar aanleiding van een 

brand op 18 augustus 1871 hij A. 

Bruinis, landbouwer te Rietveld, 

1871. 1 omslag. 

V. Geneesheer 

53. Stukken inzake het toekennen van 

een bijdrage door de omliggende ge

meenten in de kosten van een aan te 

stellen geneesheer, 1891. 1 omslag. 

VI. Aanhangsel 

54. Receptie-album bij gelegenheid van 

de viering van het 300-jarig bestaan, 

26 mei 1951. 1 deel. 

55. Verzameling krantenknipsels uit "De 

Kroniek" inzake "Drie eeuwen brug te 

Nieuwerbrug", 1951. 1 omslag. 

56. Bekendmaking en oproepingskaart ten 

behoeve van te houden vergadering, 

z.d. (gedrukt) 2 stukken, 


