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DE BRAND IN DE 'VOERDENSE KAZERNE IN 1798 

De mili taire kazerne, een zeer schoon en wel ingerigt gebouw, s taande in het korte Croenendaal. 
zijn ingang hebbende door eene dubbele, van arduinsteen gemetselde en met ijzeren hekken vooi 
ziene poort, boven welke het jaartal der bouwing 1791, benevens het wapen der toenmalige genera 
l i tei t s t a a t uitgehouwen. Dit in de daad fraai gebouw waarvan men (behalve te Amsterdain en s Gra 
venhage) in ons koningrijk weinige voorbeelden aantreft liep op zondag, den negen en twintigsten 
april 1798. (.dus weinige jaren na deszelfs s t icht ing) groot gevaar van door de vlammen te worden 
verteerd van welke ramp wij alhier de bijzonderheden zullen mededelen 

Op den morgen van dien dag. omstreeks acht uren. even na het eindigen der godsdienstoefeningen 
in de Roomsche kerk. werd deze brand het a l l e ree rs t door zekeren, uit de kerk komenden landman, 
met name Kryn van dei Pauw. ontdekt. Deze man den wal (onder welken den ingang dei kerk is) op 
gaande, zag uit een der hiervoren gemelde loodsen rook opstijgen, welke zich'meer en meet scheen 
te verheffen, waardoor ook andere uit de keik komende lieden opmeikzaam werden. Van der Pauw 
boven op den wal', en tot bij den, op het kort daarbij gelegen kiuidmagazijn s taanden. Franschen 
schi ldwacht houdenden soldaat genaderd zijnde, en hem den opsti jgende rookdamp aanwijzende, weid 
hij door denzelven op eene brutale wijze afgewezen, en tot beneden den wal (hoewel anders dit ge 
deelte der ves t ing onverhinderd wordt toegelaten) terug gedreven 

Hierop begaf zich gemelde van der Pauw. met nog enige andere lieden, onder het toepen van den 
gewonen noodkreet brand! brand! naai den. nevens den in brand s taande loots , wonenden school 
ondeiwijzer E l i a s de Jong. en vervolgens naai den heer Adrianus Cornells van Well, dest i jds commis 
of opziener der magazijnen, die zich dadelijk naai het in brand s taande gebouw, hetwelk van binnen 
leeds in vollen brand stond, begaf, en de nodige pogingen tot het. blusschen derzelve deed aanwen 
den- Dan. al le deze waren voor die ogenblikken te vergeefs, de klokken weiden geluid de trommen, 
zoo die der mili tairen a l s die der gewapende burgerij alarm s laande , biagten buigers en militairen op 
de been. om. ware het mogelijk, den s t eeds toenemenden brand te blusschen, doch dezelve woedde 
a l lengskens hevigei en de vrees voor veideie gevolgen vermeerderde, naar dien de vlammen door den 
wind. naar de overzijde van den wal en het in een daarbij gelegen bast ions s taande zoo even gemelde 
kruidmagazijn oversloegen 

In dezen waarlijk benaauwden en schi ikvol len toestand waren alle de s tads en landsbrandspuiten. 

met deizelver best ierders en manschappen, tijdig genoeg aangebracht, en in werking gesteld, terwijl 

andere zich met de verdeie biandbluschmiddelen onledig hielden doch de woeste en doldriftige wiJ2e. 



waarop het F lansche garnizoen, bes taande vooi het grootste gedeel te uit Italianen, zoogenaamde 

refractaires (den kr i jgsdienst ontwekenen). deser teurs en anderen, uit welke de F l a n s c h e gewoon 

waren zoogenaamde srrafbattai l lons of kolonia le troepen te formeren, te werk gingen, veroorzaakte 

zoodanig eene wanorde, dat a l le pogingen, ter s tui t ing van dezen gevaarvollen brand., zoo al n ie t 

nu t t e loos ten minste hinderlijk werden gemaakt. 

Het vlugten der op dien kerkdag zich in de stad bevindende buitenlieden. werd door de ginds en 

herwaar/ds razend loopende Franschen, gewapender hand. n ie t tegens taande zij reeds de poorten had 

den ges loten , door het s l aan en s tooten met. de kolven hunner geweren, op eene geweldadige wijze 

be le t zelfs de teedeie s e k s e werd door die woestel ingén niet ontzien, en door hun. daar zij ze lve 

geene handen aan hei werk s loegen, naar de in brand s t aande gebouwen gedreven, en a ldaar , tot het 

aanvoeren van water op de meest gevaarli jke punten, geplaats t Door dit a l l e s maakten zij de ver 

warring groter zoodat sommigen de ; buitenlieden. de vlugt zoekende, zich in de burgerwoningen ver 

scholen-

Eindelijk begon de nood hoger te klimmen., daar de vlammen over den wal naar het aldaar in een 

der bas t ions s taande kruidmagazijn over s loegen Reeds was de plants iergoot van he tze lve aange 

s token , toen in deze gevaarvolle oogenblikken. eenige brave en moedige Hol landsche a r t i l l e r i s t en . 

welke mede tot he. garnizoen behoorden, op het dak van het magazijn klimmende en a l le gevaar 

trotserende, niet al leen de aldaar aanges tokene goot bluschten. maar. ondanks de ondragel i jke h i t te 

der woedende vlammen, waardoor zelfs de op de wal s t aande bomen in brand raakten, in hunne ijver

door het dak met nat te zei len voor het verdere indringen der vlammen te bewaren, bleven volharden. 

Eindelijk, ten twee uren in den namiddag, keerde de wind van het vermelde kruidmagazijn. en 

wendde zich naar een der zi jvleugels van de hiervoren gemeldde kazerne , dan door den onvermoeiden 

arbeid der burgers en brandspuitgasten. werd men. terwijl de loodsen tot op den grond waren afge 

brand, den brand van drt schoone gebouw geheel meester, zoo dat het gevreesde onheil ten eenemale 

was geweken 

Ware het niet dooi de alt i jd waakzame Voorzienigheid, welke a l s het ware der woedende vuurvlam 

men toeriep: ' tot hiertoe en niet verder . dan voorzeker, zoude Woerden een dergelijk lot. a l s de s t ad 

Delft in den jare 1654. door het springen van een buskruidmagazijn, a l s ook Leijden in het j aa r 1807. 

en de s tad Ostende in 1826 door het buskruid hebben getroffen. 

Opmerkirigswaardig is het in tusschen, dat de schade, aan de bebouwde eigendommen der bijzonde

re inwoners, door dien brand, naar mate van deszelfs woede, niet aanmerkelijker i s gewees t , daar . 

behalve aan den lande toebehorende lootzen, s l ech t s eene daarneven s t aande s t e l l i n g e e n e prooi der 

vlammen, en het huis van den heer Mr- Dominicus Costerus. des t i jds door den schoolonderwijzer 

E l i a s de Jong bewoond, voor een groot gedeel te is beschadigd geworden, terwijl de s c h a d e door het 

land geleden, (middelmatig gerekend) op ruim honderd duizend gulden is geschat geworden. 

Uit r Beknopte beschri jving der Stad Woerden, door Olivier Groeneyk. Uitg. Z ie r ikzee , 1829. 



DE WESTERTOREN EN T SLOT VAN WOERDEN 

Bien étonnes de se trouver ensemble! 
, , , , . . , . en toch bestaat er een verband. 

Maria van Bourgondië, erfdochter van Karel de Stoute, gehuwd met Maximiliaan van Oostenrijk, overleed in 

1482 op 25 jar ige leeftijd, tengevolge van een ongeval haar op jacht overkomen, en werd opgevolgd 

door haar jeugdige zoon F i l ips (de Schone), tijdens wiens minderjarigheid Maximiliaan het regent 

schap over de Neder landse gewesten waarnam. 

Diens bestuur werd gekenmerkt door velerlei woel ingen. Zo brak in Holland de strijd tussen de 

Hoeken en Kabeljauwen, die al langer dan een eeuw woedde, wederom en yoor het l aa t s t in a l le 

hevigheid uit, de Jonker Fransen oorlog, genoemd naar Frans van Brederode. aanvoerder der Hoekse 

partij , die onder meer in 1488 de s tad Rotterdam overrompelde en kort daarna Woerden beze t te . 

Maximiliaan trachtte deze steden te heroveren en bes loot tot de belegering. Hiertoe waren grote 

sommen gel ds van node en deze pecunia werd toentertijd bi jeengebracht door de z .g. beden, waarbij 

in de eqrs te p laa t s een beroep werd gedaan op de grote koopmanstad Amsterdam, welke zelf belang 

had bij het beëindigen van de strijd en zich zware offers getroost te door meerdere malen de benodigde 

fondsen te verschaffen. 

Amsterdam verwierf a l s tegenprestat ie belangrijke voorrechten, o.a. het handvest waarbij de s tads 

vrijheid of jur i sd ic t ie het gebied buiten de wallen aanzienli jk werd uitgebreid, waardoor de ruimte 

geschapen werd voor verdere s tadsui tbreiding. 

Als voornaamste privi lege evenwel verleende Maximiliaan aan de Amstelstad het recht om de kei

zerlijke rijkskroon boven haar wapen te mogen voeren, hiermede de verdienste der s tad erkennende, 

en speciaal bedoeld om het aanzien van Amsterdam in het buitenland en op de wereldzeeën uit te . 

dragen. De daarbij behorende oorkonde, op 11 februari 1489 door Maximiliaan te Schiedam onderte 

kend, spreekt voor zichzelf en houdt verkort let terl i jk het volgende in: 

Allen den ghenen die desen brief zullen zi jen of hooren lesen saluyt , 

Omme dat wij bemercken die groote getrouwicheit ende goetwillicheden ende oie die groote 

menichfoudigen diensten die onse s tede van Aemsterdamme ende den ingeset ten van dien 

tot hueren zwaren cos ten ons ende den voervaerderen van onsen zoen Hertoge Phi l ips tot 

diversen stonden gedaen ende bewesen hebben ende besonder dagelijcx doende zijn in deze 

onse jegenwordige wapeninge, die wij van noits wegen moeten doen omme onse s tede van 

Rotterdamme,, t slot ende stede van Woerden tot reductie ende onse gehoorsaemhet te bren 

gene, s o e is t jdat wij aens ien . dat de selve s tede niet geeiert en i s met alsulke wapen als 

zij wel behoert te hebbene ende dat besonder, omme dat den poorteren ende ingeset ten van 

onse s tede van Aemsterdamme voirsz. dagelijcx met hueren sceppen ende goeden te water 

ende te landen in veel varde en vreemde Rijcken ende landen in coepmarischepe converse

rende zi jn. Wairomme ënde omme de redene wille vo i rsz , ende omme Sonderlingen zaken ons 

daer toe porrende wij hebben vuyt onse eijgen propre wi l le spec ia le gracie ende auctor i te i t 
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ver leent , gegunt ende gegeven, ver leenen, gönnen ende geeven mit desen onsen brieven de 

s e lve onse s lede van Aensterdamme dat zij van nu v o e r t a n tot ewigen dagen hore wapen 

voeren ende becleden mogen tot een ewige memorie van onse gracie mitter crone van onsen 

Ri jcke . ' (Gemeente-archief Amsterdam, charter IJzeren Kapel L 39) 

Was Amsterdam aan het e inde van de 15e eeuw de Keizerskroon geschonken, de Westerkerk werd 

e e r s t op P inks te ren 1631 ingewijd. Omstreeks 1600 werd nl. een aanvang gemaakt met de derde 

s tadsui tbre id ing, de grachtengordels omvattende, en in de nieuw te bouwen wijken werd terrein ge

reserveerd voor kerkbouw. De vroedschap gaf opdracht aan de s tadsbeeldhouwcr en bouwmeester 

Hendrick de Keyser tot bouw van de Westerkerk, een der eers te Hervormde kerken a l s zodanig ge

bouwd, en wenste zich een bedehuis , dat zou wezen ' een werck van grooter importantie ' , waarin 

tevens de opgang van Amsterdam aan het begin van de 17e eeuw zich zou afsp iege len . H.de Keyser 

overleed in 1621, voordat de Westerkerk, geheel volgens zijn ontwerp, was voltooid. 

In 1638 kwam de bij de kerk geprojecteerde toren - 85 m. hoog - gereed, gebouwd door P i e t e r d e 

Keyser, en bestemd om de Keizerskroon te dragen. Dit zinrijke symbool, waaraan Amsterdam ho-og 

boven de stad z ichtbaar ges ta l t e wenste te geven, om van haar Keizer l i jke macht en al lure te doen 

blijken, vervulde niet a l l een de inwoners met rechtmatige trots, doch s t imuleerde hen om hun bes te 

krachten aan de s tad te geven, zoda t de hande lss tad tot ongekende welvaar t en expans ie kwam. Ook 

cultureel beleefde de Amstels tad een gouden eeuw. Dat de Keizerskroon daarbij bron van inspirat ie 

w a s blijkt uit de aanvang van Vondels lofzang op zijn s tad: 

KASTEEL WOERDEN 
z&oo 



Aen d Aemstel en aen t Y. daar doet zich heerli jck ope 

Zij die. a l s Keizerin, de kroon draeght van Europe, 

Amstelredam. die t hooft verheft aen s hemels a s . 

Als op 10 maart a , s . de sfeervolle en historierijke Westerkerk in het middelpunt der na t ionale 

belangste l l ing zal komen te s t aan , wanneer aldaar het huwelijk van Kroonprinses Beatr ix met Glaus 

von Arnsberg kerkelijk ingezegend zal worden, en de klokken van de Westertoren met de stem uit een 

glorierijk verleden aan deze plecht igheid luis ter zullen bi jzet ten, zal het voor ingeze tenen van Woer

den een bijzondere gewaarwording'zijn, de Keizerskroon, welke de s p i t s van deze toren s ie r t , h i s to

risch verbonden te weten met t s lo t ende s tede van Woerden. 

M A G Hauer Kleber 

Gegevens en afbeelding ont leend aan 'Ons Amsterdam', maandblad van de gemeentel i jke commiss i e 
Heemkennis ( resp . 11e jaa rgang no. 5, mei 1959, en 8e jaa rgang no . 8, augus tus 1956). 
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DE HERTOGH AELBRECHT' 

Een van onze belangste l lende l eze r s deed mij het volgende c i t aa t toekomen, dat ik graag wi l . 

overnemen en dat afkomstig is uit 'Oorsprong en Geschiedenis der Vroegere en Hedendaagsche 

Drinkgewoonte in Nederland ' . ) 

De Heeren der 17e eeuw s te lden er eene eer in, een beker te kunnen ledigen, waarvoor 

wij schrikken zouden en met Victor Hugo zouden vragen: ' i s die drinker 'homme ou t o n n e a u ? ' 

Dijkgraven en Heemraden muntten daarin uit. t Waterschap van Woerden had een grooten 

bokaal, die ruim 2 f lesschen inhield. De nieuw benoemde Heemraad moest dien in een teug 

ledigen, wilde hij echter twee bekers ledigen, dan waren al de aanwezigen verpl igt t hem 

na te doen, al zouden ze ook onder hun stoel su isebol len . 

In 1723 gebeurde ' t echter, dat de nieuwbenoemde Heemraad den bokaal nog e e n s ten der

den male vullen l i e t , en dien leegdronk alsof hij nog n ie t s gehad had. Ter gedach ten i s van 

dat heldenfeit , graveerde hij zijn naam en 't jaartal op den zi lveren voet van den bokaal en 

daaronder; 

T e r b i b i e t a d h u c s i t i o , 

da t wil zeggen: driemaal heb ik hem leeg gedronken en nog lus t ik meer ! 

De genoemde bokaal was een grote gouden hensbeker of hanzebeker, blijkens het c i t a a t met zil

veren voet. Een dergelijke feestbokaal moest de nieuweling, die in een corporatie werd opgenomen. 



ledigen De hensbeker van T Hooghe Heymraedtschap van den Lande van Woerden heet te de He; 

togh Aelbrecht Hij i s verloren gegaan, hoe is mij niet bekend, maar waarschijnli jk i s dir gebeurd 

omstreeks 1795 of daarna, misschien ten gevolge van een voidering van goud en zilver ten behoeve 

van de Franse tioepen. Het bijbehorende hensboek is nog aanwezig in het Gioot Waterschapsarchief 

en de inschriften daarin eindigen in 1794. naar ik meen. Ik kon het niet raadplegen, daar het. archief 

wegens de volledige verbouwing van het Gemeenlandshuis. nog ten dele ingepakt en opgeborgen was 

Vroeger heb ik echtei wel eens z i t ten neuzen in de rijmpjes, spieuken e.d.. die de nieuwbenoemde 

hoogheemraden er in schreven. La te r hoop ik er wel eens i e t s uit te publiceren, maar ve lschi l lende 

uitingen zijn daarvooi misschien mindei geschikt-

De naam Hertog Albrecht (van Beieren) hield de herinnering levendig aan de man. die het funda 

ment legde voor de daarop gevolgde ontwikkeling van het Gioot Waterschap. Dit geldt zowel voor de 

waterstaatkundige ontwikkeling van het Groot Waterschap door de privileges van 1363 en 1366 (.eigen boe 

zem) als voor de bestuursontvvikkeling door de privileges van 1388 en 1396 i (bevoegdheden van hoogheem 

raden en waars l ieden) . 

De oude bestuurders waren zich daarvan terdege bewust en eerden de nagedachtenis van de eigen 

lijke schepper van het Groot Waterschap van Woerden die het uit zijn nevelige en halfduistere voor 

tijd haalde en het voerde naar een degelijk, reëel bes taan . Ook de p laa t s Woerden dankt aan hem zijn 

s tad zi jn . (1372) 

De dijkgraaf van het Groot Waterschap van Woerden. Prof. Dr J. Ch. de Monte ver Loren, deelde 

mij mee. dat de naam van de beker wel l icht ook in verband kan s taan met een charter van 1410 (gedr. 

in het Charterboek van F. van Mieris), waaruit blijkt dal het Groot Waterschap van Woerden een grote 

achters ta l l ige wijnschuld van Hertog Albrecht had overgenomen, uiteraard in ruil voor zékere rechten. 

Ook dit hoop ik later wat nader te behandelen. 

C J van Doorn 

) Gedrukt te Amsterdam bij P . M . van der Made, 1868, en ui tgegeven door de Neder landsche Vereniging tot 
afschaffing van sterken drank. 

2.. 
) Deze pr iv i leges bevinden zich in het Groot-Waterschapsarchief A nrs . 3, 5, 7 en 8. 

VRAGEN 1 Wie kan mij helpen aan de nummers van Het Weekblad van Woerden, Het Nieuws van 
Harmeien en De Drie Provinciën van september 1919. waarin de vers lagen s taan 
van de opening van de H . B . S . in de Havenstraat te Woelden.dit met het oog op de 
samenste l l ing van een boekje? 

C J van Doorn, Utrechtses t raatweg 56III. Woerden 

2 In een publicat ie uit het einde van de vorige eeuw wordt gesproken van de Linscho 
ter s chaa t s Wie kan zeggen wat voor soort schaa t s hiermee wordt bedoeld? 

3 Wie bezi t een afbeelding van de vroegeie korenmolen te L in scho t en? 

J G M Boon Fl van Egmondstraat 27. Lopik 



EEN RELÀTiE TUSSEN HET GESLACHT LIPPE DETMOLD EN NEDERLAND 

ÎN VROEGER TIJD 

Bij een onderzoek naar gegevens omtrent de voorouders van de Heer C laus von Arnsberg, kort 

"e leden. kwam aan het l icht, dat een vroeger lid van deze familre afkomstig was uit Amsterdam-I • 

tijde van de ee r s te berichten over het aans taande huwelijk van onze Kroonprinses was dit gegeven 

uit de kwar t iers taa t van de Heer von Arnsberg uiteraard het mees t in te ressan t . 

Het i s bekend, dat de voorzaten van Pr ins Bernhard eveneens nauwe re la t ies hebben gehad met 

bepaalde gebieden in de Nederlanden In onze streek i s zelfs sprake van een unieke s i t ua t i e . Gedu 

rende enige genera t ies werden Ameide en Tienhoven door de graven van der Lippe bestuurd vanui t 

de res ident ie Detmold. Zij bezaten ook het recht van pontveer over de Lek. een nie t onbelangri jke 

oeververbinding tus sen Tienhoven en Jaarsve ld ). Laats tgenoemde heerlijkheid nu behoorde eeuwen 

geleden tot de goederen van de Oranjes ! 

In de 14e eeuw waren Ameide, Tienhoven en Jaarsveld in het bez i t gekomen van het g e s l a c h t 

Vianen. Jan van Vianen verspeelde in 1489 de heerlijkheid Jaarsve ld vanwege zijn s t eun aan F rans 

van Brederode- Floris van Egmond. o.a. heer van I J s se l s t e in . kreeg toen Jaarsve ld in leen van 
9 

'vlaximiliaan. a l s beloning voor zijn hulp aan de landsheer. ) Hoewel Jan van Vianen na vier jaren 

deze heerlijkheid weer terugkreeg, werd F lor i s van Egmond in 1518 toch definitief eigenaar van de 

goederen te Jaarsve ld voor een koopsom van 3000 gulden. Door het huwelijk van Anna van Buren 

(F.gmond) met Willem van Oranje kwam dit bezit, in handen van de Oranjes. Phi l ips Willem was er 

tot 1608 eigenaar van. in welk jaar hij J aa r sve ld verkocht aan de Amsterdamse koopman J a n Michiels 

zoon van Vaerlaer . 

Ameide en Tienhoven kwamen door vererving via de Brederodes aan de graven van Lippe Detmold. 

die hun bez i t a lhier in 172" verkochten, 

J G M Boon 

) Zie ook het artikel:: 'De Westertoren en 't s lot Woerden, e lders in dit numme 

' Opgeheven per 1 januari 1966. 



Uitknippen langs deze lijn 

FRANKEREN 
met 10 e t s 
pos tzege l 

A a n de Heer A de Kok 

A d n a a n van Osradestraaf 23 

W o e r d e n 

Uitknippen langs deze lijn 

U I T N O D I G I N G 

Op MAANDAG 14 MAART a . s . z a l de hee r NICO PLOMP 
( u i t Woerden) , a r c h i v a r i s van he t Koninklijk Neder -
landsch Genootschap voor G e s l a c h t - en Wapenkunde, 
een l e z i n g houden over 

"PATRIOTTEN EN PRINSGEZINDEN IN WOERDEN", 

Deze l e z i n g z a l worden gehouden in "Het A r e n d s n e s t " 
bij de Geref Kerk , Wilhelminaweg t e Woerden. 

Aanvang 20 ,00 u u r . 
Een i ede r i s van h a r t e welkom ! 



Onderge tekende , 

wenst zijn/haar jaarcontributie voor de Historische Vereniging 

gesteld te zien op een bedrag van fl 5,— , fl 7 ,50 , fl 10,—, fl  

Dit bedrag wordt per giro overgemaakt voor 15 maart 1966 

kan per kwitantie worden geïncasseerd. 
(de kosten hiervan bedragen 60 et) 

Handtekening: 

datum:  


