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OPSCHUDDING IN DE PANNENBAKKERIJ door Nico Plomp 
Een dramatische gebeurtenis in het jaar 1606 

Op dinsdagavond 18 juli 1606 overleed Cornelis Reyersz, waard in een herberg aan het Zandpad, 
zoals toen de Leidse straatweg te Woerden heette. 
Hij stierf onder vreemde omstandigheden, en er was alle reden om verdenking te koesteren tegen 
lan Dircks Penninck, de waard van de herberg "Het Vliegende Hert", eveneens aan het Zandpad. 
Het kwam dan ook tot een proces, dat gevoerd werd voor de hoge vierschaar van stad en land van 
Woerden. l) 
Dit proces en de bijhorende getuigenverklaringen behoren tot de weinige gegevens over het leven 
van de pannenbakkersbevolking buiten de stad zo rond het jaar 1600. 
Vooral de getuigenverklaringen, afgelegd op verzoek van aanklager of gedaagde, geven en passant 
interessante bijzonderheden. Enkele van de afgelegde verklaringen werden teruggevonden in het 
archief van notaris Jacob Jansz Verwey. 
De andere verklaringen zijn afgelegd voor de schepenen, of voor andere notarissen van wie de ar
chieven niet bewaard zijn gebleven. 

De oorzaak van de onenigheid tussen beiden herbergiers wordt in de processtukken niet genoemd, 
doch uit he+ protocol van notaris Verwey valt op te maken dat het al maanden niet boterde tussen 
beide concurrenten. 
Inkomsten uit belastingen werden in die tijd verpacht, en zo was er een zekere Gerrit Jansz Ramp 
die de impost van de bieren van Woerden had gepacht. Daarbij had hij kennelijk moeilijkheden ge
kregen met Cornelis Reyersz, zodat hij deze voor het gerecht moest dagen. Toen de zaak voorkwam 
had Cornelis echter verstek laten gaan, en twee personen bleken bereid te verklaren dat hij die dag 
thuis was gebleven. Een deurwaarder had hem zien lopen "over het werck ofte werff van Willem 
Gerritsz pannebacker, gheleghen aen 't santpat". Aeltje Pietersdochter, de vrouw van de waard uit 
"Het Vliegende Hert", verklaarde hem gezien te hebben "eerst op 't santpat ende daernae achter 
de kolver, op het ijs". 

Dat Cornelis Reyersz op die juliavond stierf nadat men hem even tevoren nog ruzie had zien maken 
met zijn concurrent, die uit pure woede met "panstucken" (gebroken dakpannen) naar hem had 
gegooid, bracht de tongen in beweging. Was Jan Dircksz Penninck schuldig aan zijn dood? De fa
milieleden van de overledene hielden het erop, en vroegen gerechtelijke lijkschouwing. 
Ook verzamelden ze enige getuigenverklaringen, namelijk van Marichgen Harmens, huisvrouw van 
Floris Willems pannebacker; van Cornelis Elberts, een zoon van Elbert Cornelisz op het zandpad; 
van Geertje Jans, en van verscheidene getuigen die de overledene op de dag van de begrafenis had
den gezien. 
Met deze -vijf stukken gingen de nabestaanden naar de baljuw, Gillis van Benthem, die de eis deed 
op de rechtdag van 15 augustus 1606. Schepenen besloten dat de gedaagde in persoon moest voor
komen, en het duurde tot 3 oktober eer het zover was. Toen legde de baljuw zijn vijf bezwarende 
stukken over. 
Het visitatierapport is niet bewaard gebleven, evenmin als de verklaringen van Marichgen Harmens 
en van Cornelis Elberts. 
De beide andere verklaringen werden op 25 juli afgelegd voor notaris Verwey. Geertgen Jans, een 
jongedochter van 22 jaren, die op het panwerk van Jacob Hobbesz woonde, verklaarde dat ze op 



die avond tussen negen en tien uur, toen ze was "comen wandelen met een vrijer lancks het santpat" 
had gezien dat uit de poort van Jan Dircksz Penninck iets naar het huis van Cornelis Reyersz werd 
geworpen. 
De andere verklaring werd afgelegd door acht mannen, "alle pannebackersghesellen en woonende 
aen 't santpat ofte op Honthorst buyten Woerden". 
Ze vertelden op zaterdag 22 juli, toen Cornelis Reyersz begraven zou worden, in het sterfhuis te 
zijn geweest, "ende alsoe zij tesaemen begeerich waeren omme het doode lichaem te zien ende de 
kist daertoe gheopent werde, hebben sij deposanten well beschedelijcken ghesien dat Cornelis Reyersz 
voorseyt, doot in de kist leggende, zijn rechterooch verder uytghepuylt ende boven 'tselvighe ooch 
soe hoech gheswollen was, als ofte daer een kaetsball aenghehanghen hadde, welcke swellinghe zeer 
affgrijselijcken blaeu ontsteecken was, ghelijck insghelijcks de gheheele rechtersijde van zijn aenge-
sicht, maer insonderheyt de kaecken ende den hals naest daeronder seer gheswollen ende blaeu waer, 
zulcx dat de slincker wanghe daerbij scheen te wesen een kinderwanghe". 2) 

Toen deze verklaringen gelezen waren, was gedaagde aan de beurt met zijn verweer. Hij begon met te 
te zeggen dat nooit zou blijken dat hij Cornelis Reyersz had geslagen of geworpen, en legde daartoe 
twee verklaringen over die voor schepenen waren afgelegd, en waaruit bleek dat de weduwe van de 
overledene tegen verscheidene personen had gezegd dat gedaagde haar man niet had geraakt. Boven
dien, aldus Penninck, was de overledene bij verscheidene andere gelegenheden gewond geraakt. 
Ongeveer een maand voor zijn dood had hij een zware hoofdwond opgelopen door het werpen van 
een steen; daags voor zijn overlijden was hij, toen hij behoorlijk dronken was, met zijn hoofd zeer 
zwaar tegen de muur aangevallen, en tenslotte hadden sommigen diezelfde avond, toen zij voor de 
deur van Cornelis Reyersz stonden, "een gedruys van vallen gehoort", nadat hij "een weinich teveu-
ren bij sijn huysvrouw te bedde gebrocht was"; 
Tenslotte voerde Penninck aan dat bij de gerechtelijke lijkschouwing "geen exterieure teyckenen 
ofte geswellen" waren gezien. 
Hij zette zijn verdediging kracht bij met een verklaring van Marrichgen Jans, weduwe van Symon 
Tijssen pannebacker, wonende op Honthorst en 36 jaar oud. 
Zij vertelde dat ze op de veelbesproken avond om negen uur liep van het "Lasarushuys" naar de 
brug in de dijk bij de pannenbakkerij van Willem Gerritsz en zijn vrouw Haesgen Dircksdr. Daar had 
ze Cornelis Reyersz gezien, die midden op de dijk neerviel, opstond, struikelde en weer viel, tegen 
de muur van het panhuis van Eelgis Jansz. Daarna was Penninck gekomen en had met pannestukken 
naar hem geworpen. Dat hij geraakt werd had zij niet gezien. Wel verklaarde ze dat Cornelis, "blij
vende op staende voet daernae in huys ghebracht werde". 

Na beide partijen gehoord te hebben, besloten schepenen dat Penninck in voorarrest zou blijven. 
Op 10 oktober kwam de zaak opnieuw voor. De baljuw eiste dat Penninck, (op beschuldiging dat 
hij panstukken had geworpen waardoor Cornelis Reyersz zodanig was gekwetst dat het de dood ver
oorzaakte), veroordeeld zou worden tot de dood door het zwaard, waarna het lichaam op een rad en 
het hoofd op een staak zouden worden tentoongesteld; subsidiair tot zodanige correctie als schepe
nen bevinden zouden te behoren. 
Het zal de gedaagde zijn tegengevallen dat de doodstraf werd geëist. Doch zijn vrouw zag kans om 
daags voor de nieuwe rechtdag een nieuwe getuige à décharge te vinden in de persoon van Annichgen 
Jans, de vrouw van Ellert Baerntsz aan het zandpad. Deze vertelde dat zij de dag na het voorgevallene 
ten huize van Pieter Jansz pannebacker geweest was, naast het huis van Cornelis Reyersz. Jannichgen 
Heynricks, de vrouw van Pieter, vertelde dat zij die vorige avond voor haar huis had gestaan, en ge
zien had hoe Cornelis Reyersz van zijn huis naar Penninck gelopen was, die in zijn deur stond. In zijn 
linkerhand hield Cornelis een "bloot mes" achter zijn lichaam verborgen, zodat Penninck's buurvrouw 
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met schrik dacht "Lieven heer, wat sali doch Cornelis Reyersz met dat mes doen, dat hij doch Jan 
Dircks (want hij es quaet op hem) daermede geen quaet en doe off quetse". Nog terwijl ze dit dacht 
zag ze hoe Cornelis Reyersz "weynighe woorden maeckende Jan Dircks Penninck met het voor-
seyde mes een steeck brachte". Ze haastte zich toen in huis, sloot haar deuren toe, en zorgde dat 
haar man "die droncken te bedde lach" eruit kwam. 

In de zitting die de dag na het opmaken van deze opmaken van deze verklaring gehouden werd, 
kon de hoge vierschaar niet tot een uitspraak komen. De schepenen verklaarden "metter saecke te 
sijn beswaert" en besloten het advies van rechtsgeleerden te vragen alvorens vonnis te wijzen. 
In de spannende weken die volgden, zag Pennincks vrouw kans om nieuwe getuigen te vinden, die 
de bezwarende verklaring van Cornelis Elberts moesten ontzenuwen. Het waren Weyntge Joostens, 
de 42 jarige vrouw van de pannenbakker Eelgis Jansz en haar drie dienstmaagden. Ze verklaarden 
dat Neeltgen, de vrouw van Elbert Cornelisz, die ook op "het werck" van Eelgis woonde, ongeveer 
een maand geleden midden op de dijk gescholden had op de vrouw van Penninck, die in haarhuis 
was, zeggende:"lek heb een mes soe groot" (wijsende op haeren arm) "dat past op haer". 
Verder vertelden Weyntge en haar dienstmaagden dat deze Neeltgen "heel familiaer ende groot" 
was met de weduwe van Cornelis Re\ 3rsz, en wanneer zij afwezig was haar sleutels bewaarde en 
bier voor haar verkocht. 

En niet alleen werd de moeder van Cornelis Elbertsz partijdig geacht, doch ook hadden de pannen
bakkersvrouw en haar diensmaagden een uitgesproken mening over haar zoon, van wie ze verklaarden 
"dat hij noch geheel kints es, sonder veel kennisse te hebben, ende hoe dat hij noch met cleyne kin
deren loopt spelen, te weten kooten, kaetsen, over de slooten springhen ende andersints, bedrijven
de sulcken khitsheyt dat sij ghetuyghen daeruyt well connen affnemen datter noch gantsch geen 
kennisse, verstandt ofte wetenschap bij en es, als menighe ghesellekens van sijnen ouderdom well 
hebben". 

Tenslotte volgde op 7 november de uitspraak. De schepenen, na het horen van de eis, het verweer, 
het advies van rechtsgeleerden en de mening van de raad en burgemeesters van Woerden, veroor
deelden Penninck tot een boete van 50 gulden, waarvan 25 gulden bestemd was voor "het schamele 
weeshuys" en 25 gulden voor de stad. Ook moest hij de kosten van het proces betalen. 3) 
Een uitspraak die Penninck wel meegevallen zal zijn. 

1) Deze verschilde van de lage vierschaar in bevoegdheden (de lage vierschaar sprak recht over boetstraffelijke 
zaken, de hoge over lijfstraffelijke zaken) en in het feit dat vervolging, aanklacht en uitvoering van het 
vonnis bij de lage vierschaar de taak waren van de schout, en bij de hoge vierschaar van de baljuw. De sche
penen in beide colleges waren te Woerden dezelfde. 

) Van de acht pannenbakkersgezellen ondertekenden er twee in goed handschrift: Jan Meusz, 42 jaar oud, en 
Dirck Jansz, 30 jaar. De overigen, die een merk stelden, waren Willem Willems Pols, 32, Jacob Gerrits van 
Cortehoelï. 37, Cornelis Cornelisz Mostertleper, 33, Jacob de Vlaminck, 31, Dirck Thonisz Bijster, 36, en 
Claes de Vlaminck, 62. Mosterdleper en bijster tekenden een panvorm als merk, hetgeen onder de pannenbak
kers vaker voorkwam. 

3) De gegevens voor dit artikel werden ontleend aan het protocol van notaris Jacob Jansz Verwey (notariële ar
chieven nr. 8498) en de baljuwsrol over de jaren 1574 - 1614 (rechterlijk archief Woerden nr. 2), beide in het 
Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage. 
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