
HERTOG ALBERT geeft aan die van Woerden deeze handvesten, voorrechten en 
vrijheden. 

Den. 14. January 1401. en 1402. 

Aelbrecht, by Godts genaden Palensgrave opten Ryn, Hertoge in Beyeren, Grave van Henegouwen, 
van Hollant, van Zeelant, ende Heer van Vrieslant, doen condt allen luden, want onse stede van 
Woerden opte palen van onsen landen van Hollant, ende ons wael oorbaerlick waer de selve onse 
stede te doen verbeteren, ende te stereken, daer wy conden, ende mochten, om ons te bet daer mede 
te behelpen jegens die geene, die ons aen onse paelen storen, ende deeren wilden, soo hebben wy 
om vordernisse onser stede voorschreven heur gegeven, ende geven mits deesen brieve voor ons, 
ende onsen naecomelingen alsulcken vryheden, previlegien, ende rechten, als hier naer beschreven 
staen. 

1. In den eersten, dat onse Bailliu van den lande van Woerden, noch nyemant van onsen wegen, 
noch oock nyemant anders nergens, en sullen mogen met rechtte besetten, becommeren, ofte 
besaecken onsen poorteren van Woerden, off oick heur goede dan binnen onsen vrijen steden 

alzoo verre, als de selve onse poorteren hun verborgen willen te rechte te comen in eenicb van on
sen Scout, ende seven Scepenen aldaer, ende sy oock onverwillecoort syn voor eenigen schoudt, off 
seven getuge. Ende waert saecke dat sy daer en boven anderswaer getoeft worden van onser, off 
yemant anders wegen, soe mochten onse Gerechte van onser stede van Woerden, off yemant van 
heure wegen die selve heure medepoorter, die alzoo getoeft waeren, van den Rechte leyden sonder 
eenigerhande verbeurnisse. 

2. Item, waer dat saecke, dat onse Bailliu voorschreven, off andere onse, off syn dienstluden, oft 
Boden eenigen van onsen poorters van Woerden vangen wilden, off syn goet aentasten, off 
becommeren om breucke wille, die de selve onse poorter van Woerden misdaen hadde, ofte 

die hun van onse Bailliu, off van yemant anders van onsen wegen aengeseyt worde, ende hy borge 
hadde te setten alzoo goet, ende alzoo ryck, als hy selve waer, daer off soude de selve onse poorter 
van Woerden te rechte, ende te vonnisse staen voor onsen Schout, ende seven Schepen overwysden, 
dat sal hy dulden, ende doghen. Ende waert dat onse Bailliu, off anders onse, off syn dienstluden 
onsen poorter van Woerden, off syn goeden alzoo niet en wilden laeten verborgen, soo sullen onse 
stede van Woerden, ende 't Gerecht aldaer dien selven heure mede poorter, ende syn goeden mogen 
houden omme te rechte te brengen in onser stede voorschreven naeder selver onser recht sonder 
eenigerhande verbeurnisse jegens ons, off yemant van onsent wegen. 

3. Item, hebben wy onser stede van Woerden noch gegeven, als dat onse Bailliu voorschreven alle 
jaer opten Meyedach setten, eeden, ende vernieuwen sal van onsen wegen seven Schepenen 
binnen onser voorschreven stede, die poorter aldaer, ende vreemde van maechschippen syn, 

de welcke eenen jaer lanck Schepenen aldaer blyven sullen, ende niet binnen 't sjaers off geset, noch 
vernieuwet sullen worden, ten ware dat sy, off yemant van hun offlivich, utlandich, off anders be
last worden, alzoo dat sy onse Schependom aldaer niet bedienen en mochten, ende daer voor sal 
onse Bailliu dan andere Schepenen in haere Stadt kiesen om dat jaer lanck Schepen te wesen, ende 
niet langer. Ende waert dat tot eeniger tyt onse Bailliu de Schepenen niet en vernieuwende, noch 
en versettede opten Meye dach, soo sullen die oude, die offgegaen waeren, hun daeren teynden al
les recht bewinden, gelijcken sy plagen te doen, sonder alleen van vonnisse te wysen, ter tyt toe dat 
onse Bailliu de nieuwe Schepenen geset sal hebben. 
Oock mede soo sal men alle jaer op Alreheyligen avont twee Burgemeesters binnen onser stede voor
schreven kiesen, ende vernieuwen in sulcker maeten, als hier nae geschreven staet, dat is te weeten, 
dat opten selven dage, dat Oude Gerecht, ende Nye Gerecht Schepenen, Achte, ende Burgemeesters 
van der selver onser stede vergaederen, ende te lote sullen elcx met eenen lote, daer onder wesen 
sullen, seven uitgeteyekende lote, ende soo wien die seven uitgeteyekende loten vallen, die sullen 
alleen op hun selven gaen van den Gerechte sonder hun met yemant anders te beraeden, ende van 
malcanderen op dien tyt niet scheyden, noch in den Rechte wedercomen, sy en hebben eendrachte-
lycke gecoren twee Borgemeesters uit onsen poorteren van Woerden, die hun nut daer toe duncken, 
ende vremde syn van maechschippen; ende en conden sy niet eendrachtelycken wesen op dien tyt, 
soo sal die keure van hun vieren, off meer, die eendrachtich waeren voortgaen, ende die ander sullen 



hen volgen, behoudelyck dat sy hun selven niet kiesen en sullen, ende dat oock die geene, die aldus 
tot Burgemeesters gekoren sullen worden, binnen twee jaeren, laetste geleden, geen Burgemeesters 
binnen onser stede voorschreven geweest, en sullen hebben. Ende soo wi van den ouden Gerechte, 
den nieuwen Gerechte, den Schepenen, Achte, ende Burgemeesteren, als voorschreven is, niet te 
lote quame opten dage, als voorschreven, die soude jegens ons verbeuren vyff pont goet gelts; ten 
waere dat hy van nootsaecken daer niet by weesen en mochte, ende dat soude dan ook wesen by 
oorloff van onsen Gerechte, dat op dien tyt waere, welcke Burgemeesters voorschreven, soo wanneer 
sy gecoren syn, als voorschreven is, onse Schout van onser stede voorschreven alwes eeden sal van 
onser, ende onder stede wegen, als daer toebehoort. 

(wordt vervolgd) 

S T R E E K A R C H I V A R I A A T „RIJNSTREEK" 

In een goed bezette raadzaal te Woerden werd op woensdagmiddag 19 januari j.l. door Burgemees
ter B.H.G. ter Haar Romeny in tegenwoordigheid van bestuursdeputaties uit de aangesloten gemeen
ten, een afvaardiging van het Grootwaterschap van Woerden en belangstellenden onze redacteur en 
bestuurslid de heer L.C1.M. Peters geihstalleerd als archivaris van het op 1 januari 1972 officieel ge
starte streekarchivariaat „Rijnstreek". 

Het streekarchivariaat, waaraan de gemeenten Bodegraven, Driebruggen, Reeuwijk, Woerden en het 
Grootwaterschap van Woerden deelnemen, is het eerste streekarchivariaat in de provincie Zuid-Hol
land. Dit was dan ook de reden, dat de provinciaal-inspecteur der archieven van Zuid-Holland Dr. 
J.L. van der Gouw in deze bijeenkomst uitvoerig stil stond bij het archiefwezen in het algemeen en 
de wordingsgeschiedenis van dit streek-archivariaat in het bijzonder. 
Terecht merkte Dr. van der Gouw op, dat de geschiedenis van een stad of dorp nooit losgemaakt 
kan en mag worden van allerlei bindingen met omliggende plaatsen. Een streek-archivariaat achtte 
hij dan ook een goede instelling om dit verband tot zijn recht te laten komen. Dr. van der Gouw riep 
op tot bestudering van de geschiedenis vanuit de bronnen die in een archief gedeponeerd zijn. 
Die bronnen zijn vele, omdat men er immers vroeger de tijd voor genomen heeft om veel in extenso 
vast te leggen. 
De gemeentesecretaris van Woerden, de heer J. Eisses, sprak een persoonlijk woord en noemde het 
een unicum, dat de gemeentesecretaris er nu eens geen taak bij krijgt maar er een aan de archivaris 
kan overdragen. 
Namens de Stichts-llollandse Historische Vereniging en het Grootwaterschap van Woerden feliciteer
de onze voorzitter Dr. C.J. van Doorn de heer Peters met zijn benoeming. 
De nieuwe archivaris sprak in zijn slot- en dankwoord over de noodzaak van een goed archiefbeheer 
en de vele taken die aan een streekarchivaris zijn opgedragen. 
Tenslotte bezichtigden de aanwezigen de speciaal voor deze bijeenkomst ingerichte tentoonstelling 
van archivalia. 
Voor het bezoek aan één der archieven neme men vooraf contact op met de archivaris, corresponden
tieadres stadhuis Woerden, tel. 03480- 2041. 

DE WEEKMARKT TE WOERDEN VOOR 100 JAAR 

In het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad van 9 maart 1872 verscheen onderstaande 
advertentie: 

Weekmarkt van Paarden, Koeijen, Varkens. Schapen, Kaas. Boter, 
Wol, enz. enz. 

Op Woensdag den 13 Maart 1872 en verder op alle Woensdagen, zal er te Woerden 
eene vrije Weekmarkt geopend worden, met uitlovingen van Premiën en waaraan 
tevens eene loterij verbonden is, tegen f. 0,50 het lot. 
Belangstellenden worden uitgenoodigd, daaraan deel te nemen, terwijl circulaires, aan
plakbiljetten en nadere inlichtingen met franco brieven zijn te bekomen bij den Heer 
J. de Vries Robbé, Secretaris aan het Committé te Woerden. 


