
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. 



Op 16 maart lezen wij in hetzelfde dagblad: 

Heden had alhier, begunstigd door schoon weder, de feestelijke opening der weekmarkt 
plaats. De alhier gevestigde afdeeling der Hollandsche Maatschappij van Landbouw had 
namelijk vóór eenigen tijd het initiatief genomen om te trachten de reeds hier bestaan
de, maar niet zeer bloeiende weekmarkt te verlevendigen door het houden eener ver
loting van prijzen, op de markt aan te koopen en door het uitloven van premicn voor 
de grootste aanvoeren, gedurende de eerste vier achtereenvolgende marktdagen. 
Alles liep in de beste orde af, en de voorzitter der afdeeling Woerden van de lloil. maat
schappij van landbouw, mr. J. Bredius, bracht dan ook in eene korte toespraak hulde 
en dank toe aan al degenen, die hadden medegewerkt tot het goed slagen dier eerste 
poging. De Muziekvereniging Crescendo droeg bij tot opluistering van het feest door 
het uitvoeren van verscheidene stukken. 

BOEKBESPREKING 
Dit jaar is het Mengelwerk, dat vanaf 1926 in de Provinciale Almanak voor Utrecht was opgenomen, 
vervangen door een kostelijk boekwerkje: 

,,De Utrechtse Gemeenten in 1815, in vraag en antwoord". 

Uit het „ten geleide" ontlenen wij, dat nu men bezig is het 19e eeuwse archief van de provincie te 
ordenen en te beschrijven het oog viel op een serie ingevulde vragenlijsten uit 1815, die op verzoek van 
het Departement van Oorlog door de burgemeesters waren ingezonden. 
De verstrekte antwoorden op de 38 vragen leveren tal van unieke gegevens op omtrent de locale 
toestanden, die ongetwijfeld van waarde zijn, c.q. nader op hun waarde beproefd kunnen worden 
bij historisch onderzoek. 
Doch deze publicatie is meer. Het bezorgde ons menigmaal een glimlach op het gelaat. Wij zijn im
mers de laatste decennia zo vertrouwd geraakt met enquêtes. Een 54-tal gemeenten beantwoordde 
de vragen. Een kleine bloemlezing uit de ruim 2000 antwoorden stelden wij voor IJ samen: 

Benschop slachtvee Naar gis: 
80 koeyen. Eigen consumtie. 250 varkens. Wordende 
geene ossen of schapen deze gemeente uit, maar wel in
gevoerd. 
Een trekschuit welke eens in de week op Amsterdam 
vaart en 3 maal op Utrecht en een kleyn vaartuig op 
Woerden. De lading van het eerste bedraagt op 3 lasten 
of 30 personen. 
Twee honderd man op het meest. 
2 timmerlieden, 4 metzelaars, 2 rietdekkers, 5 schoenma
kers, 10 kleermakers, 1 ijzersmid en 2 bakkers, 
pan en steen aarden, dog daar van is zederd eenige jaren 
geen afvletting van geschied. 

In de zomer kunnen 120 paarden gestald worden, doch 
in de winter 60; de reden hiervan is, dat er in de gemeente 
meestal lage landen zijn daar niet veel paarden gebruikt 
worden en dus zooveel stalling niet hebben. 

Indien wij U nieuwsgierig gemaakt hebben naar alle andere antwoorden dan kunt U dit boek, dat 
bovendien rijk geïllustreerd is met verkleinde reproducties van kopergravures, bestellen bij de biblio
theek van de Provinciale Griffie, Achter St. Pieter, Utrecht of tegen overschrijving van f. 6,- op giro 
134535 t.n.v. hoofd afd. 6 Provinciale Griffie te Utrecht. 
Wij kunnen de samensteller, de heer J.G.M. Boon en zijn medewerkers, dankbaar zijn voor hun ar
beid die zij ten behoeve van de locale geschiedschrijving hebben verricht. 

Harmeien 

- Usselstein 

- Jaarsveld 

- Linschoten 

- Zegveld 

beurtschepen 

inkwartiering 
ambachtslieden 

delfstoffen 

te stallen paar
den 
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