Lijst van weerbare mannen van Rietveld en de Bree
door R.J.F, van Drie
In het oud-archief van de gemeente Rietveld en de Bree trof ik bijgaande lijst van weerbare mannen uit
1672 aan.
Deze lijst werd opgesteld in verband met de oorlogssituatie in 1672, naar een opdracht die schout en
schepenen hiertoe van de Gecommitteerde Raden uit de Staten van Holland op 16 februari 1672
ontvingen.
Het aantal weerbare mannen bedroeg eenenzestig.
Negentien inwoners bezaten een piek. Een piek is een lans met een platte ijzeren punt. Achtendertig
inwoners bezaten een roer. Een roer is een geweer met een lange loop.
Aan het hoofd van dit,,dorpslegertje" stonden een kapitein, een luitenant en twee sergeants. Verder
waren er nog een vaandeldrager en een tamboer.
Voor dit legertje weerbare mannen werden ook nog enkele aankopen gedaan, waarvan de kosten nog
in datzelfde jaar over de bevolking werden omgeslagen. In de dorpsrekening staat:
— wert noch in reeckeninge gebracht over coop van een nieuw vacndell de somma van f 7-10-0
— alsmede over coop van een trommell
f 13- 0-0
— noch op de reys naer Utrecht om een trommell en vaendell te koopen, bij schout en
schepenen verteert
f 3- 0-0"
De lijst luidt als volgt:
Lijste ofte rolle van alle weerbare mannen van achtien tot sestighjaaren oudt, wonende inden gereghte
van Rietveit ende de Bree, resorterende onder den bailliuwschappe van Woerden, geformeert bij
schout ende schepenen van den voornoemde gereghte, uyt ordre en bevel van de Edele Groot Mogende
Heren Staten van Hollandt.
Den 31 maert 1672 alle de ingesetenen bij schout en schepenen gemonstert, except die geene welcke
absent geteeckent zijn.

Rietveit ende de Bree
absent
absent

absent

Mr. Jan de schoolmeester
Jan Maartensz. Verlaan
Reyer Poolen
de knecht van Jan Heyndricksz. Sney
Hendrick Gijsbertsz. Wiltenburgh
Jan Hendricksz. Wiltenburgh
Pieter Ariensz. Verburgh
sijn knecht Willem Jansz.
de tweede knecht
Aelbert Pietersz. van Muyen
Symon Gijsbertsz. Swanenburgh
Jan Tonisz. Diependijck
Arien Jansz. Clären
Claes Pietersz. vander Neut
Huybert Gerritsz. Stedehouder
sijn knecht
Cornells Pietersz. van Muyen
Gerrit Huygen
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pieck
roer
pieck
roer
pieck
roer
roer
roer
roer
roer
roer
roer
pieck
roer
pieck
roer
roer
roer

absent

absent
sergeant
sergeant
absent

sijn knecht
Cornells Jansz. Boelhouwer
Claes Willemsz. Rock
Tonis Willemsz. Rock
Jan Jansz. Koppert
Hendrick Jansz. Koppert
Geerloff Aelbertsz. Berghoeff
Willem de knecht van Aelbert Geerloffsz.
Jan Cornelisz. Krayenbos
Jacob Jansz. Koppert
Cornells Cornelisz. Ben
Jan Heyndricksz. Verburgh
Jan Joosten Groeneschey
sijn knecht Reyer Jansz. van Eyck
Panck Ariensz.
sijn knecht Jan Dircksz.

pieck
pieck
roer
pieck
pieck
roer (doorgehaald)
roer
pieck (doorgehaald)
roer
roer
roer
roer
roer
roer
pieck

De Bree

absent
luytenant
capiteyn

vaandrager
tamboer

Tonis Gijsbertsz. Swanenburgh
Cornells Tijsz.
Jan Cornelisz. Koppert
Willem Gijsbertsz Stolwijck
sijn knecht Aert Barentsz.
Gijsbert Willemsz. Stehouwer
Cornells Jansz. den Doorn
Pieter Gijsbertsz. vande Swaan
de knecht vande weduwe van Geeloff Cornelisz. Bergshoeff
Daem Willemsz. Craan
Cornells Jansz. Craen
Willem Louwen Pauw
Jan Louwen Pauw
Cornells Cornelisz. Brunt
Jan Cornelisz. Brunt
Jan Jansz. den Douwen
Willem Willemsz. Rock
Pieter Cornelisz. van Beyeren
sijn knecht Cornells Segrumsz.
de knecht van Cornells Ariensz. van Beyeren
Jan Willemsz. Pauw
Jan Jansz. Crijnen
Bcuckel Jansz. Crijnen
Jacob Jansz. Crijnen
Dirck Cornelisz.
de knecht van Cornells Cornelisz. Ramp
Claes Jansz. vander Neut

roer
roer
roer
pieck
roer
roer
pieck
roer (doorgehaald)
roer
roer
pieck
roer
roer (doorgehaald)
roer
pieck (doorgehaald)
pieck
pieck
roer
roer
roer
pieck
pieck
roer
roer
pieck
roer
roer

Aldus de vorenstaande lijste geformeert omme aan den hooftofficier overgebracht te werden, bij
schout ende schepenen van Rietveit ende de Bree, den 7e maert 1672.
Ter ordonnantie van schout en schepenen
(w.g.) B. Costerus.
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