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OPSCHUDDING IN DE PANNENBAKKERIJ
Een dramatische gebeurtenis in het jaar 1606

september 1971
door Nico Plomp

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 archieven 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 gekregen 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 familieleden 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 hadden 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 voorkomen, 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 aengesicht, 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. Bovendien, 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 teveuren 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, "blijvende 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 veroorzaakte), 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 schepenen 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 gezien 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 voorseyde 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 pannenbakkersvrouw 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 kinderen loopt spelen, te weten kooten, kaetsen, over de slooten springhen ende andersints, bedrijvende 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, veroordeelden 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 schepenen 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 pannenbakkers vaker voorkwam.
3) De gegevens voor dit artikel werden ontleend aan het protocol van notaris Jacob Jansz Verwey (notariële archieven 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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De datumsteen uit de voormalige Hoge Brug te Zwammerdam en enige opmerkingen
over de noordelijke Lage Rijndijk in het westelijk gedeelte van het Grootwaterschap
Woerden.
door P.C. Beunder
(vervolg)

Het aantreffen van de in de vorige Heemtijdinghen beschreven situatie, wil mij geschikt voorkomen,
om nog een enkele opmerking te maken over de aanleg en funktie van de Lage Rijndijk in deze omgeving, d.w.z. de waterkering langs de noordzijde van de rivierbedding, in verband met de aanvankelijke
bewoningsvestiging. (Men zie de motivering onder noot 3)
Geologisch gezien, kunnen we m.b.t. de hoedanigheid van de Oude Rijn stellen, dat reeds voor de aanvang van de provinciaal-Romeinse bewoning alhier, het stroombed van genoemd water, door snelle inperking van de uitstroomgelegenheid aan de monding, zodanig met sedimenten (grof tot gelaagd zand)
was opgehoogd, dat de rivier, door hierdoor ontstane verminderde watertoevoer, langs deze hoge
stroomruggen gaat meanderen, af en toe door kreken in de gelegenheid gesteld, deze te doorkruisen. 14)
We vinden de Romeinse bewoning te Zwammerdam, gedurende haar gehele periode, dan ook geplaatst
op een gedeelte van een stroomrug, zonder dat er sprake is van enige ophoging. I 5 )
In tegenstelling, tot bovenstaande geschetste ontwikkeling, aan de zuidzijde van de Oude Rijn, vinden
we in de kom van Bodegraven de stroomruggen aan de noordzijde van de rivier, op welke de oudste
fundamenten van de Ned. Hervormde kerk aldaar zijn aangebracht (1 I e - 1 2 e eeuw), eveneens zonder
enige verhoging vooraf.
De tussentijdse geologische periode, geeft een voortzetting van het zich reeds ontwikkelend proces te
zien, waarin de Oude Rijn snel verlandt (klei-sedimentatie) en waarbij de oudere stroomruggen niet
of nauwelijks meer worden opgehoogd. 16)
Deze ontwikkeling verklaart de verzanding van de Rijnmond en maakt de ontwateringsmoeilijkheden
voor het westelijk deel van het graafschap Holland begrijpelijk, waardoor de graaf van Holland (Floris III in 1165) grijpt naar het middel van afdammen te Zwammerdam, waardoor tijdelijk de behoefte
aan een waterkering in het hier besproken gebiedsdeel gevoeld wordt. Wanneer echter Fockema Andreae schrijft, dat men eerst omstreeks 1509 de zuidelijke (Hoge) Rijndijk oostwaarts van Bodegraven
tot stand brengt en volgens van Doorn 17) het een gewoonte is, de Middeleeuwse hofsteden, in het inmiddels inklinkend veengebied van het Miland op een verhoogd terrein, zogenaamd Lekvrij te bouwen,
dan geraken we ongewild aan een ontwikkelingssituatie van de noordelijke (Lage) Rijndijk, als reeds
werd gekenschetst onder noot 3, die zich uiteindelijk weerspiegelt in de nog plaatselijk waarneembare
situatie. 18)
Kotom de Lage Rijndijk is niet van primair belang geweest met betrekking tot het in ontwikkeling komen van het gebied ten noorden van de Oude Rijn in deze omgeving. De funktie ervan moeten we zoeken in een voortgaand proces van waterstaatszorg, waarbij de vorming van de boezem van het Grootwaterschap van Woerden een onderdeel vormde. 19)
Slotopmerkingen
De Hoge Brug, gebouwd met vast brugdek en steile opritten aan weerszijden, gezien in het licht van de
datumsteen 1597, zal in de eerste periode van gebruik, bepaald comfortabel geweest zijn voor de
scheepvaart en betrekkelijk weinig betekend hebben voor het wegverkeer.
Uit een, niet ingewilligd, verzoek van de inwoners van Aarlanderveen, gedaan aan het bestuur van de
polder Nieuwkoop en Noorden op 22 juni 1 883, om de brug, "uit hoofde van hare hoogte en ongeriefelijkheid voor de passage met rijtuig, welke na invoering van de Bodegraafse kaasmarkt zo aanmerkelijk is toegenomen" te verlagen 20) blijkt,dat de situatie in de loop der tijden zodanig veranderd
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alb. 3 De oude Hoge Brug nog in tact; obstakel voor het moderne verkeer, hier nog toonbeeld van landelijke rust.
(oude prentbiiefkaart).

afb. 4 De moderne ophaalbrug, op de plaats van de oude Hoge Brug, gezien vanuit het noorden, behorend bij het
nieuwgebouwde bruggencomplex, waarvan achter het A.N.W.B.-bord ook de nieuwe brug over de Oude Rijn
zichtbaar is.
(foto P.C. Beunder)
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was, dat het intensiever geworden wegverkeer, voortdurend hinder van de brug ondervond, terwijl
de brug voor de scheepvaart in economische betekenis achteruitging.
Wanneer dan in 1970, de uiteindelijke oplossing z'n beslag krijgt en een modern brede, lage, beweegbare brug wordt gekonstrueerd, met verruimde doorvaartbreedte, door de Provinciale Waterstaat in
Zuid-Holland, ten dienste van industrieel en toeristisch streekverkeer op de weg en vrijwel uitsluitend
toeristisch waterverkeer, dan kunnen we stellen, zonder verder gewagen aan historische beschouwingen uit dit recente verleden, dat na de tweede wereldoorlog, grote veranderingen op cultureel gebied
hun aanvang namen.
14) Zie K.J. Beek: Onderzoek bodemgesteldheid in de omgeving Zwammerdam ten zuiden van de Oude Rijn,
pag. 3, 9 ev.
15) Waarnemingen gedaan bij de opgravingen te Zwammerdam, uitgevoerd door het I.P.P. te Amsterdam, Zie tevens
Heemtijdinghen 7 e jrg. nr. 1, maart 1971, pag. 7.
16) De monding van de Alphens ( Ber. R.O.B. 5 7 - 5 8 jrg. 8, pag 40 ev.) of Bavensloot (H. van der Linden - De
Cope, pag. 261 ev. ) eens in gebruik als Romeinse aanleghaven, is in deze periode volledig dichtgeslibd. De benedenloop van de Meije, ondergaat eenzelfde lot, waardoor voor 1383, ontwatering door de gegraven Nieuwe
Meije tot stand gebracht moet worden. Ph. J.C.G. van Hinsbergen; De geschiedenis van de polder Nieuwkoop
en Noorden, pag. 53 ev.
17) Zie C.J. van Doorn: Het oude Miland en zijn waterstaatkundige ontwikkeling, pag. 8.
18

) Het in gebruik nemen van de Hollandse Usel als lozingswatcr, zoals Van Doorn dit formuleert in het Oude Miland op pag. 76 ev., mogen we eveneens als faktor aannemen, bijdragend tot de gekenschetste ontwikkeling.
In dit verband is het zinvol te verwijzen naar een ongedateerde kaart van Holland, verm. eind 15 e of begin 1 6C
eeuw, waarop de belangrijkste waterlopen staan afgebeeld, berustend in het stedelijk museum Catharinagasthuis
te Gouda: hierop komen een drietal gegraven waterverbindingen van Usel en Oude Rijn voor, gesitueerd aan de
Oude Rijn tussen de plaatsen Zwammerdam en Bodegraven en uitmondend in de Usel even ten oosten van
Gouda, aan weerszijden van het gehucht Stein. Het ligt niet direkt voor de hand, deze waterlopen, als de latere
twee Wierickken te moeten identificeren. Hebben we hier te doen met een nog oudere lozing van de Rijngebieden op de Usel?

19) In het Nieuwsbulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond. 1971 2 e afl. febr. pag.42, maakt H. Halbersma
na een uiteenzetting over een zeer summiere opgraving, gedurende de restauratie, in de Ned. Herv. kerk te Bodegraven, gewag van een aannemelijke veronderstelling, dat Bodegraven reeds in de twaalfde eeuw, zo al niet
nog eerder, een eigen kerk met kerkhof bezat, op de van nature iets verhoogde noordelijke oever van de Oude
Rijn. Hij konstatcert hierbij, dat er geen sprake was van een opzettelijke verhoging van het terrein voor de bouw
en konkludeert daaruit dat de aannemelijke aanwezigheid van een noordelijke Rijndijk in de I I e of 1 2 e eeuw.
Wat dit laatste betreft, kan ik op grond van het hierbovenstaande verzamelde materiaal, noch het verband hiertussen, noch de noodzakelijkheid ervan, enigermate duidelijk onderscheiden.
20

) Ph. ï.C.G. van Hinsbergen: De geschiedenis van de polder Nieuwkoop en Noorden, pag. 50/

U)

DRANKMISBRUIK EN VERKEERSVEILIGHEID IN VROEGER EEUWEN.
Dat drankmisbruik gevaren inhoudt voor de verkeersveiligheid is heus niet een verschijnsel van de
laatste tientallen jaren. Al meer dan drie eeuwen geleden was het stadsbestuur van Oudewater verplicht in dit opzicht voorschriften uit te vaardigen. Dit blijkt uit de op 20 oktober 1613 van de pui
van het stadhuis afgekondigde "Ordonnantie over de Voer-luiden". Tegelijk maakte men van de gelegenheid gebruik om orde te stellen op een andere misstand. De vrachtrijders bleken het niet al te
nauw te nemen met het laten weiden van hun paarden op andermans grond, in het bijzonder op de
om de stad liggende stadswallen. Om daaraan paal en perk te stellen moesten zij de beschikking hebben over ten minste anderhalve morgen weiland (De Rijnlandse morgen had een oppervlakte van
0,8516 hectare). Zij die slechts één paard bezaten konden met een geringere oppervlakte toe. Hoeveel minder wordt niet gezegd.
De tekst van de verordening luidt als volgt.
Ordonnantie over de Voer-luyden.
Alsoo dagelycx groote dachten comen aen den Heeren Officier, Burgemeesteren, ende Gerechte, dezer Stede Oudewater, ender inder daet ende Waerheyt bevonden wordt, dat de Voeriuyden, ofte
Wagenaers, uit Dronkenschap moetwillich ende groote reuckeloosheyt, de goede luyden herwaerts
ende derwaerts, met hun ryden niet alleen dickwels in groot gevaer, en perykel stellen, maer dat zij
oock menichmael, hare Wagens omme werpen waer deur, grote, ende droevige ongelucken en can
worden veroorsaekt, Soo ist, dat de Heeren voorn, omme daerinne te voorzien, zoo veel hun doenlycken is, by dezen hebben gekeurt ende gestatueert, deze naervolgende Keure, ende Ordonnantie,
lastende ördonneeren Allen en ygelyck Voerman, binner dezer Stede, ende Vrydomme van dien, airede Woonachtich, ende die aldaer in toekomende tyden, noch zoude mogen comen Woonen, hun
daer naer te reguleren, op de peene, ende Boeten, daerinne tegens den Contraventeur gestatueert.
1
Kerstelycken en zal gheen Voerman, Burger, ofte Inwoonder dezer Stede, ofte der zelver Vrydomme,
droncken zynde. hier, ofte Elders eenige Luyden, ofte Vrachten moghen aennemen, ofte doen aennemen, ten ware dat de Luyden, ofte Vrachten, wilde, en conde vertoeven tot dat hy wederomme zal
wezen vernuchtert, op de boete van Twee Carolus L van veertig grooten.
2
Ende zal een Voerman eenige Luyden, ofte Vrachte aengenomen hebbende niet droncken mogen
Drincken zoo lang als hy de goede luyden ende zelve aengenomen Vracht, niet en zal hebben voldaen naerbehoren, op gelycke boete als vooren, en zullen niettemin de goede luyden vermogen, tot
costen van beschonken voerman 'tzij alhier binnen dezer Stede off Elders, een andere Wagen, tot
haren gerieve te Huyren.
3
De Voeriuyden zullen gehouden wezen, int Ryden ende mennen van hunne Wagens, alle behoorlycke
voorsichticheit te gebruyeken, zulex dat zy niet en zullen vermogen eenich ander Voerman, 'tzy dezelve van dezer Stede, ofte van andere plaetse, zy voor hen heenen rydende, voorby te ryden, ten zy
dat by den geenen, die voor hen heenen Ryt, daer van duylyken zal hebben gewaerschout, en verzocht, dat hem wil laten voo by Ryden. ende insgelycen de Voeriuyden van dezer Stede, door eencn
andere, 't zy van hier ofte Elders rydende, by den geenen die naer hem comt, ende meer haest heett
ofte lichter gevracht is, verzocht zynde, dat zy hem voor by ryden, gehouden wezen haer Wagens
stille te doen staen, en den anderen behoorlyken tyt, en plaetze te vergunnen, omme voor by te m o s
ryden, ten ware zy mede met reeden zoo costen aanryden, dat de achterste deur hun niet en worden
verlet, ofte getardeert, op gelycke boete van twee gulden.
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Wie deur Dronckenschap, moetwillicheit ofte dartelheyt eenen anderen voor by rydende, ofte anderseits zyn eygen, ofte eens anders Wagen omme werpt, 't zy zelve by ofte buyten zyne schulde
geschiet, die en zal niet wederomme mogen Ryden, voor, ende alleer hy voor den Gerechte, van zyne
onschult behoorlycken zal hebben gedaen blycken, ende dienvolgende Vercregen zal hebben, consent, omme wederomme te mogen ryden, op de boete van Vyfentwintig gulden van Veertig grooten 't elcken reyze by dencontraventeur te verbeuren.
5
Ende wie bevonden zal worden zyne ofte eens anders Wagen by zyn schulde ommegeworpen te
hebben, zal daer en boven verbeurt hebben gelycke Vyfentwintig gulden, ende niettemin gehouden
wezen, te verzoecken nieuwe consent als vooren, ende den geenen die deur ommewerpen van de
wagen, aenlyff ofte goet eenige schade heeft geleden de zelve schade
,
ende smerten
te repareren, ende te beteren, ter discretie van den Gerechte gereserveert den Heere zyne Gerechtigheyt, in cas dat ymant daer deur 't Leven zoude mogen worden verongeluckt.
6
Ende alzoo onder pretexe van paiseeren, dickwels
aen alle Herbergen wordt aengereden, waer
deur dronckenschap van de Voerluyden, ende voorts andere
ende ongereegelthyt veroorsaekt
worden, soo en zullen de Voerluyden van nu voortaen, van hier op Utrecht rydende, onder wegen
niet mogen paiseeren, en int wederkomene ryden maer eens, tussen hier en der Goude noch int gins
noch int wedercomme gansch niet, ende tusschen hier, ende andere Steden, ende phietsen, naer advenant, alles opte boete van twee der voorz. guldens, 't elcken reysen by den Conti jventeur te verbeuren.
7
Soo wanneer eenich Voerman, eenige luyden, ofte Vrachte aenneempt, ende de zelve op eene zeekere uyre verscheyt, en niettemin voorde zelve gestelde uyre affrijt, zullen de luyden op de zelve
uyre passen, een andere Wagen, tot costen vanden affgereden Voerman, mogen huyren.
8
Wanneer een Voerman eenige Luyden ofte andere Vracht aenneemt, ende de zelve op een zeeckere
uyre verscheyt, ende binnen een uyre naerden besteden, ende bescheyden tyt niet offen ryt, zullen
de Luyden, dewelcke oftwelckers goedren zy aengenomen, ende Verscheyden hebben, vermogen tot
costen vanden gebreeckighen Voerman, een andere Wagen te huyren.
9
Niemant zal voortaen, binnen dezer Stede, ofte derzelver Vrydomme, omme eenige Vracht vermogen te reyden, ofte eenige goedren binnen der Stede te sleepen, ten zy dat hy een minsten anderhalf
morgen Weylants. in eygen ofte in Huere is hebbende, ende de slepers maer een Paert hebbende, naer
advenant, op de boete van twee Car. gulden telcken reyse te verbeuren.
10
Niemant 't zy Voerman Sleeper. ofte y'ments anders, zal van nu voortaen eeniche Paert, ofte Paerden. onder wat pretext dat het zelve zoude mogen wezen, mogen laten gaen Weyden, aen, ofte op,
eenige dezer Stede Wallen, Burchwallen, Dycken, ofte Caden, ofte eenige andere goede Luyden Weyden. Uytei ycken, ofte andere Landen, 't zy binnen de Vrydomme, ofte daerbuyten op peene van
zes Car. gu dens, telcker reyse op elck paert te verbeuren, het welcke op zoodanige publycke plaetze off eenige andere goede Luyden Landen, Weyden. ofte Uyterdycken, zal worden bevonden, wacrinne de eygenaer ofte bruyeker, van de zelve Landen, volconien gelooff zal hebben, ende /al de
Lygcnaervan dezelven Paerden, ofte Paert. boven devour/, boete, niettemin gehouden wezen, aende
Lygenaer ofte bruyeker. alle schade, daer deur in zyne Landen, ofte Weyden geleden, ter discretie
vanden Gerechte te beteren.

11
Ende ten eynde de voorz Ordonnantie, naer haren innehouden geobserveert, en de contreveneur van
dien
teert ende gecorrigeert mogen worden
Soo ist, dat d'Heeren voorn t den Dienaer van de Justitie, binnen dezer Stede, ernstelycken lasten ende Ordonneren, dat hy op alles goede opzicht zal nemen van alle contreveneurs dezer behoorlycken
verwittigen, zonder yemanden uit gunst, ofte omme eenig genott te conniveren, ofte verschoonen,
op peene van gesuspendeert te worden van zyner
ter discretie vanden Gerechte, naar evigentie
en gelegen
vande saecke, tot wekken eynde, hy gehouden zal wezen, hem ten versoecke van
Burgemeesteren tot allen tyde, by Eede te purgeren, en zal hem
brengen, op zyne Verclaringe
volcomen geloof worden gegeven. Aldus Gekeurt, by den Officier, Burgemeesteren, ende Gerechte
dezer voorz Stede op den vyftienden dezer Maent Octobris inden Jare Duysent Vyff hondert ende
Dertien ! ) .
Ende ten Eynde Niemant Ignorantie zoude pretenderen
hebbe ick onderschreven Secretaris der voorz Stede, dezen
deur laste vande Heeren voornt, ten Steeder Kuys puye,
naer voorgaende Clockluydinge gepubliceert op den Twintichsten octob. 1613.
' ) Gezien de datum van afkondiging zal de aanduiding „Vyff hondert ende Dertien" wel op een schrijffout
berusten. Het is moeilijk aan te nemen, dat tussen het vaststellen van de ordonnantie en de afkondiging
een tijdsverschil ligt van precies honderd jaar. Bovendien komt zij voor in een verzameling ordonnanties
van een van de burgemeesters uit de zeventiende eeuw, allen met de hand geschreven.

Oudewater.

A.W.den Boer.

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD VAN WOERDEN, 1816
door L. Cl. M. Peters
Na het herstel van Nederlands onafhankelijkheid werd op 1 december 1813 namens het Algemeen
bestuur van de Verenigde Nederlanden door de Commissaris van het bestuur van het arrondissement
Leiden een provisionele regering voor de stad Woerden aangesteld. 1 ) Bij Koninklijk Besluit van 5
november 1815 werd er voor de steden van de provincie Zuid-Holland een regeringsreglement vastgesteld. Ingevolge dit reglement werd de regering van de stad Woerden uitgeoefend door een gemeenteraad van dertien leden, van welke dertien leden er twee burgemeester waren. 2) Voor de eerste
maal werd deze raad door de Koning benoemd, op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken.
In een van de eerste vergaderingen van de raad, te weten de vergadering van 30 april 1816, werd onder meer een "Reglement van orde voor de vergaderingen van den Edel Achtbaren Raad der Stad
Woerden" vastgesteld. 3) Het reglement was door de gemeente-secretaris Arie Cats uit de door elk
van de leden van de raad gemaakte aantekeningen ontworpen. Enige artikelen uit dit reglement zijn
de moeite waard om uit de vergetelheid te worden onttrokken. Erg opvallend is dat acht van het vijftien artikelen tellende reglement meteen boete worden gesanctioneerd.
In artikel twee wordt b.v. bepaald dat wanneer de burgemeesteren dit speciaal bekend maken, de leden in het zwart gekleed ter vergadering zullen moeten verschijnen, "op verbeurte van een gulden"
Een volgend artikel bepaalt, dat wanneer de leden een gewone vergadering niet bijwonen, /ij tien
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stuivers "verbeuren" en wanneer zij bij een buitengewone vergadering afwezig blijven een gulden
zullen moeten betalen. Met het bekende plaatselijke kwartiertje wordt in het geheel geen rekening gehouden; "Met den eersten klokslag zal het bepaalde uur der vergadering, gerekend worden daar te
zijn!'. Ook op het na het openen van de vergadering verschijnen staat een boete. Telaatkomers moeten de helft van de boete, voor het verzuimen van de vergadering vastgesteld, betalen.
De artikelen vijf tot en met acht houden bepalingen in omtrent de gang van zake bij de behandeling
van de agendapunten. Zij bepalen onder meer dat om een goed verloop van de vergaderingen te bevorderen na de opening van de vergadering en het vaststellen van de notulen van de vorige vergadering, eerst de aanhangige zaken zullen worden behandeld, terwijl daarna "die gene zullen worden gehoord, welke bij monde, eenige verzoeken hebben te doen". De rapporten van de commissies uit de
raad zullen worden voorgelezen en afgedaan, terwijl hierna zal worden overgegaan tot het voorlezen
van de ingekomen brieven en verzoekschriften en het nemen van een beslissing hierop. Wanneer een
lid van de raad spreekt, mag hij niet door "tusschen-redenen" (interrupties) worden gehinderd. Degene die toch een interruptie plaatst, krijgt een boete van zes stuivers.
En wanneer een lid zich veroorlooft om het gesprokene door een of meer van zijn mede-raadsleden
"op eene satirieke wijze te wederleggen of met hatelijke trekken te gispen", krijgt een boete van een
gulden.
In een volgend artikel krijgt degene die zonder toestemming van de voorzitter de vergadering tussentijds verlaat een boete van twaalf stuivers.
Ook aan de gemeente-secretaris is een artikel gewijd, waarin wordt bepaald, dat de in de voorgaande
artikelen bepaalde boete ook op de secretaris van toepassing zijn, terwijl hij gehouden is om bij de
aanvang van de vergaderingen de notulen behoorlijk uitgewerkt voor te lezen. Op het niet nakomen
van deze bepaling staat een boete van een gulden.
Opmerkelijk is het gestelde in artikel veertien, waarin zich een relatie met de schilderijen van Jan
Steen laat oproepen. Dit artikel zegt n.l. "De Leden van den Raad zullen geene honden in de vergaderingen mogen medebrengen, op de boeten van twaalf stuivers".
In het reglement wordt tenslotte bepaald dat een der jongste raadsleden van de boeten aantekening
zal houden en deze zal innen, terwijl de boeten zullen worden aangewend "tot gemeen nut" door de
leden onderling te bepalen.
Of aan dit reglement de hand gehouden is, of dat door het stiptelijk nakomen ervan nooit een boete
isopgelegd geworden, is helaas niet bekend, aangezien uit het archief niets blijkt van het aantekening
houden der boeten en het door de leden onderling te bepalen "gemeen nut".
Eerst bij het inwerkingtreden van de gemeentewet in 1851 stelde de raad in haar vergadering van 1
december van dat jaar een nieuw reglement van orde voor haar vergaderingen vast. 4)
1) Gemeentearchief Woerden, inventaris 1811-1936 no. 9
)
'dem
no. 10
3)
idem
to
no
4
)
idem
n o 40
2

HISTORISCHE TENTOONSTELLING TE ROTTERDAM
Van zaterdag 6 november 1971 t/m zondag 2 januari 1972 zal in het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam aan de Mathenesserlaan nr. 315 een tentoonstelling worden gehouden
onder de titel "Op reis".
Deze tentoonstelling geeft een overzicht van een aantal aspekten van het reizen vanaf de 15 e tot in
het begin van de 20c eeuw (middelen van vervoer, herbergen, tollen, reisboeken kaarten, reisverhalen
e.d.).
De openingstijden zijn: werkdagen 10- 1 7 uur. zon-en feestdagen II - 1 7 uur. Toegang gratis.

TWEE RECEPTEN VOOR HET MAKEN VAN INKT, UIT HET JAAR 1639 l)
"Goeden inckt
Men sal nemen drie pinten water, maer beter is wijn. Daerin sal men doen ses onsen galnoot die wt
den blauwen sien 2), die cleijn stooten, en laet 'et soo drie of vier weecken tesamen staen; werdende
daechs driemael geroert.
Naer drie weecken sal men daer in doen ses loot romeijns coperroot, en laeten 't soo staen 14 dagen,
daechs roerende als boven.
Dit gedaen sijnde, soo sal men dat doen door eenen doeck, opdat daer geen vuijlicheijt door en compt
dan den claren inckt; dan daerin gedaen vier of vijfe onsen gom die wt den witten siet 2), die sal men
cleijn breecken ende daer in doen en laetent soo staen acht daghen, en roerent daechs tweemael, ende
dan sal men goeden inckt vinden.
Beteren inckt
12 loot galnoten
10 loot gummi
6 loot coperroot
x
h loot campher
2 kannen en 2 bierglasen regenwater
2 gemeijne bierglasen wijnasijn
een hantvol souts,
altemeth eei.s omgeroert ende met een fles in de son geseth, werdt hoe langer hoe beter".
1 ) Deze recepten staan opgetekend voorin een van de geloftesignaten van de schepenbank van Driel.
Rijksarchief Arnhem, Rechterlijk archief van Driel nr. 975.
2) Hier wordt misschien bedoeld: "die er blauw uit ziet" en "die er wit uit ziet".

WERKGROEP ARCHIEFONDERZOEK
In september 1970 werd door de werkgroep archiefonderzoek, uitgaande van de vereniging, in
het gemeentearchief van Woerden in samenwerking met de heer Drs. A.M. van der Woude, verbonden aan de afdeling Agrarische Geschiedenis van de Landbouwhogeschool in Wageningen, gestart met een onderzoek, waarbij de vraag naar de omvang en de verspreiding van het analfabetisme in het verleden van dit onderzoek deel uitmaakt.
De heer van der Woude verzamelt al enige jaren gegevens over het analfabetisme in Nederland
tijdens de negentiende eeuw. Het verkrijgen van inlichtingen over de omvang van het analfabetisme en de sociale samenstelling van de groep der analfabeten is een welhaast onmogelijke zaak,
aangezien analfabeten zelf nagenoeg geen spoor in het archiefmateriaal achterlaten. Van de Ie
gevangenisbevolking is het analfabetisme bekend. Ook zijn de gegevens over de lotelingen en recruten voor het leger in de vorige eeuw van veel belang. Een probleem is echter dat hierbij natuurlijk
de gegevens omtrent het vrouwelijk analfabetisme ontbreken.
Een belangrijke bron voor het onderzoek naar het analfabetisme vormen de huwelijks-registers van de
burgerlijke stand. Deze bron heeft het grote voordeel op massale schaal gegevens te leveren, wanneer
"analfabetisme" gedefinieerd wordt als "het onvermogen de eigen naam te schrijven".
Uit het onderzoek dat de werkgroep iiians verricht en dat het doornemen van alle huwelijksakten
in Woerden van de negentiende eeuw omvat, komen naast gegevens omtrent het al dan niet ondertekenen van de huwelijksakte door de bruidegom en bruid, de wederzijdse ouders en de getuigen, ook
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gegevens vrij inzake het beroep, de leeftijd, de geboorteplaats en de woonplaats van de bruidegom en
van de bruid, als ook de namen, beroepen en woonplaatsen van de wederzijdse ouders, gegevens betreffende de echting van kinderen, echtscheiding en gegevens over de getuigen welke bij de huwelijkssluiting aanwezig waren.
Uit al deze verzamelde gegevens kunnen verschillende conclusies, waarbij de computer zal worden
ingeschakeld, worden gedistillerd. Zo kan b.v. worden nagegaan in hoeverre de zoon het beroep
van de vader, of de partnerkeuze zich tot bepaalde plaatsen of tot een bepaalde streek beperkte, of de getuigen uit de familiekring komen of dat zij slechts "goede bekenden" van de bruidegom
en bruid zijn. enz. Wanneer er nog leden zijn welke ook graag aan deze werkgroep willen gaan deelnemen, dan kunnen zij zich opgeven bij de heer L.C1.M. Peters, Lindenlaan 72, Woerden, tel. 034803891. De werkgroep komt eenmaal in de veertien dagen op een maandagavond bijeen van 20.00 tot
22.00 uur.
L'HISTOIRE SE REPETE.
Ons lid J. Brunt, arts te Rotterdam vond in een reisbeschrijving van Den Haag naar Wezel, in
1767 gemaakt en beschreven, door A.Q. Kolff wijnhandelaar te Middelharnis
Donderdag den 24 september 1767, ten half vier uuren uyt s'hage gereeden op Alphen, van
daar ten 8 uuren met versse paarden over Swammerdam, boodegraaven, Nieuwbrug, Woerden, daar wij gingen sien in de Kerk, daar een nieuw orgel werd gemaakt, ook saagen wij
daar de ruine van de afgebrande huysen, die in dat voorjaar sijn afgebrand verder over Harmeien,
de Maam op Utrecht"
L'histoire se répète nu de gevolgen van de brand in de Voorstraat nog zichtbaar zijn en het orgel
van de Petruskerk volledig is gerestaureerd.

IJSSELSTEIN UW WOONSTEDE.
Onder deze titel verscheen onlangs een plezierig boekje, samengesteld door de streekarchivaris J.G.
M. Boon. Historische en hedendaagse beelden geven een goede indruk van dit snel groeiende streekcentrum. Zowel voor de vele historische prenten als voor de crayon tekeningen van Chris Schut
vraag ik graag Uw aandacht. Toch is het niet uitsluitend een "prentenboek" want ook de tekst geeft
elck wat wils, zoals bijv. de lijst van neringdoenden in 1775, de kerkbrand van 1911 en een hoofdstuk over de heren en vrouwen van IJsselstein.
De uitgave is verkrijgbaar à 16,90 bij de boekhandel te IJsselstein.
Gr.
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door Nico Plomp
De datumsteen uit de v.m. Hoge Brug te Zwammerdam (vervolg) door P.C. Beunder
Drankmisbruik in vroeger eeuwen door A.W. den Boer
Reglement van orde voor de gemeenteraad van Woerden, 1816 door L.C1.M. Peters
Werkgroep archiefonderzoek
Boekaankondiging "IJsselstein uw woonstede"

36

Uw spaargeld goed en veilig belegd bij de
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V O O R A L UW B A N K Z A K E N ZOALS:
Aan- en verkoop effecten
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Alle verzekeringen
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WOERDEN

WESTDAM 4
T E L E F O O N 2372
Dagelijks geopend.
Openingstijden Rijdend Bijkantoor Woerden:
*

Prunuslaan hoek Hazelaarstraat
Maandag en Donderdag van 13.00 - 14.15 uur.

*

Tooropstraat hoek Jan Steenstraat
Maandag en Donderdag van 14.30 - 15.45 uur.

*

Vossenschanslaan hoek Pr. Mauritssingel
Maandag en Vrijdag van 10.30 - 11.45 uur.

Boekhandel Zuijderduijn
Kruisstraat 4 - Woerden - tel. 2076
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