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WOERDEN 600 JAAR STAD 

In een tijd waarin gelukkig bij zeer velen de belangstelling voor het 
verleden toeneemt, kan men niet ontkennen, dat juist anderen nau
welijks enige interesse voor het verleden hebben. 
Enerzijds worden kostbare monumenten gerestaureerd, anderzijds 
gaat men dikwijls slordig met historisch, dus onvervangbaar, bezit 
om. 
Het is goed, dat wij allen, oud en jong, bij de herdenking van zes 
eeuwen stad weer eens extra geconfronteerd worden met de rijkdom 
der historie. 

ALBRECHT VAN BEIEREN door CJ.W. Gravendaal 

Albert, Aelbert, Albertus, ook Albrecht en Aelbrecht, hertog van Beieren, paltsgraaf, ruwaard, later 
graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen, 

wie was hij, die op 12 maart 1372 aan Woerden stadsrechten gaf? 

Albrecht werd in 1330 te München geboren als zoon van Lodewijk IV van Beieren en Margareffta, 
oudste dochter van Willem III, graaf van Holland. 

In 1347 bij de dood van zijn vader Lodewijk IV werd hij hertog van Beieren-Straubing. Enige jaren la
ter werd hij volgens een familieverdrag aangewezen als opvolger van zijn oudere broer Willem V in Hol
land, Zeeland, en Henegouwen voor het geval deze kinderloos zou komen te overlijden. 
Toen in het najaar van 1357 bleek, dat Willem V ernstig geestesziek was geworden, werd Albrecht naar 
Holland geroepen. 

-'t Scheen derhalven redelijk, dat h«m 's Lands Voogdye, geduurende de krankzinnigheid zijns 
Broeders, werd opgedraagen. Ook waren hier de Hoekschen eenpaarig genegen toe. Doch de Kab-
beljaauwschen, scheenen nu te waanen, dat hun de klem der Regeeringe, die, eenigen tijd herwaards, 
geheellijk in hunne handen geweest was, te zeer ontwrongen zou worden, zo zij hem de Voogdye 
opdroegen. 

Op den drie- en- twintigsten van Sprokkelmaand (februari) des jaars 1358 werd hij te Dordrecht en kort 
hierna ook in andere Hollandse steden tot ruwaard (tijdelijk bewindvoerder) aangenomen. 

Hertog Albrecht beloofde bij het aanvaarden van dit voogdijschap: 

-de Landen, geduurende zijns broeders ziekte, te zullen regeeren, bij de goede Steden en bij den 
Raad der genen, die hij, met de genoemde Steden, daar toe neemen zou, regt doende, in allen 
gevalle, volgens 's Lands Regten en Gewoonten. Ook verbondt hij zig, by raade zijns Raads en der 
goede Steden, zijns Broeders schulden, zo buitens als binnens Lands, te zullen betaalen. 

Het lijkt of zo een goede basis is gelegd, maar de strijd tussen Hoeken en Kabeljauwen duurt voort. 
Hij slaagde er op den duur wel in zijn gezag te handhaven, maar ook hoort men steeds weer van verzet, 
opstand en onderlinge partijstrijd. 
Hij huwde met Margaretha van Brieg, dochter van Ludwig, hertog van Liegnitz in Silezië. Zij stond 



hem bij in zijn taak tot haar dood in 1386. Een taak die hem menigmaal op het slagveld bracht. 

In 1359 was hij betrokken bij de belegering van het slot te Heemskerk; de belegering van Delft volgde. 
In 1366 zien wij hem bij het beleg van Amersfoort. 

Woerden, gelegen op een belangrijk strategisch punt tussen Holland en Utrecht, was derhalve voor Al-
brecht van zo'n eminent belang dat de verleende stadsrechten hier een logisch gevolg van waren. 

Albrecht was in zijn leven meegaand, lichtgelovig en zeer minziek, in de politiek toonde hij zich een ge
matigd, beleidsvol staatsman. Onder zijn bewind steeg het aanzien van Holland sterk. Hij bevorderde 
de handel. Zo gaf hertog Albrecht in 1386 aan Leiden verlof om zich „met muren ende singelgraften" 
te „singelen". 

Lodewijk IV van Beieren x Margaretha 

Willem V Albrecht van Beieren 
1330-1404 

1 ) Margaretha van Brieg f 1386 
2) Margaretha van Kleef 

J. 
r 
Catharina 

Johanna Margaretha Willem Albrecht Jan 
1 

Johanna Adriaan Willem 
X X X van elect X 

1. hertog Wenzel Jan zonder Oostervant van Albrecht bastaardkinderen 
Eduard koning vrees f 1417 f1397 Luik hertog 
van Gelder van f 1425 van 
2. Willem Bohemen Oostenrijk 
hertog van 
Gulik 

opm. Catharina, verlooft aan Eduard hertog van Gelder, doch van hem niet beslaapen, alzoo hij voor de voltrek
king des huwelijks verraderlijk om 't leven wierd gebracht (Halma, 39) 

In het Biografisch woordenboek van van der Aa lezen we: 
„Hij was een slap vorst, dobberende tusschen twee partijen, beurtelings de speelbal van Edelen, ho
velingen, vrouwen of van zijne zeer ongebondene levenswijze; bevorderde in Holland het zedenbe-
derf, en door het verkoopen van groote vergunningen aan de steden, vermeerderde hij hare magt en 
aanzien in hooge mate. Ten gevolge van de uitputtende oorlogen, waarin Albrecht steeds gewikkeld 
was, zocht hij zijn heil in het uitgeven van goud en zilver geld, dat tot het slechtste behoort, dat im
mer in Holland wettigen koers heeft gehad". 
Deze minder vleiende opmerkingen tot slot moge ons echter niet verhinderen op waardige wijze het 
feest „Woerden 600 jaar stad" te vieren. 

bronnen: 
Aa, A.J. van der, Biografisch woordenboek der Nederlanden 
Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, deel IV kolom 25 - 27 
Wagenaar, J. Vaderlandsche historie, deel III 
Stammtafeln zur Geschichte der Europäischen Staaten 
Winkler Prins encyclopaedic, 7e druk deel 1. 



;:?frff?&% 

ALBRECHT VAN BEIEREN 
gravure door C. Visscher - Rijksmuseum Amsterdam 

1330 - 1404 



C H A R T E R B O E K 

Hertog Albert, Ruwaard van Holland', enz. geeft verfcheidene voorrechten aan 
die van Woerden. 

Lm i l . Maart 1371. 

Aclbrcclit, by Gochs genaden Palensgrave op-
tcn Ryn , Hertoge in Beyeren, Ruwacit 

van Henegouwen , van Hollant , van Zeelant , 
ende van Vrieslant ; doen condt allen luden , 
dat Wy omme dienfl wille, die ons onfe goede 
luden van Woerden gedaen hebben, ende noch 
doen fulLn, hun gegeven hebben , ende geven 
fuleke vryhede, ende recht, als hier nae gefchre-
vcn ftaet. 

In den eerften , füllen fy hebben , ende dat 
geven wy hun een vryhede, ende die fal gaen 
tot opten uterfte cante van haere grafie. 

Voort geven wy hun, dat alle die geene, die 
poorters lyn, off naemaels poorters werden Tul
len, ende met hare alinger woonftadt daer bin
nen woonen, dat fy, ende heur goet tolvry va
ren füllen over al deur onfen landen , gelyeken 
anderen poortcren wt onfe fteden. 

Voort , foo geven wy hun dat , ende ghye-
mant binnen heure vryhede wonen, noch nerin-
ge doen en fal, hy en fal aldaer poorter wezen, 
ende wie poorter wezen fal, die fal onfe Schout 
aldaer met tween gefwooren ontfaenj maer die 
poorter moet binnen haere vryhede comen woo
nen met fynre aünger woonftadt fes wecken lan
g e , eer hy des poort rechts genieten mach, dat j 
gedaen , mach hy fulckcr vryheden genieten , 
alfe wy onfer ftede voorfchreven gegeven heb
ben. 

Voort , foo füllen wy hun fetten eenen Schon
t e , feven Schepenen, twee Raetsmannen, ende 
eenen Clerck , ende die füllen wy off, ende 
aendoen alft ons genougt ; dit füllen wy doen, 
off onfe Bailliu van Rynlant van onfer wegen, 
en'fy füllen recht wyfen, ende hantieren binnen 
onfe ftede voorfchreven, alfe fy tot bacr toe ge
daen hebben. 

Ende waert dat fy eenige kueren overdrou-
gen cendrachtelicken, die fouden fy onfen Bail
liu van Rynlant in fchrifte overgeven, ons die 
te togen , ende wes ons daerinne befcheydelick 
dunckt, ende die ftede oorbaer, dat füllen wy 
hen confenteren. 

Voort , foo wie binnen onfer vryhede voor-
genomt gevangen wort , ende geen poorter en 
is , daer off en fal haer de fte'de niet bewin
den. 

Ende alle boeten füllen weefen binnen onfer 
voorfchreven ftede by nachte dubbel ; ende al
fe wy , off onfe Bailliu van Rynlant , ende van 
den lande van Woerden daer binnen fvn , foo 
füllen fy weefen by dage dobbel, ende by nach
te vierfcatte. Ende alle deefe punften voor
fchreven füllen wezen fonder argelift. 

Ende omme dat wy hun dit vafte, ende fta-
de houden willen , hun , ende heure naecome-
lingen voor ons, ende onfen naecomclingen tot 
eeuwigen dagen , foo hebben wy hun deefen 
brieff Defegelt met onfen fegel. Gegeven in 
den Hage, op Sinte Gregonus dach, in 'c jaer 
ons Heeren M. CGC. L X X I . 

Juffu Domini, Domini Alberti , per Anchel-
mum deNael twyck , & Conradum, Prsepo-
fitum , & Theodoricum Vopponis, Cano
nicum Hagienfem. 

S. ex coff. 

MS. Unndvefl Chrom. van-M. van der Honve, 
IV- *1'l ft *>"!•** '37"- '» PerkamtHt MS. 
VMm Comimd IVillem, pit. 116 vtrf. t* Pér
iment Regifler , Lib. HU. Aettrttbi , p,z. 
107. verfa. r * 

tekst uit: 
F. van Mieris, 
Groot Charterboek 
der graaven van 
Holland en Zeeland 

deel III, biz. 256 

N.B. 
De datering van het stuk is inderdaad 
1371. Dit houdt echter verband met 
de tijdrekening aan het hof, de Paas-
stijl. Pasen viel in 1372 op 28 maart 
zodat het op 1 2 maart nog 1371 
was. 



HET DERDE EEUWFEEST DER INNEMING VAN DEN BRIEL 
door C.J.W. Gravendaal 

Dat Neêrland nooit vergeet, wat arm het heeft verlost 
En welk een zee van bloed zijn vrijheid heeft gekost. 

Op 1 april 1872 werd overal in ons land de inneming van den Briel door de watergeuzen in 1572 her
dacht. De feestvreugde was niet algemeen. Immers op 9 juli 1572 werden eveneens te den Briel op 
last van Lumey de Gorkumse martelaren (11 Franciscanen, 4 wereldgeestelijken, 2 Norbertijnen, 1 
Dominicaan en 1 kanunnik van St. Augustinus) gedood. Hoe de „feestviering" in onze streek verliep 
blijkt uit een aantal dagbladverslagen: 

LINSCHOTEN: Onder begunstiging van prachtig weder, was het voor de schooljeugd alhier heden 
een ware feestdag, daar zij van wege de gemeente in de school werd onthaald op 

chokolade, krentenbrood en sina'sappelen. Na afloop hiervan hielden de kinderen (met den onder
wijzer aan het hoofd en begeleid door de muziek van het 8. reg. infanterie te Woerden) met vaandel 
en vlaggen een optocht door het dorp, om aan den burgemeester en andere voorname ingezetenen 
hun welkomstgroet te brengen, door wie zij te gelijk feestelijk werden onthaald. 
Aan de behoeftigen had des morgens uitdeeling van brood plaats, Dewijl algemeene deelneming 
ontwaard werd, is geen ogenblik de orde of rust verstoord. 

IJSSELSTEIN: De nacht van gisteren liep, dankzij de ontwikkeling der militaire en politiemacht, 
rustig af, ondanks eene zekere gisting, die steeds tusschen hen, die niet en die wel 

oranje dragen, bestaat. Heden namiddag verzamelde zich een massa volk, vooral vrouwen, op het 
plein voor het raadhuis en de daarop uitloopende straten; allengs groeide de menigte aan en werd 
door den burgemeester de joelende en schreeuwende troep tot rust aangemaand; dat hielp weinig, 
tot te 2 uren door dien ambtenaar eene verordening werd afgekondigd, verbiedende alle volksop
tochten en samenscholingen van meer dan vijf personen, op straten, wegen en pleinen, terwijl on
middellijk patroeljes te paard de straten doorkruisten; de avond ging, niettegenstaande hier en 
daar tusschen oranjedragers en niet-oranje-dragers gevochten werd, tamelijk rustig voorbij; 
somtijds werd de saamgeschoolde menigte door de ruiters uiteen gedreven; op twee plaatsen werden 
bij ingezetenen de glazen ingeworpen; een der belhamels is gevat. Ook in de buitenbuurten hadden 
vechtpartijen plaats. Het detachement artillerie te paard blijft aanvankelijk nog hier om de orde te 
handhaven. 

Ter rectificatie van dit bericht vermeldt het Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad van vrijdag 5 
april: 
Maandag is door den burgemeester gewapende macht aangevraagd, die, ten getale van 8 man, 1 kor
poraal en 1 wachtmeester der artillerie te paard, dien avond ook is gezonden, en tot op dit oogenblik 
nog te Ysselstein aanwezig is. Na de komst der militairen aldaar is op Maandagavond weinig van be
lang meer voorgevallen. Dinsdagmiddag en avond hebben echter gedurig samenscholingen plaats ge
had, zoodat de burgemeester dien middag eene publikatie betrekkelijk die samenscholing heeft uit
gevaardigd; ook in de buurtschap de Achtersloot was dien avond gisting en oploop, die door de ge
wapende macht echter dadelijk zijn bedwongen. 
Woensdag is het te Ysselstein rustig gebleven, alleen begonnen tegen één uur hier en daar weder kom
plotten bij elkander te komen, die weder uiteen zijn gejaagd; woensdagavond was de toestand rustig. 
Gister heeft de kommissaris des Konings in deze provincie, met den prokureur-generaal, fung. direk-
teur van politie in deze provincie, een bezoek gebracht aan de gemeente Ysselstein. 

HARMELEN: Hedenmorgen kondigde het uitsteken der vlag op den toren alhier, en het geschut 
van Woerdens wallen ons aan, dat er een nationaal feest zou zijn. Dat was het ook 

hier, maar uitsluitend voor de kinderen der zondagschool en tevens zangschool. Die waren door hun 
voorganger uitgenoodigd, om in oranje gedoscht een wandeling te maken op het landgoed van de 
Huize Harmeien, daartoe welwillend beschikbaar gesteld, om vervolgens naar de zondagschool te 
gaan. 150 kinderen, voorzien van oranje-sjerpen en bandeliers, en velen met oranje vlaggetjes, vooraf
gegaan door een geus met een grooten prinsenvlag, en door het bestuur, voorzien van oranje bande-



liers, begeleid gingen ordelijk voort, 't Was voor hen, die oranje liefhebben, waarlijk indrukwekkend. 
Toen zij in 't gebouw aankwamen, werd de vreugde der kinderen verhoogd, daar het voor dit feest 
met toepasselijke afbeeldingen met groen en oranje was versierd. Het feest nam in het schoollokaal 
een aanvang met het zingen van den lOO.psalm, en onder het zingen van vaderlandsche liederen ver
scheen onze geachte burgemeester met echtgenoote, en werden verwelkomd door het zingen van 
het 3. vers van Ps. 134, waarna den kinderen in korte woorden de voornaamste punten der geschie
denis werden medegedeeld. Vervolgens werd aan ieder kind uitgereikt een plaat, een boekje van de 
heeren Lummel en van Lennep alles op dit feest toepasselijk, en bovendien een koekje en sinaasap
pel en eindelijk werd het feest gesloten met het zingen van toepasselijke liederen. Even voor het 
eindigen van het feest betuigde de burgemeester zijn innigen dank voor het feest, aan de kinderen 
bereid, en gaf de hoop te kennen, dat die dag bij de kinderen lang in herinnering zou blijven, waar
na hij met zijn echtgenoote huiswaarts keerde, om den stoet nog eens voorbij te zien trekken. 
Alles is hier, Goddank, in de beste orde afgeloopen. De geestdrift was hier anders lang niet algemeen, 
want oranje werd bij de roomschen niet gezien en zelfs waren er nog drie, die den pauselijken wim
pel uit hadden hangen, men zegt nog wel bij een der wethouders. 
Zou het wonder geweest zijn, als hier op die wijs ook ongeregeldheden hadden plaats gehad.9 

BODEGRAAFSCHE Tengevolge van plaats gehad hebbende ongeregeldheden in de Bodegraafsche 
MEYEN Meyen is naar het Handelsblad meldt, Zaterdagmiddag SVi ure een detache
ment infanterie van 50 manschappen, onder bevel van kapt. Peperkamp en medegeleide van den 
1. luit. Schalken en den 2. luit. Sadee, behoorende tot het 8. reg. inf. uit Woerden derwaarts gemar
cheerd, gisternacht waren deze troepen in het schoollokaal aldaar gelegerd. Men verneemt, dat de 
oproermakers op eene vrouw, die met het Aprilfeest gevlagd had, een geweerschot gelost hebben. 
De rust in de Bodegraafsche Meijen is in zooverre gehandhaafd, dat eergisteravond een gedeelte van 
het derwaarts gezonden detachement van het 8-ste reg. inf. naar het garnizoen Woerden zou terug-
keeren. Voorloopig blijft een detachement inf. van 25 man, onder kommando van den 2.1uit. 
Sadee gestationeerd. 

bronnen: 
Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad 
Nieuwe Rotterdamsche Courant 

HET ORGEL IN DE HERVORMDE KERK TE JAARSVELD 

door C.J.W. Gravendaal 

Het dorp Jaarsveld prijkt met eene schoone Hervormde Kerk, zo vermeldt het Aardrijkskundig 
Woordenboek van Nederland van P.H. Witkamp (1877). Over de inwijding van het orgel in deze kerk 
troffen wij in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad van dinsdag 20 februari 1872 het na
volgende verslag aan: 

- Den 18. dezer heeft alhier de orgelinwijding plaats gehad. Het instrument reeds in 1863 besteld 
bij de firma Bätz en Co. te Utrecht werd eerst, wegens volhandig werk van genoemde firma, in 
1869 voltooid en in de kerk geplaatst. Intusschen was een anti-orgelgezinde kerkeraad opgetre
den, die het instrument wilde verwijderen. Er ontstond een procedure, waarbij de tegenstanders 
in het ongelijk werden gesteld; er werd geappelleerd, maar men wachtte de uitspraak niet 
af en onderwiep zich aan het vonnis; ja het duurde niet lang, of men nam bij meerderheid 
van stemmen het besluit, het orgel niet alleen te verwijderen uit het kerkgebouw, maar het 
ook geregeld te doen bespelen, en daartoe iemand te zoeken; tevens besloot men om het 
te doen inwijden, en werd daartoe de 18. Febr. gekozen. 
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Er was op dien dag een buitengewone toevloed van menschen, zoodat er zelfs buiten het kerk
gebouw, waarvan de hoofdingang open stond, luisteraars waren. Van ongeregeldheid, stoornis, 
oneerbiedigheid, was geen zweem te bespeuren. Met de meeste aandacht luisterde men niet al
leen naar de boeiende inwijdingsrede van Ds. K.W. Halstein, predikant te Vreeswijk, maar ook 
het orgel, bij die gelegenheid door den heer Th. A. Berckenhoff uit Ameide bespeeld, in al 
zijn kracht en schoonheid uitkomende, maakte den meest gewenschten indruk, zoodat dan 
ook daarbij niet alleen niet het geringste misverstand of de minste stoornis plaats greep, maar 
de uitvoering der lofzangen door organist en gemeente volkomen geslaagd kon worden ge
noemd. 

KUNSTAVOND TE WOERDEN 

De Lutherkring te WOERDEN gaf Woensdag den 30sten November (1910) 1.1. een zeer welgeslaagden 
kunstavond. Het keurig gedrukte programma bevatte tal van geliefde nummers voor koor, solozang, 
piano, viool en orgel, welke door het koor der Luth. Gemeente „Ambrosius" onder leiding van den 
Heer J.P.W. Uiterwijk en door de dames C. Schippers - Hol te Lobith en W. van Doorn te Nieuwer-
sluis, benevens door den Heer A. Wagenaar uit Utrecht op hoogst verdienstelijke wijze werden ten 
gehoore gebracht. Ds. Munter, die de bijeenkomst ook had geopend, sprak aan het slot namens de 
zeer talrijke aanwezigen een woord van dank tot allen, die het succes van den avond hadden ver
zekerd. Het pleit zeker voor den bloei van den, eerst in April van dit jaar opgerichten en reeds over 
de 30 leden tellende Luther-kring dat hij aldus voor den dag weet te komen. Het is op meer dan één 
plaats bewezen dat zulke vereenigingen van gemeenteleden het kerkelijk leven en de belangstelling 
krachtig bevorderen. 
Moge dit te Woerden ook het geval wezen! 

- uit: De Wachter, stemmen uit de Evangelisch-Luthersche Kerk 1910. 



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. 



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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WOERDEN 600 jaar STAD 

De verlening van stadsrechten aan Woerden op 12 maart 1372 zal voor velen niet meer zijn dan een 
onbegrepen gebeurtenis in het duister van de middeleeuwen. Om die reden heeft de Stichting 
Stichts-Hollandse Bijdragen aan Nico Plomp opdracht gegeven tot het samenstellen van een herden-
kingsuitgave, waarin aan de middeleeuwse geschiedenis van Woerden speciale aandacht wordt ge
schonken. 
Het verrassende is nu dat uit het onderzoek is gebleken dat de middeleeuwen in de geschiedenis van 
Woerden helemaal geen duistere periode vormen. Het was een boeiende tijd, waarin de mensen ber
gen werk hebben verzet en een geweldige veerkracht hebben getoond onder de vele tegenslagen die 
zij ondervonden. Ondanks het feit dat zij hier in het grensgebied tussen het graafschap Holland en 
het Sticht van Utrecht, toen twee zelfstandige staatjes, voortdurend het slachtoffer werden van con
flicten tussen op macht beluste landsheren en kasteelbewoners uit de omgeving, was er een gestage 
groei. Een hoogtepunt in die ontwikkeling was dat omstreeks 1370 de maarschalk van het graaf-' 
schap Holland, Willem van Naaldwijk, het plaatsje begon te versterken met wallen, muren en grach
ten. Voortaan zou Woerden als grensvesting de toegang tot Holland bewaken en verdedigen tegen 
indringers vanuit het Sticht van Utrecht. Het bewaken van de vesting werd de gemeenschappelijke 
taak van de inwoners, die in ruil voor hun inspanningen op 12 maart 1372 stadsrechten kregen. 
Behalve over de middeleeuwse stad kunt U ook over het Land van Woerden veel in dit boek vinden. 
De ontginningen in de omgeving, het Groot-Waterschap Woerden, de kastelen en hun bewoners, de 
economische toestand in de stad en op het platteland, de bouw van het kasteel te Woerden, Jan de 
Bakker, de godsdiensttwisten in de zestiende en zeventiende eeuw, dat alles wordt behandeld in 
dit boek waarin de geschiedenis van Woerden en omgeving wordt beschreven tot het rampjaar 1672. 
Toen maakte de oorlog met de Fransen, die Woerden ruim een jaar lang bezet hielden, een einde 
aan de welvaart van Woerden en moest de stad als het ware opnieuw beginnen. 

Er zal ongetwijfeld in dit boek veel voor U te lezen zijn. Het bestuur van de Historische Vereniging 
is dan ook verheugd dat het U dezer dagen in de gelegenheid kan stellen dit boek tegen een extra-
gereduceerde prijs te verkrijgen. Zoals U weet heeft de vereniging reeds enige jaren een deel van haar 
baten gereserveerd om daarmee dit jaar wat extra's te kunnen doen. De eerste aanbieding die U 
krijgt is dit boek, dat voor de leden niet meer dan f. 7,50 kost. Daarnaast heeft het bestuur nog een 
aantal aantrekkelijke activiteiten gepland, waarover U door middel van convocaties nader bericht 
zult ontvangen. 
Voor nieuwe leden zal de gereduceerde prijs gelden zolang de voor de vereniging gereserveerde voor
raad strekt. 

LIJST VAN NIEUWE BURGERS TE UTRECHT van 1580 - 1700 komende uit 
WOERDEN 

Jan Joisten Coppendreijer 
Peter Comelisz 
Peter Reijersz Cruyf 
Ewout Dircxz 
Govert Jansz van Essen 
Hermannus Fredericksz 
Jan Gijsbertsz 
Henrick Jansz 
Jacob Jansz 
Arien Jansz 
Quirijn de Keijser 
Dirck Arisz Schijff 
Dirck Cornelisz Swanenburg 

schrijnwerker 

schilder 
herbergier 
ebbenhoutwercker 
metselaer 
herbergier 
cleermaker 

backer 
tinnegieter 

23 juni 
4 januari 
31 maart 
16 maart 
16 oktober 
10 maart 
14 september 
1 augustus 
20 maart 
12 mei 
3 maart 
14 maart 
10 maart 

1582 
1617 
1677 
1622 
1624 
1677 
1588 
1612 
1647 
1677 
1677 
1640 
1677 

mitsgaeders sijn sonen en dochters 

De gegevens zijn ontleend aan de publicatieboeken uit het Gemeente Archief te Utrecht. 
Gr. 
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ADVERTENTIEN UIT DE ZUID-HOLLANDSCHE COURANT !) 

TE HUUR, tegens aanstaanden Mey, een HEERE OPTREK met een TUYN, op de Hofstede ge
naamd RIETVELD, leggende aan den Rhyndijk tusschen de Stad Woerden en Nieuwerbrug. 
Te bevragen bij DIRK COETZIER, Mr. Timmerman te Woerden. 
(14 februari 1785) 

Vrijwillige verkoping te Woerden. 

Men zal, ten overstaan van de Ed. Agtb. Heeren Schout en Schepenen, op Vrijdag, den 
2 December aanstaande, in de Stads-Herberg, publiek verkopen, eene neeringrijke 
BROODBAKKERYE, met alle deszelfs gereedschappen en toebehoren, waarin die 
affaire zedert onheuchelijke tijden gedaan is, en nog wordt voortgezet; 
Als ook eene daaraan annexe Wooning; staande beide op de Rhijn te Woerden. 
(30 November 1785) 

Op Zaterdag den 3 December aanstaande, des morgens ten 9 uuren, zal men onder de Poorterije 
der Stad van Woerden publiek verkopen een partij ELZEN HAKHOUT en ruim 600 
WILGE BOMEN, waarvan een gedeelte zeer zwaar en lang van stam zijn. 
Die voor dien tijd eenige aanwijzinge begeert, adressere zig aan JAN CRAAYPOEL, wonende 
op de Oude Lijnbaan de Hoop even buiten Woerden voorschreven. 
(30 November 1785) 

UIT DE HAND TE KOOP, bij het pond of bij den hoop, een schoon, blank, 
vet varken, wegende circa 800 ponden; zijnde te bevragen bij JAN VAN VLIET te 
Woerden. 
(19 October 1785) 

Aan ALLE EIGENAARS VAN GRAFSTEEDEN, in de Kerke van Kamerik, 
wordt bij deezen, van wegens Kerkmeesteren derzelver Kerke, geihsinueerd; 
dat zij, ingevolge den appoictemente (= beschikking van de rechter) en authorisatie 
daar toe van de Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staten 's Lands van Utrecht 
geobtineert, de Vloer, in de voorschreeve Kerk hebben doen verhogen, en de 
onbruikbare Zarken doen vernieuwen; als meede, dat ieder de kosten, desweegens 
gevallen, pro rato zouden moeten voldoen; mitsgaders, dat de geenen welke 
verzuimdt hebben hunne Graven te doen verboeken, zulks als nog zullen 
hebben te doen, conform het Reglement dien aangaande; alles zo ten aanzien der 
betalinge, als der verboekinge, voor of op den eersten April 1785 op poene van 
te verliezen den eigendom van derzelven Graven, ten behoeve van bovengemelde 
Kerke. (14 Februari 1785) 
!•) Over de Zuid-Hollandse Courant, uitgegeven door Leendert Paling in het Post-Comptoir te Woerden, en 

waarin uiteraard nogal wat Woerdense advertenties voorkomen zal in een volgende Heemtydinghen èen 
bijdrage verschijnen. 

INHOUD 

p 1 - 3 Albrecht van Beieren, door C.J.W. Gravendaal. 
p 4 Afbeelding van de aan Woerden verleende stadsrechten ontleend aan F. van Mieris, Groot 

Charterboek der Graaven van Holland en Zeeland, 
p 5 - 6 Het derde eeuwfeest der inneming van den Briel, door C.J.W. Gravendaal. 
p 6 - 7 Het orgel in de Hervormde Kerk te Jaarsveld. 
p 7 Kunstavond te Woerden, 
p 8 - 9 Hertog Albrecht geeft aan die van Woerden deeze handvesten, voorrechten en vrijheden -

den 14. January 1401 en 1402. 
p 9 Streekarchivariaat „Rijnstreek", 
p 9 - 10 Weekmarkt te Woerden voor 100 jaar. 
p 10 Boekbespreking: De Utrechtse gemeenten in 1815. 
p 11 Boekaankondiging: Woerden 600 jaar stad. 
p 11 Lijst van nieuwe burgers te Utrecht, afkomstig uit Woerden. 
p 12 Advertentiën uit de Zuid-Hollandse Courant. 
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Uw spaargeld goed en veilig belegd bij de 

NUTSSPAARBANK 
SINDS 1871 

VOOR AL UW BANKZAKEN ZOALS: 

Aan- en verkoop effecten 
Alle Buitenlandse betaalmiddelen 

Alle verzekeringen 
Spaargirorekeningen voor salaris of pensioen enz. 

Compleet verzorgde vakantiereizen. 

WOERDEN WESTDAM 4 TELEFOON 4342 
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 

HEEFT VOOR U RUIME KEUZE IN: 

^k WAARDEVOLLE BOEKEN OP CULTUREEL GEBIED 

^k BETERE ROMANS 

^k GOEDE JEUGDLECTUUR 



KENT U DE GESCHIEDENIS 

VAN UW EIGEN FAMILIE? 

Betrouwbaar en deskundig 
archiefonderzoek wordt voor 
U verricht door 

N I C O P L O M P 

G E N E A L O G I S C H I N S T I T U U T 

Beatrixstraat 23 - Zegveld (Postbus 31 - Woerd,... 
Telefoon (03489) 383 


