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8e jaargang no. 3 oktober 1972 

1672 door C.J.W. Gravendaal 

Het rampjaar 1672 en de slag aan de Kruipin zijn totaal vergeten. 
Vele hoge officieren en honderden soldaten zijn daar met de wapens in de vuist voor het vaderland 
gevallen. Zij zijn vergeten door het nageslacht. Zelfs niet het soberste gedenkteken houdt de herin
nering wakker aan heldenmoed en trouw hier door hen betaald met hun leven. 
Zo eindigt van Helvoort zijn hoofdstuk „De worsteling aan de Kruipin". 
Gelukkig zijn wij in het bezit van het „Dagh-Register van het geen, dat te Woerden voorgevallen is". 
Wij zijn nu in staat om na drie eeuwen ons enigermate in te leven in de benarde situatie van toen. 
Wij beginnen ons verslag op de eerste oktober. 

Op Saterdagh, d'eerste van October, haelden de Franschen geduriglijck hout en hooy binnen, en al
les, dat sy krijgen konden. In deselfde dagh quam weer een schuyt met vijftigh sacken meels van 
Uytrecht voor de Franschen, en veel Grooten van hen trocken te paert, en met de schuyt naer die 
Stadt. 
Op Sondagh, de tweede, voeren sy noch voort met hout en hooy, en alles, dat hen voorquam, bin
nen te haelen. De Luyterschen preeckten oock in dese dagh twee malen in de groote Kerck. 
Op Maendagh, de derde, des avondts, t'acht, of te negen uren, quamen vier hondert Switsers in 
groote stilte hier binnen, en seyden dat sy de winter over hier meenden te blijven. Hier wierdt oock 
afgelesen, dat yder Burger vier goede palissaden sou leveren, met toeseggingh van dan vrij te sijn van 
aen de nieuwe vestinghen te wercken. 
Op Dinsdagh, de vierde, vertrocken weer veel Franschen te voet, en met schuyten naer Uytrecht. Sy 
deden oock een tocht, en brachten groote roof binnen. In deselfde dagh wierdt mede veel bussekruyt, 
loot en lont op 't Kasteel gebracht: en men verwoestte voorts alle tuynen en bomen hier rontom de 
Stadt. Ja de stedelingen wierden soo geplaeght, dat veel van hen ter Stadt uytliepen, en alles staen 
lieten. 
Op de vijfde wierdt weer het voorige, van vier pallisaden te leveren, afgelesen. 
Op Vrydagh, de sevende, wierdt de groote Sael van het Proveniershuys tot een Sieckhuys, en andere 
kamers voor de Docktor geschickt, tot groote benaeutheyt der Proveniers. Dese Sael moest ylings 
opgeruymt worden, op dat sy veel bedsteeden voor veertigh of vijftigh siecken daer in souden maken. 
De koken (keuken) wierdt den Proveniers oock afgenomen. 
Op Saterdagh en Sondagh, d'achtste en negende, begon men veel siecken in dit huys te brengen, en 
te dragen, die op de vloer neer, op kleyn beddegoet, en op stro geleght wierden; daer in men in de 
volgende dagen voortvoer. 
Op Maendagh, de tiende van October, moest men de Franschen noch meer van de huysen inruymen. 
Sy braecken in dese dagh de Kronckelpoort boven af, om van daer te können schieten, soo de Staet-
schen voor de Stadt quamen. In deselfde dagh wierden oock, buyten de Hofpoort, in de vaerten naer 
Uytrecht en Linschoten, verscheyde dammen geleght. Men arbeydede mee met groote naerstigheydt 
om aerde borstweeringen teghen de hooghe mueren aen te maecken; met meer andere wercken, die 
tot tegenweer dienden. 
Daer wierdt oock van nieuws afgelesen, dat yder Burger met'er haest vier goede palissaden, die recht, 
en tien voeten langh waren, moest leveren, om de selfden langhs de grachten aen 't waeter te setten. 
Op Dinghsdagh, d'elfde van October, des uchtens te vier uren, verscheen het krijghsvolck van de Sta
ten voor de Stadt, daer terstont een groot ghedommel langhs de straten ontstont. Tusschen vier en 
vyf uren wiert tot twee of drie malen in de Tooren allarm geklept; en men klopte overal deur de 
Stadt de Soldaten op. Korts daer aen begon men sterck met musketten van de wallen te schieten, 
eerst langhe tijdt aen de Leydtsche, en daer na aen de Hofpoort; het welck af en aen tot aen d'avondt 
duurde. Des uchtens, ten ses uuren, vuurden de Franschen met tacke-bossen op d'ommegangh des 
Toorens van de groote Kerck, die over de vier hondert jaren gestaen hadt, soo sterck, om aen de ge
nen van Uytrecht hun noot te verwittigen, om bystant van hen te bekomen, dat dese Tooren, gelijck 
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oock de Kerck, die over de vier hondert jaren gestaen had, in brand geraeckte, en beneffens veel 
huysen en schuren, te negen of tien uren al in d'asch lagh. In de selfde dagh, des avondts, staecken 
de Franschen buyten de Kronckelpoort, tegen over het Kasteel, een groot boere huys in de brandt, 
en schoten de gehele nacht langh. In dese dagh sneuvelde een Markgraf buyten de Hof-poort. 
Des avondts dee de Hertogh van Luxenburgh, met acht of negen duysent mannen tot bystant der 
Franschen binnen Woerden komende, op de wijck van de Heer van Suylesteyn, tusschen Uytrecht 
en dese Stadt gelegert, een heftighe aenval, maer wierdt kloekmoedighlijck afgeslagen. 

Op Woensdagh, de twaelfde, 's uchtens vroegh, deden de Franschen een heftige uytval buyten de 
Hof-poort. Maer sy, in 't onderspit geraeckt keerden terstont weerom, met verliesvan wel vijftigh 
doden, en daer onder achtien Officieren, beneffens veel gequetsten. Sy wierden tot voor de poort 
vervolght, die sy, uyt schrick, een lange wijl onbeset lieten, en die men lichtelijck overweldight sou 
hebben, soo de vervolgers slechts voort ghetrocken waren. Omtrent te tien uren rees'er weer een ge
vecht, daer in veel gedoodt en gewondt wierden. De Hertogh van Luxenburgh, in de voorgaende 
avondt van Suylesteyns wijck afgeslagen, quam nu langhs de Houdijck op Kamerijck en Kruypin, 
deur 't water, langs een wegh, die ongebruyckbaer wierdt geacht, tusschen dese Stadt, en Suylesteyns 
wijck, die hij onverhoedts van achteren eerst met twee duysent mannen aentastte. Hier wierdt hef-
tighlijck gevochten; in voegen dat de Staetschen veel van hun vijanden dooden. Maer dewijl de ge-
heele macht der Franschen hier op volghde, en tegen het krijgsvolck van Suylesteyn insette, soo 
braken omtrent drie duysent mannen van de Franschen deur, die binnen de belegerde Stadt quamen. 
De Heer van Suylesteyn, wierdt doodt geschoten, en veel van de sijnen verslagen; en indien de Graef 
van Hoorn niet op 't geschiet was aengekomen, soo souden de Franschen alle de sijnen verdelgt heb
ben. 

In deser voege wiert de stadt Woerden, na dat men anderhalve dagh, met seer groote schade, daer op 
geschoten had, verlaten, met verlies van twee of drie stucken geschuts op Snellenbrug, en van veel 
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volcks van de Graef van Solms Regiment, dat gantschelijck verdelght wierdt. 
De Heer van Suylesteyn, doodt sijnde, wierdt op het Kasteel gebracht, daer sy hem lelijckin 't aen-
gesicht sneeden en korven, en naeckt voor de honden wierpen. Doch de Schout kreegh hem met bid
den van daer; en een dienaer naeyde hem een snede toe, die van boven op het aangesicht over de neus 
heen, en tot aen de kin toe liep; en in deser voegen wierdt dit lichaem naer het Leger van sijn Hoog-
heyt te Nieuwerbrugh gebracht. 
De Franschen quamen na het vertreck van hun vyanden, omtrent de middagh, binnen Woerden, met 
veel volcks, hooge moedt, en groote blijtschap, schoon van hun zijde veel gedoodt en gequetst waren. 
Het getal van hun dooden wierdt tot op vijftien hondert begroot, en dat van de Staetschen tot op 
vier of vijf hondert, behalven noch drie hondert, die gevangen naer Uytrecht wierden gevoert, en dar-
tigh of veertigh gequetsten, de wekken men binnen Woerden bracht, onder de welcken een Capiteyn 
met geel hayr was, een groot man, die 's nachts storf, en, met een Soldaet naeckt achter het Prove-
niershuys, in de Tuyn wierdt begraven. 
Van de zijde der Franschen waren oock veel gequetsten, die een dagh of twee daer na oock naer 
Uytrecht wierden gevoert, om dat sy van de hulpbenden waren, die tot ontset van Woerden waren 
gekomen. 
Hier staet aen te merken, dat, terwijl men van weerzijden dus heftigh in 't gevecht was, de Staetschen 
om Woerden te vermeesteren, en de Franschen om dat t'ontsetten, degenen, die binnen de Stadt wa
ren, de Hofpoort, daer uyt sy een uytval deden, open lieten staen, daer sestien onversaechde soldaten 
van de Marine op aen vielen, en tot over de Valbrugh indrongen, en, soo sy van de hunnen wel gevolgt 
waren geworden, de Stadt ingenomen souden hebben; doch dewijl sy, de Franschen met groote dap-
perheyt naer binnen drijvende, niet gevolgt en ondersteunt wierden, soo moesten sy aftrecken. 't Is 
verwonderenswaerdig dat, in dese aenval, seker onversaecht Soldaet van de Marine een Capiteyn van 
de Switsers op, of bij de Valbrugh nedervelde, en, siende dat hij wel gekleedt was, hem met groote 
onversaechtheyt aentastte, de kleederen van 't lijf scheurde, koussen en schoenen uytruckte, en, een 
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bant, daer veel gout in was, om sijn bloot lichaem vindende, deselfde aftrock, en, hem om sijn hals 
slingerende, als verwinner weerkeerd, schoon de Franschen, op de Wallen zijnde heftighlijck naer 
hem schoten. 
Op de selfde, gelijck oock op den dartiende dagh wierden wel acht of negen schoone stucken geschuts 
binnen gehaelt; en oock alle schoppen en spaden, balken en tackebosschen, en andere dingen, die men 
had laten staen. En seker, men seyde dat, soo dese saeck met goet beleyt aengevangen had geweest, 
men gemackelijck met verloop van een dagh meester van dese Stadt sou sijn geworden. 
De Franschen selven bekennen dat de Staetschen seer treffelijck hebben gevochten. Maer wat was 
het? De Franschen waren wel vier tegen een; en evenwel souden 't de Nederlanders hebben gewon
nen, soo de Franschen niet over de velden en ongebaende wegen waeren gekomen. 

Op de selfde, en de veertiende dagh staken de Franschen weer de Pannebackers huysen aen, en hieu
wen op de Stadt-wal de schoone bomen af, die daer tot een vercieringh stonden, op dat sy daer af 
stormpalen en palissaden langhs de kanten van de gracht souden maken; een yder Borger en Soldaet 
moet vier van soodanige palen, die recht, en tien voeten langh waren, leveren. 
Op de vijftiende en sestiende verbrandden de Franschen voort buyten de Hof-poort d'overgebleve 
huysen, en een saeghmeulen, met het huys, dat daer by behoorde. 
Op Maendagh, de seventiende van October wierdt opentlijck afgelesen, dat, indien de Dorp-lieden 
rontom Woerden niet voort wilden komen aen de Stadt arbeyden, men hun dorpen en huysen sou 
in de brandt steken. 
Op Vrijdagh d'een-en-twintighste van October, 's uchtens vroegh, trocken sy, met veel schuyten en 
volcks. naer Linschoten, Krommik (Kromwijk), Polane, en daeromtrent: ja sy dwongen veel Burgers 
mee te gaen, om hen te helpen roven en plunderen, en alles, dat sy krijgen konden, mee te slepen. 
Op de middagh quamen sy weerom met veel ongedorscht koorn in schoven, hooy, buyskool, en 
huysghewaedt, beneffens een groote meenigte van koejen, tot een getal van hondert, of hondert en 
vijftigh, die sy van stallen hadden genomen, en te Woerden binnen brachten. 

Op Saterdagh, de twee-en-twintighste, wierden de Burgers weer in groote meenighte, met plancken 
en ander houdt, naer buyten ghestuert, om de Vaerten af te dammen. In dese tijdt was het water 
soo hoogh binnen de Stadt, dat het in veel huysen langhs de Rijn stont; 't welck in lange tijdt niet 
gebeurt was. 
Op de drie-en-twintighste van de selfde maendt. Sondagh sijnde, moesten de Burgers noch al werken. 
Men maeckte buyten de Leydsche Poort eenigh muurwerck van stenen, die het duysent sestien gul
den kosten. 
Op de vier-en-twintighste wierden acht of negen groote tonnen sout, dat seer fijn was, gelijck oock 
een deel bier van Uytrecht, binnen gebracht. Men verkocht toen voor ses stuyvers een pintje souts, 
't welck men twee dagen te voren een Switser, op de Vischbrug, voor sestien stuyvers had sien ver
kopen; seecker, een groote afslagh. 
In dese tijdt wiert den Remonstranten oock hun Kerck afgenomen en tot een meel-huys ghebruyckt; 
dewijl er twee schuyten, met wel twee hondert sacken meel van Uytrecht waren ghekomen. 
Ondertusschen storven dagelijcks veel Soldaten in 't sieckenhuys, daer weer andere sicken in de 
plaets gebracht wierden. 

Op Dingsdag, de vijf-en-twintighste van October, quamen degeenen, die uytgetrocken waren, seer 
vroegh te Seckvelt (Zegveld), daer sy, in plaets van roof te halen, rijckelijck slagen kregen: in voeghen 
dat 'er omtrent hondert weer keerden, die sich deur dick en dun, deur water en modder, geberght 
hadden, en dus wegh geraeckt waren. Droe hondert van hen wierden te Seckvelt en daer omtrent 
gevangen, en naer het Leger te Nieuwerbrugh gebracht. 
Het getal der dooden wierdt verswegen  

Opmerking: 
De afbeeldingen 1 en 2 zijn evenals de tekst ontleend aan het „Journael of dagelijcksch verhael van 
de handel der Franschen in de Steeden van Uytrecht en Woerden sedert hun koomst daer binnen, 
tot aan hun vertrek". Hun gruwelijcke wreetheyt en tyrannie, in dese twee plaetsen, gelijck oock 
in verscheyde andere gepleegt, seer levendig ten toon gesteh worden. Alles uyt de Daghteeckenin-
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Afb. 3 

L Y C K - T R A N E N , 
Gcftort over 't ontydigh en drocvigh af-fterven 

van den 

Hoogb Edeleny ffelgeboornen, Ceßrengen, en s5\fanhtfiigen 

H E E R E , H E E R 

FREDERICK de NASSAU, 
Heere van Suylenfteyn, Leerfum, Ginckel, &c. 

Luytenant Generael over de Infanteryc der Vereenighdc Nederlanden, Goover-
neur over Stadt en Baronnye van Breda, voormaels Prefident vm de 

Heer Ed. en Ridderichappe 's Lands van Utrecht, 
Colonel over een Regiment te voet, 

Manhaftig Voor 't Vaderland gebleven Voor Woerden, op den 13 Oclobtr i6ji. 

Ecft dan Van Suylenfteyn (Oraenjens Rechterhandt,) 
Zijn ooge toegeloocken r 

Ach I is fijn levens draat, bedroefde Vaderlandt, 
Door een vervloekte fchoot ontydigh zoo gebrooken • 

Helaas vergramde Godt ! noch eens uw toornc keer, 
Uw gramfchap wilt doch breeken, 

Rukt zulke Helden doch, helaas ! van my niet meer, 
Want onze moet liep wcch, die noch niet is befwecken. 

Traant brave Utrecht, traant, leert zuchten nu Breda, 
De Kroon van uwe Wallen, 

Een Scipio te velt, is al te vroegh , te dra 
Door't Franfche forsgewelt, ontijdigh u ontvallen. 

Van fijne dapperheyt, en wijs, en goet beleyt 
Zal eeuwighlijk Euroope 

Getuygcn ; want de Faam, doorluchtigh reets verbreyt, 
Hoe Fredrick Van Najfaww, fijn uur-glas is verloopen. 

Men fchrijf den Helt ter eer, dan op fijn Edel Graf j 
Hier ruß een Van de Helden, 

Die 'm ̂ 00 [waren tijdt ons floftot roemen gaf, 
Wijl men van Suylefteyn, \al eeuwighlijck. vermelden. 

Ex Tempore. 
c. V. z. 

t'Amßerdam, gedrukt by Alexttnicr Unfz. in de Beuling-ftraet 
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gen, in de voorgedachte plaetsen gedaen, getrocken, en nu door de druck in 't licht gebracht. 
t'Amsterdam bij Jan Claesz ten Hoorn, Boekverkoper over 't Oude Heere Logement 1674. 

Afbeelding 3 is opgenomen in de Pamflettenverzameling van de Koninklijke Bibliotheek te 's Gra-
venhage. 

Verdere literatuur: 
't Verwerd Europa ofte Polityke en Historische Beschrijvinge der waare Fundamenten en Oorsaken 
van de Oorlogen en Revolutien in Europa, voomamentlijk in en omtrent de Nederlanden zedert den 
jaare 1664 gecauseert door de gepretendeerde Universele Monarchie der Franschen. Beschreven door 
Mr. Petrus Valkenier, advocaat, uitg. te Amsterdam bij Hendrik en Dirk Boom (1675). 

Nico Plomp, Woerden 600 jaar stad, blz. 126-135 met literatuur opgave. 

Enige aantekeningen bij de GILDEBRIEF van de pan- tichel- en steenbakkers. 
(zie pag. 31 - 37) 

Op 10 april 1687 krijgen de pan-, tichel- en steenbakkers toestemming een gilde te vestigen. Op 4 
juli 1724 ontvangt het stadsbestuur een verzoek om vernieuwing van deze gildebrief. 
Ter vergelijking volgen hier de namen van de 24 vakgenoten uit 1724: 

Robertus van Daalen Jan van der Schroef 
Wed. Pieter Verbaan Mattheus Feck van Reyneveldshoek 
Willem de Broeder Jan van der Kats 
Theunis van der Lande Claes Gijsbertsz. Plomp 
Hendrik Snel Hendrik Stevensz. van der Kats 
Cornelis Plomp Cornells Corse van der Kats 
Jan Schriek Jan Plomp 
Jan de Koning Huybert Rietkerke 
Arie Knijff Cornelis Jansz. Plomp 
Cornelis Verbaan Hendrik Paling 
Giisbert de Koning Gerrit Linschoten 
Gerrit Verbaan Willem Gijsbertsz. Plomp 

(ontleend aan van Helvoort, Hoofdstukken uit de gesch. van Woerden blz. 189). 

Wij prijzen ons gelukkig dat de heer Landzaat te Zeist ons attent maakte op deze eerste gildebrief 
uit 1687 waarvan het origineel berust in de Universiteitsbibliotheek te Nijmegen. 
Voor de omslag van de gildebrief van 8 november 1764 zie Joh. Jansen, Van achter de oude schand
paal, blz. 135. 
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ORDONNANTIE 
Ofte 

G I L D E-B R I E F 

Han pan / Ctcöel ende 
â>teen uacöen/ottöec De ê>taDt enDe 
pooîtrcpe t>att U&oerDen beöoo* 
tenDe* 

2foo tût fteûeit toe onDet De 
De pm I Cicbcl ende §>teen bacbers 
onber De £>taot t©oerden en poo?> 
terpe beljoorenbe / în geen geb?upcfe 
10 getoeeß t onoer&ouoen ban feec< 

bere <£?Donnantie of <gilDe ©?ïef / toaer nae 
Dat De felbe Pan / Sîcljel enDe £>teen bacfeers 
f)aert)aöDcn te reguleren enDe te gebogen ; ende 
nu m DefetpDenbp beerben enbe <gtlDemeefter9 
met De gemeene #üde *ö?oeders (ten Defen fine 
Daer toe geroepen enDe bergaoert) geoojbeelt 
toerDt nuttig^ enDe Dîentttglj te toefen/ Dat ofc 
Der f)aet (geltjcb in andere piaetfcn toerDt ge< 
p?acttfeert) toter De gemaecbt / ten goeDe ban get 

n boog* 
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öooifcfeefae (Silbe I enbe be Sintoûonber* ban 
be boo?noemoe g>taöt Snoerden / een <@?bûn* 
nantie of #ii&e ©nef / toaer naer fp baer fott# 
oenfjebben te gelagen; bebten ban eenparig^ 
Ujih gerefolbeert en&e boen opfteilcn be nae* 
bolgenöe pometen ende »rttculen / ont hp bte 
ban Den €ö* #erecbte ban U9oerben geappjo? 
beert te tueraen. 

% 

" T W m enbeonber tit <£tlbe benepen füllen $ijn alle S&afen 
^ b a n j ^ a n / Ctcöelenbe&teen-bacften/ toelc&e tooonen 
in tie ^tabtenoeonberbeßoe^terpe ban îBoerben. 

31 3f» 
©at bit <Dtlbe of ^oeberftôap faï gebeert enbe&ebient 

foo?ben bp ern ®etcttm enbe ttoee Çooft-mang / be toelcfte 
boo? bc eer fie repfe ftetinife füllen nemen ban alle qneftien enbe 
ßefcöiaen/ bte onber öenlteben / nopenbe be onbetgoubinfl!) 
banbefe<D?bonnantte/ füllen rufen/ enbe öaer tn fommter* 
ïtjcfeenbem'tfto?t/ 'tsptn'ta&folberenofconbemueren/ fufc 
len totjfen/ foo fp m goebrr confrientte enbenaeftaeroo?beel 
bemnben füllen te befjooren* 

31 3! 3J* 
©en ©eeeften enbe ^ooft-mang füllen alle 3[aren binnen 

öcöt bagenbooi ben laetflen December tm meerbetfjepbt ban 
^temmen fttefen / enbe bte aen ben <0ereri&te tn ßefc& t̂fte ober^ 
lebetren / be j&amen enbe Coenamen ban bier of feg ßerfonen 
upt Jaerlteben/foo fp füllen ftoraen te berflaen/bte fp bequaemfi 
füllen acötcnom©eecften enbe ̂ ooffcmang te toefen •> enbefaï 
't<£erecf)t afé ban upt be biet of fe^genomtneerbe^erfonen 
fciefen een ©eeeften enbe ttoee $ooftman$. 3IHe 
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g ® . 
auiefan/ Cicöelwbeäteen-bacfeetg/ tnbefe25?oeber* 

fcöap 3»jnbe / füllen alle 3Jaren op Den bagï) ban'tmaecften 
ban De meutoe Sommatie / tot 3[aer-gelt geftouben 3Ön te be* 
taleneenegulben/ enbebieboo?/ ofopbenbagöboo?'tmaec-
&enbanbej$ommatiemet betaelbt/ fal berballen m bubbelt 
gelt/ tot ttoee gulben/ enbe noej) met betalenbe/ bat al̂  ban 
be boo?f3 penningen parateltjcft bp <*&îlbe-mee|îer£ / geaf= 
fifïeert met Ijaren 25obe / fal tnerben ge-ejceruteert aen ben on-
fcoilltgen ^etaelbec fijngereetfte toebeten bie jjpm fijn #upg 
of op fijn IBal öeeft fïaenbe, 

®. 

®en eetten 25ae£ fal ben anbeten 35ae£ fijn Unecjjtgofte 
&ag8-&uprberg tegen 't aenftaenbe3|aerfcoel mogen öupren/ 
maer füllen be ïtnecfjtg of ®agö-f)uprberg berpltgljt tn&* &*** 
bonben bltjben/ljaren bîenfî boo? bat 3[aec boo?t upt te bienen/ 
baer fp bp eemgj ï£aeg of 0?outo 3tjn / ïjet toelcft oorftpïaetg 
faï öebben ban be ^ooglj-maecfterg mbe#annebacfterpen/ 
enbe ban be <Dnber-25afen m reguarbe ban be J>teenplaetfen / 
op een boete ban töten gulben / bp be 23afen te berbeuren. 

®% 
Wtkht boeten m reguarb ban be 2$a3en of B?outnen füllen 

toerben gemnet al£ booren / enbe in reguarb ban ben fbo^mttf 
Mnttfyt$f ®acfl-8uprber?S/ ^oogömaecfeergenbe^nber-
&afen ban be &teen-plaetfen / bat bïe füllen berbenrenbtjf 
gulben / enbe gefto?t en mgeljouben toerben ban ïjaer berbïenbe 
floon / enberfteecRen toefen ban Ijaer bo?ber toercft/ maec 
bïe filepne Soon berbîenen/ bat fooöanige boeten toerben ge
laten/ tetbîfcretieban^eecftenen^ooftman^ 

W 2 &oo 
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£>oo eentgö Uneri&t / <D$oogl)maecfter / ^aso-öuptbet/ 
enbe <0nber-25ae$ fön bereft ten genoegen ban2&ar£of 
&?outo tuet tnel quam te Doen/ foo faï foobamgen23ae£be 
<&î\tn-mttftet$ baet op mogen jalen / enbe tie felbe met meer-
berfjept ban & temmen berfïaenbe bat't foereft tuet goebt en i& 
o f toert gemaeftt/fal fußten 2$ae$ fobantgen/ftneefrt/ 3^oogjj= 
maeefcer/ ®acF)-{juprbet enlie <&nber-2$aeé mogen laten gaen/ 
fonöer eenîgg bo?ber p?eten$ boo? Soon te betalen. 

fc 3f 3 3f. 
îBeïcft Urtica! ooeft plaetg faljjebbentnreguarbebanbe 

taerfjtg omtrent ftaer 2$afen / tue mebe bp onluften ben ®m? 
ften enbe ^ooftman^ fußen mogen berfoeeften / enbe ben 25ae£ 
ongeltjcfttoerbenbegegeben/ bat Def ined^ &?ooggmaec-
fcergenbe^nber-23afentn ftaer toerefc ruftettjefe enbe b#be* 
loch füllen boo?tgaen, 

%n m$ be «Stlbemeeffrrg tot foobaragen faetft ban 25afen / 
Unecjjtg/ ^acö-ftupjber^/ ^oog|Hnaecfter0enbe<£nbet-
$5afen berfoefjt toerben/ faï ben geenen bie tn't ongeltjrft too^bt 
gefielt moeten betalen aen &eecftett enÇooftmangboo^baer 
baratte enbe berfupm berttgö fhtpbetg / $ünbe boo? peber tfjten 
ftupber& 

% 

't <0een op eemge faaefen ofte gefefttflen/aengaenbe be enbet •? 
Öoubmgebanbeffcé?bomiantte bp ben ^eeefcrnenbe^ooft* 
mang geoo^beelt enbe ugtgefpioorïten too?bt/ fal bpp?obtfte 
moeten toerben bolbaen > met flrîciten berftanbe noefltang/ bat 
biegeenebtegenbaerb|i9eboelenbQl0aertte30n/ Bembaet 

boo? 
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boos Den <£m&it öefet J^iebe fal mógen beraepen/ mibtg 
mmptift renbe aïs boo een De boeten baet m &p getoefen fal toe* 
fen, enbe foo moten 't 43eredjt bebmbt / bp Den deernen enb* 
Dooftmang toelgeoo?beeltte 3Ön / enbe fuieftg qualtjcft geroe* 
pen / fal foobanïgen beroeper nocfl tn een boete toerben gecon-
brmneerti maer foo fjaer Bonntffe bp 't <Ùtttd}t toostte 
tuet gebaen / foo fal ben <0econoemneecDen fijn penningen fcofi 
en fdjaöeloog toerben gereftttueert 

f % 
#temanbt fal tot bit <£tlbe (om be boo?f$ j^eringö te boen) 

tor eben ingenomen / of fal ten befjoebe ban 't <$tlbe moeten be* 
talen feg gnlben/ enbe ftgD boo?tg tn aHeg reguleren naeben 
teneur enbe tnïjoubt ban Defe ̂ Donnant« of <#tlbe^?tef* 

ï&elcfce boeten füllen toerben berbeeït alg bolgöt > te toeten/ 
ttoee berbe-parten boo?'t<öübe/ enbe een berbe-partbooj 
't anne <#aftöupgDefer Jbtebe. 

f % % 9 f • 

bereiten enbe ^ooftmang / oo?beelenbeten goebebanjet 
«Btöbe btenfttgö te toefen een Bergabertngft ban be <$tlbeb?oe* 
berg/ fallen be felbe <*Mlbeb?oeberg bp gefonbtftepbt / enbe 
t'öupg 3Önbe / moeten compareren / op een boete ban feg ftup* 
berg/ tenbeöoebeban't<0tlbe/ raetberltegbanbûer&tem/ 
enbe te b*eben *fjn met Jet gerefoïbeerbe / bat be comparerenbe 
<&übeb?oeberg coneïubeeen en befïuptem De boeten te tnnen alg 
booren* 

f 3f » . 
®*n Veertien/ ©ooft-mang/ of ptmanbtbanbe<0üDe-

tyoeberg fcomenbe te fierben/ foo füllen alle De <0tlbe-b?oeberg 
mebe 
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webe ter ûe#aeffimtë moeten ßoett / op De berbeurte ban töten 
ftnpberg / een bejjoebe barTtgeraeene <#tlbe/ temnenarg 
booten» 

%\\t foeïfte #rttcnïen fnïïen moeten fïrecfcen en onbetfjouben 
too^ben/ onöepjejubtcieett'tl&Iacaetbanöaer <$beie<£?oot 
jÄ&og. be peeren Staten ban ^oHanbt enbe Îtëeft-Bjtefïanbt/ 
opfjetßan/ Ctcjjel enbe g>teen-bacften öe-emaneert/ toaer 
nae alle be «BWbebjoeberg ïjaer beloben te reauïeren, 

?®% 
&ït afleg te gebaren tot fcennelijcften foeber feaaen/öoubenbe 

Die ban ben ̂ ereri^te aenftaer be interpretatie en berWarinaö / 
mibtftabergbeberanberinaö / bermeerbermjjïf enbe berratn* 
öermaft befer #otncten enbe »rttcalen, 

$ $ 31 %> 
*&# aïïe't toeïfee berfofgt toerbt be approbatie ban Croont; 

S&urjjemeefteren en ̂ cjepenen boo^noemt Return befen öe* 
a?refïeertenbe onberteeefcent bp be <#tIbe-b?oeberg benacfjt^ 
| ï en$ lp | t l i l87 . 

.>y**~ Jan Dirckfz Verbaen. CornellsLantfàer. S' 
A-v Clacs Feck. Gerrit vander Schroef. 

Janjanfz Schryeck. Haesje PJoy. 
/> ~^ Willem Schrick. Aert Knijf. 

Willem Noppe. Jan Gijfen Plonfp / /° />*~ 
*-f**-^. Pieter Janfz V erbaen. Jan Claeflz Kamerick. 

ComelisCorflènRaft. Härmen Rijnieriz Hop-
Dit Merck f gefielt penbrouwer. 

byClaesMooy. J. Vermy. 

wy 
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WY Schout, Burgemeefte-
ren ende Schepenen derStede Woerden, ver

focht zyndc tot de approbatie van den voorfchreven ge-
concipieerden Gilde-Brief van 't Pan-ende Steen-backers 
Gilde, hebben naer ordinaire ftijl den voorfchreven Gil
de-Briefgeapprobeert ende geratificeert, fülcks Wy den 
fel ven approberen en ratificeren bydefên, midts dat Wy 
aenonsreferverende interpretatie van alle duyflerheden 
ende mifverftanden, ende oock de ampliatie , vermeer-
deringe ende verminderinge. naer tijdts ende fâeckenge-
legentheydt. A&um,ende defên doorOnfèn Secretaris ge-
daen teeckenen, op den 10 April 1687» 

ƒ. Lomberfon. 

In 's Graven-Hage, By Jacobus Scbertus, woonende op het 
Binnen Hof. Anno 1688. 
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HERTOG ALBERT geeft aan die van Woerden deeze handvesten, voorrechten en 
vrijheden, (vervolg) l) 

4. Ende waert dat sy, off eenich van hun beeden onwillich waeren die Borgemeesterschap binnen 
onser stede voorschreven aen te nemen, ende te regieren een jaar lanck, soo sal die onwillige 
verbeuren vijfftich pont goets gelts, halff tot onser behouff, ende halff tot onser stede behouff 

ende dan soo sullen die seven metten uitgeteyckende lote voorschreven een, ofte twee ander Burge
meesteren daer voor kiesen, nae datter onwillige waeren die Burgemeesterschap aen te nemen, in 
aire maten, als voorschreven is, ende waert dat eenlich van den Burgemeesteren voorschreven offli-
vich, uitlandich, off anders belast worden alzoo, dat hy onse Burgemeesterschap aldaer niet bedrij
ven, ende regieren mochte, soo sal onse Gerechte daer vooren eenen anderen kiesen in aire manie
ren, als voorschreven staet. 

5. Item, hebben wij onse stede voorschreven noch gegeven, als dat onse Gerechte van derselver 
onser stede alle twist, ende geschille, dat tusschen medepoorteren onderlinge gevallen sal, 
sounen, ende scheyden sal, ende soo wie van onsen poorteren van Woerden des niet uitgaen 

en wilde bij onse Gerechte voorschreven, off des weygerde, die soude verbeuren iegens ons twintig 
pont goet gelts, nochtans soudet onsen Gerechte voorschreven sounen, uitgeseyt van dootslagen, 
ende van lernten; oock mede ten waere, dat die selve onse poorter van Woerden die gewyer, ende 
gescheele hadden met haer moetswille, off by heuren vrinden met malcanderen sounden binnen 
veerthien daegen, naedien dat die twist geschiet, ende gevallen ware. 

6 Voorts, soo wes onse Schoudt, twee Burgemeesters, ende seven Schepenen binnen onser ste
de voorschreven keuren sullen eendrachtelijck om gemeenen orbaer der selver onser stede, 
dat sal aldaer recht wesen alzoo lange, als die keuren staen, ende soo wanneer sy eenige keu

ren hebben, die hen eendrachtelick onser stede onorbaer dochten wezen, die sullen sy mogen off 
laeten eendrachtelijck, ende die en sullen dan geen recht, ende te niet weesen, behoudelijcken ons 
altoos ons Heerlickheyt. 

7. Item, soo hebben wij onser voorschreven stede noch gegeven, als dat een poorter aldaer die in 
een dootslach compt, off bevallet, syn lyff daerom verbeuren sal iegens ons, ende niet syn 
goet. 

8. Oock mede soo en sal onse Bailliu, noch nyemant van onser, off van synen wegen onsen poor
ter van Woerden ergent mogen daegen vorder dan binnen onser stede voorschreven, ten waere 
met onse brieven. 

Ende want wy voor ons, ende onsen naecomelingen onser stede van Woerden, ende allen heuren 
Medepoorteren, geseten binnen onser stede, ende kerspel van Woerden, die nu syn, ofte naemaels 
wesen sullen, alle deese vryheden, rechten, ende previlegien voorschreven, ende elck bysunder on-
verbroken houden willen hebben tot eeuwigen dagen, soo hebben wy van onser rechter wetenheyt 
onsen segel aen desen brieff doen hangen. 

Gegeven in den Hage op S. Pontianus dach, in 't jaer ons Heeren M.CCCC. ende een, nae den loop 
van onsen Hove. 

1) het eerste deel is opgenomen in no 1 van de 8e jaargang, pag. 8-9. 
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HISTORISCH BOERDERIJ ONDERZOEK ook in Woerden en omgeving. 

In Arnhem is bij het Nederlands Openluchtmuseum een stichting ondergebracht die zich al ruim tien 
jaar met het beschrijven en opmeten van oude boerderijen bezig houdt. 
Het zijn vooral die boerderijen die door hun ouderdom en specifieke bouw interessant voor de stich
ting zijn. Ook de boerderijen die door sloop verloren dreigen te gaan zijn van essentieel belang. 
Eerst wil ik U uitleggen hoe zo'n beschrijving tot stand komt. 
Geregistreerd wordt wie de huidige bewoner van de boerderij is, wie er voor deze familie op de boer
derij woonde; daarna worden de inwendige en uitwendige kenmerken beschreven. 
Er wordt nagegaan of de boerderij op de monumentenlijst voorkomt en wat er verder over de boer
derij bekend is. Veelal heeft een boerderij oudheidkundige of volkenkundige waarde. 
Als de beschrijving klaar is wordt deze opgestuurd naar de stichting meestal vergezeld van enkele fo
to-opnamen en een situatieschetsje. 
Daarna stuurt de stichting medewerkers naar de boerderij om deze op te meten, dit houdt in dat 
men een tekening van de boerderij op schaal gaat maken. Men neemt de maten zowel van binnen 
als van buiten en maakt dat de plattegrond, de dwarsdoorsnede en de voor- en achtergevel. 
Het doel van de stichting is te waken voor het behoud van oude boerderijen. Men probeert over heel 
Nederland de boerderijen te beschrijven en op te meten om zo een archief aan te leggen. Dit kan 
nuttig zijn bij verbouwingen of aankoop van een boerderij. Aan de hand van de tekening kan men 
mogelijk zien hoe de boerderij oorspronkelijk geweest moet zijn. 
Hoe belangrijk het is om nog iets voor het nageslacht te behouden blijkt uit een recent krantenarti
kel waarin de stichting haar verontrusting uitspreekt over de sloop van boerderijen na de tweede we
reldoorlog. 
Het blijkt, dat 20% van de boerderijen die door de stichting opgemeten waren nu al gesloopt zijn. 
Ook in Woerden zijn nog mooie boerderijen die in aanmerking komen om beschreven en opgemeten 
te worden. Onze vereniging heeft al een begin gemaakt om er enkele te beschrijven. Op dit moment 
zijn er in totaal negen boerderijen beschreven, waarvan er zes ook opgemeten zijn. 
In Woerden zullen we moeten oppassen voor de slopershamer; dit geldt in het bijzonder voor onze 
binnenstad en niet in de laatste plaats voor de boerderijen waarvan er al enkele gesloopt zijn die ze
ker een grote historische waarde vertegenwoordigden. 
Leden, die zich interesseren voor het beschrijven van oude boerderijen kunnen zich bij mij opgeven. 

H.PJ.Nota 
de Sav. Lohmanlaan 35 
Woerden 
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VAN DE LEESTAFEL 

In deze rubriek willen wij U regelmatig op de hoogte houden van publicaties - zowel oude als 
nieuwe - die betrekking hebben op de geschiedenis van onze streek. Wij zijn U zeer erkentelijk in
dien U ons op bepaalde publicaties wilt attenderen. 

Van ons lid de heer RJ. Ooyevaar ontvingen wij een keurig verzorgd boekwerkje uitgegeven ter ge
legenheid van het (onofficieel) weer in gebruik nemen van de St. Nicolaaskerk in IJsselstein. 
Achtereenvolgens worden behandeld: 
- De historie van de St. Nicolaasparochie sinds de reformatie; met een uitvoerige documentatie over 

de pastoors van IJsselstein. 
- De bouw en inrichting van de neo-gotische kerk. 
- De restauratie van de St. Nicolaaskerk. 
Het boekje (35 blz.) is verkrijgbaar voor belangstellenden door overschrijving van f 2,50 op giro 
523164 van boekhandel van Hoeven te IJsselstein onder vermelding van „Boekje St. Nicolaaskerk". 

Ons lid Dr. J. Haitsma publiceerde in het Hervormd Weekblad een serie artikelen over de vijf psalm
berijmingen achtereenvolgens gebruikt in de Petruskerk te Woerden. 

TENTOONSTELLINGEN : 
In de vitrines van de burgerzaal van het gemeentehuis te Bodegraven exposeert de heer P.C. Beunder 
onder de titel: 

„Gruzels uit de grond rondom" 
een aantal archeologische vondsten. 

Het leven en werken van Herman de Man is het onderwerp van een expositie die van 27 september -
29 oktober gehouden wordt in het gerestaureerde stadhuis van Oudewater. 
Bezichtiging kan plaats hebben van 10 - 12 en van 13.30 - 17 uur; op zondag van 13-17 uur. 

In het kader van de herdenking van de gebeurtenissen in het jaar 1572 zal in het Rotterdams Gemeen
tearchief, Mathenesserlaan 315, een tentoonstelling gehouden worden onder de titel: 

„Rotterdam tussen Spanjaard en Geus". 

De tentoonstelling zal tegen de achtergrond van de landelijke gebeurtenissen vooral de Rotterdamse 
situatie belichten. Daarbij zal ongeveer de periode 1559-1581 bestreken worden. 
De tentoonstelling is geopend van 31 oktober 1972 tot en met 7 januari 1973 op maandag t/m vrij
dag van 10-17 uur, op zon- en feestdagen van 13-17 uur, en op zaterdag gesloten. De toegang is 
gratis. 

INHOUD: 

p. 25 - 30 1672 - het rampjaar 

p. 30 - 37 Ordonnantie ofte Gildebrief Pan-Tichel ende Steenbackers 

p. 38 Hertog Albert geeft aan die van Woerden deeze handvesten voorrechten en vrijheden 

(vervolg) 

p. 39 Historisch boerderij-onderzoek 

p. 40 Van de leestafel — Tentoonstellingen. 
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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 : 

* WAARDEVOLLE BOEKEN OP CULTUREEL GEBIED 

i t 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 - Woerden) 
Telefoon (03489) 383 


