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Een schout in kinderschoenen ?
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten
O p 16 september 1588 benoemen burggravin Philippotte van Montfoort en haar man J o h a n van
Merode met onmiddelijke ingang Berend Zas tot dijkgraaf van de Lekdijk in de Lopikerwaard.
Tegelijkertijd wordt hij tot schout 1 ) van Montfoort benoemd, met dien verstande dat dit laatste ambt
eerst zal ingaan na het overlijden van de dan nog in leven zijnde schout Antonis Jansen van Deyl. De
akte 2 ) is getekend in het thans nog bestaande slot Ham-sur-Heure 3 ).

Handtekeningen van Johan van Merocle en Philippotte van Montfoort onder de aanstellingsakte (1588).
Coll.: Familie-archief van Sasse van IJsselt.
Foto: G.J.A. Beerthuizen-van Kooten.
Berend Zas moet voor deze benoemingen een bedrag van ..duysent ponden van XI. grooten vlaems"
betalen. Bij de burggravin die haar broer Jan IV in 1583 opvolgde, omdat deze bij zijn dood geen
wettige kinderen heeft nagelaten, was deze grote som geld zeer welkom. De financiële toestand van de
burggraven was toen al vele jaren slecht"1).
De akte bepaalt dat Berend Zas de twee ambten zijn leven lang bedienen mag, terwijl hem het zo
geheten recht van survivance wordt verleend, dat hierin bestond dat hij één zijner kinderen tot
opvolger kon aanwijzen. De enige voorwaarde is dat het kind ,,daer toe best bequaem" moet zijn.
Wordt geen van de kinderen in staat geacht de ambten uit te voeren dan mag een plaatsvervanger dit
doen tot de burggravin of haar nakomelingen de som van duizend pond aan rie kinderen of erfgenamen
van Berend Zas terug betaald hebben.
Het was dus geen echte koop. maar een lening aan de burggrafelijke familie, waarvoor in ruil de beide
ambten mochten worden uitgeoefend.
De akte vermeidt dat Berend Zas. zolang hij het schoutambt nog niet kan uitoefenen omdat van Deyl
nog in leven is, ieder jaar een bedrag van 18 pond terugontvangt uit handen \ an de rentmeester van het
huis van Montfoort. Neemt men de toenmaals geldende rentevoet van de ..penning zestien" d.w.z.
6' 4 c7 per jaar dan blijkt het schoutambt door kapitalisatie op 288 pond te zijn gewaardeerd. Het ambt
van dijkgraaf werd dus 2'/2 x zo hoog aangeslagen als dat van schout.
Inderdaad, al vloeiden de inkomsten uit het ambt van dijkgraaf zeer onregelmatig, door de bank
genomen was het veel lucratiever dan dat van schout. Op 1 1 oktober 1588 5 )betaalt Berend Z a s d e s o m
van 1000 pond aan Claes Dircxzn. 6 ). rentmeester van Abbenbrouck, welke heerlijkheid ook in het
bezit van de Merode's is. Daarbij was ook ene Gerrit van Brugge aanwezig. Hij wordt door J o h a n van
Merode en Philippotte van Montfoort in de aanstellingsakte ..onzen Bode" genoemd.

1

Wat is van bovengenoemde bepalingen terecht
gekomen?
De akte is wat het dijkgraafschap betreft niet
uitgevoerd zoals in 1588 is bedoeld. Niemand
van Berend's kinderen volgt hem als dijkgraaf
op. Erger nog, in 1628 wordt het a m b t , nadat er
klachten bij de burggraaf zijn binnengekomen
over zijn niet goed meer funktioneren, Berend
afgenomen. Zijn leeftijd (hij was toen 67) heeft
r
Htea-fc
/
daarbij een grote rol gespeeld 7 ). Het bedrag van
712 pond. hetwelk zoals men dat toen n o e m d e
„op het ambt stond" zal hij van zijn opvolger
uitbetaald gekregen hebben. Het s c h o u t a m b t
komt dan nog niet in gevaar, het komt eerst op
28 april 1639 in het geding"). Op die dag krijgen
de schepenen Ghijsbert van Diemerbrouck en
Dirk Hendricx Weerslo het verzoek van Mechtelt Huygen de Bruyn, Berend's vierde vrouw
Opgedrukt zegel waarmede Johan van Merode en
Philippolle van Montfoort de aanstellingsakte (1588)
waarmee hij op 16 mei 1637 voor de schebezegelden.
penen 9 ) van Montfoort is getrouwd 1 0 ), om
Coll.: Familie-archief van Sasse van IJsselt.
eens bij haar man te komen. De schepenen
Foto: G.J.A. Beerihuizen-van Kooien.
voldoen aan dit verzoek en gaan naar het huis
van Berend, hetwelk zeer waarschijnlijk op
het kasteelterrein heeft gelegen 11 ). Zij troffen
Berend zittend op een stoel bij het vuur in de keuken. De inmiddels zeer bejaarde schout toont hen dan
de akte uit 1588 en vertelt dat hij nu gekomen is tot een hoge ouderdom en dat zijn krachten
verzwakken „ende qualick langer voor conden gaen". Hij transporteert dan uit kracht van de akte van
1588 het schoutambt van Montfoort op „sijner E. jonger soon Floris Sas omme bij zijn soon
geeommen sijnde tot sijnejaere bedient te worden op als sulckeere baeteendeprouffijte als den voors.
Berndt Zas den voors. Floris Sasse vader t selve bedient heeft ende noch is bedienende soe lange het de
goede godt gelieve". Floris is Berend's zoon bij zijn vierde vrouw. Helaas weten we niet hoe oud hij is.
Als hij wettig geboren is, dan zou hij nog een baby zijn. Als hij een latergewettigde bastaardzoon is. dan
kan hij niet ouder zijn dan ca. lOjaar, omdat Berend's derde vrouw Catharina van Cats omstreeks 1629
overleden is 12 ). Of is deze Floris misschien reeds verwerkt bij Mechtelt, terwijl Catharina nog in leven
is? Een in overspel verwekt kind dus. Helaas weten we niets met zekerheid.

/
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Handtekening van Claes Dircxzn. onder kwitantie op de aanstellingsakle (1588).
Coll.: Familie-archief van Sasse van IJsselt.
Foto: G.J.A. Beerihuizen-van Kooien.
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Floris Zas trouwde in 1651. het is dus wel zeker dat hij toen zijn moeder met Berend Zas trouwde, al in
leven was. Wanneer Floris geboren is ligt in het duister. Men kan velerlei gissingen dienaangaande
maken, maar alle ontberen zij vaste bodem. Dat Berend Zas de verwekker van Floris was staat niet
vast, het is zeer wel mogelijk dat hij zich heeft laten bewegen om het kind van Mechtelt de Bruyn voor
het zijne te laten doorgaan.
Zijn er uit Berend's vorige huwelijken geen geschiktere kandidaten voor deze toch zo zeer belangrijke
funktie?
Uit zijn eerste huwelijk met Josyna van Cats is alleen een dochter bekend, genaamd Anna11). Uit zijn
tweede huwelijk met Gooltgen Gerritsdr. Spijcker zijn zes kinderen geboren, drie dochters Antonette,
Margreta en Mayken en een zoon Henrick14). De andere twee kinderen kennen we niet bij naam. Zij
zijn op jeugdige leeftijd gestorven op 4 mei 1595 en op 28 juli 1606's). Gooltgen overlijdt zelf op
15 december 160616), zodat Berend dat jaar 2 sterfgevallen binnen zijn gezin heeft. In een akte van
10 december 160617) verklaart Berend dat na zijn overlijden zijn zoon Henrick recht heeft op de
belening van 1000 pond en op de ambten van dijkgraaf en schout. Berend echter heeft deze zoon
overleefd. Op 29 november 163518) wordt Henrick overluid en begraven in de kerk van Montfoort.
Berend's zoon Jan, geboren uit z'n derde huwelijk met Catharina van Cats komt niet in aanmerking.
Regelmatig maakt hij moeilijkheden, ook met zijn vader. Op 26 januari 163819) verklaart Berend zelfs
dat hij tegen het op 31 oktober 163520) gesloten huwelijk van .Jan met Merrichje Willemsdr. van
Mierop is. Gezien deze feiten lijkt het logisch dat alleen de jongste zoon Floris overblijft. Hierop heeft
waarschijnlijk zijn moeder Mechtelt ook invloed uitgeoefend, gezien haar pleiten voor de rechten van
haar zoon bij de Staten van Utrecht in een later stadium21).
Berend heeft bovendien al zijn dochters overleefd22), waarvan we de hierboven genoemde bij naam
kennen en bovendien nog een dochter Jacomijntje uit zijn derde huwelijk. Zij is op 30 november
162323) in Montfoort begraven.

Zegel van Berend Zas.
Coll.: Gem. Arehief Montfoort.
Foto: Streekarchivariaat Zuid- West UtrechtBenschop.

Floris is zijn vader echter niet opgevolgd. Berend Zas is overleden na 22 juli24) en voor 27 augustus
163925). Op 3/ 13 september 1639 benoemt de hofmeester van de burggravin van Montfoort uit kracht
van de open brief van 6 mei 1639 tot voorlopig schout: Ghijsbert van Diemerbrouck26). Deze brief van
6 mei 1639 is helaas niet teruggevonden. Opmerkelijk is dat bedoelde brief met het voorstel van de
benoeming reeds 8 dagen nadat Berend zijn zoon Floris heeft begunstigd is geschreven. Hebben de
schepenen van Diemerbrouck en Weerslo.een bericht gezonden naar Westerloo. waarde burggravin
woonde, nadat ze van Berend's plan hebben vernomen? We weten het niet zeker, al lijkt dit wel
aannemelijk, gezien de toch voor hen wel vreemde situatie dat de zittende schout van Montfoort een
kind tot zijn opvolger heeft aangesteld. Wat we wel weten is het feit dat de bepaling in de aanstellingsakte, dat Berend opgevolgd wordt door één van zijn kinderen of een waarnemer voor één van hen is
genegeerd. Dat blijkt uit het feit dat ondanks dat Ghijsbert van Diemerbrouck, doorzijn huwelijk met
Magdalena Zas, dochter van Berend's halfbroer Gerrit een aangetrouwde neef van Berend is, hij niet
benoemd wordt tot substituut (= plaatsvervanger) ten behoeve van zijn achterneef Floris, maar tot
provisionele (= voorlopige) schout. Wat er daarna gebeurd is met de 1000 pond en het recht dat
Berend Zas had verkregen, weten we helaas niet. Maar ook in dit geval zal 't wel zo zijn gegaan dat 't
bedrag dat nog op het ambt stond aan Floris moest worden uitbetaald, alvorens dat ambt aanvaard
kon worden.
Van Floris weten we dat hij zich als apotheker in Utrecht heeft gevestigd en daar een zeer gerespekteerd
burger is geworden, die ook met zijn familie op goede voet stond. Zijn nicht Huga van Ommeren27)
noemt hem zelfs in een brief ,,lieve oom, trouwe vriend en onbaatzuchtig raadsman" 28 ). Ook genoot
hij het vertrouwen van het stadsbestuur van Utrecht. Want als in het voorjaar van 1672de angst om de
naderende franse troepen Utrecht in zijn macht krijgt en men besluit om uit vrijwillige ingezetenen van
de stad een drietal compagnieën te werven, benoemt men op 22 mei 167229) Floris Zas tot kapitein over
één van deze compagnieën. Floris huwde twee keer. De eerste keer op 4 februari 165 1 met Anna Both in
het Anthoni Gasthuis te Utrecht. De tweede keer in het Catharijne Gasthuis op 1 april 1678 met Anna
Cuilenborg, nadat zijn eerste vrouw op 5 november 1677 is overleden. Floris stierf kinderloos op 14
april 1679.
Wat gebeurde er met de andere zoon van Berend?
Jan blijft problemen maken in Montfoort. Op 27 augustus 163930) komt Mechtelt de Bruyn zelfs naar
het stadhuis om zich te beklagen over haar stiefzoon. Hij haalt goederen uit het huis van zijn vader, wil
ze verkopen om met de opbrengst zijn schulden te betalen. Mechtelt vraagt de raad maatregelen
hiertegen te treffen. Jan werd begraven in de Grote Kerk van Montfoort. Zijn grafsteen werd tijdens de
huidige restauratie teruggevonden. De steen was echter slecht en verbrokkeld zodat hij niet
teruggeplaatst zal worden. Wel is de steen getekend (zie afbeelding).

Grafsteen Jan Zas 67,5 cm. x 65.5 cm.
Tekening: Raph. Oskamp Arch.bureau Ir. R. Visser B. V.Schoonhoven.

En van Diemerbrouck?
Hij heeft het schoutambt in ieder geval tot 19 februari 1641 uigeoefend.
Op die datum wordt er eindelijk een nieuwe schout benoemd: Godschalck van Halmale31). Dat deze
benoeming zo lang op zich liet wachten vindt mogelijk zijn oorzaak in de problemen die ook in de
opvolging van het burggraafschap ontstonden. In 1638 heeft Florens van Merode zijn overleden
broer Philips opgevolgd32). Niet voor lang. want op 11 mei 1638 is ook hij reeds overleden33). In de
„Stamboom der Heeren van Montfoort"34) lezen we echter Ferdinand Philips van Merode. burggraaf
1640-1649. Ook bij de opvolging van het burggraafschap zou er dus in dezelfde periode sprake zijn van
een hiaat van ca. twee jaar en het was tenslotte de burggraaf die de schout benoemde. Is de
regeerperiode van Florens te kort geweest om de belening van het burggraafschap te regelen, zodat zijn
zoon Ferdinand Philips in de ogen van de Staten van Utrecht niet zijn vader Florens maar zijn oom
Philips opvolgde? Een antwoord op deze vraag verdient een nader onderzoek. Dat Anna Maria
Sidonia van Bronckhorst-Batenburg niet aan de rechten van haar zoon heeft getwijfeld lezen we in het
leenregister van de burggraven op 3 januari 163935j). Daar staat ,,als moeder ende testamentare
mombersse36) van den hoochgeborenjoncheer Ferdinand
borchgrave van Montfoort. Bovendien
was ze als voogdes van haar minderjarige zoon op 6 mei van datzelfde jaar al overgegaan tot de
aanstelling van een tijdelijke schout.

Anna Maria Sidonia van
Br onekhorst-Batenburg,
echtgenote van Florens
van Merode.
Coll.: Graaf de Merode Brussel.
Foto: Iconographiseh
Bureau 's-Gravenhage.

Met hartelijke dank aan Jhr. Mr. L.A.M, van Sasse van IJsselt voor zijn waardevolle adviezen en het
feit dat hij mij de moaeliikheid verschafte om stukken uit zijn familie-archief te raadplegen.

Noten
1) In de stad Montfoort was de schout een ambtenaar in dienst van de burggraaf. Zijn taak was vooral van
gerechtelijke aard. Hij maande de schepenen om recht te spreken. Zelf sprak hij geen recht. Na de uitspraak
zorgde hij wel voor de tenuitvoerlegging van het vonnis. Bovendien waren hem administratieve, politiële en
financiële taken opgelegd, zoals toezicht op het onderhoud van wegen, handhaving van orde, aanhouding van
misdadigers, publikatie van plakkaten en ordonnanties.
2) De originele akte bevindt zich in het familie-archief van Sasse van IJsselt. terwijl een kopie uit 1626 zich bevindt
in het gemeente-archief van Montfoort - inv.nr. 9.
3) Dit voormalige Merode-bezit ligt ca. 20 km. ten zuiden van Charleroi in de Belgische provincie Henegouwen.
4) „Dijkbrief en Lopikerwaard" in De Lekdijk Benedendams en de Usseldam — 4e deel - 1978 door Jhr. Mr.
L.A.M, van Sasse van IJsselt — pag. 110-111.
5) De kwitantie bevindt zich op de aanstellingsakte — familie-archief van Sasse van IJsselt.
6) Volgens een mededeling van Jhr. Mr. L A M . van Sasse van IJsselt betreft het hier hoogstwaarschijnlijk de
stamvader van het geslacht van Erckel. dat zowel in het Land van Montfoort als daar buiten aanzien is gaan
genieten.
7) zie noot 4 - pag. 115.
8) RAU - - Rechterlijke Archieven inv.nr. 615-1 Montfoort, Protocollen van transporten, plechten en
testamenten.
9) RAU — Register van huwelijksvoltrekking van het gerecht der stad Montfoort — 1618-1758 — inv.nr. 349a.
10) Voor schepenen trouwden zij die geen lidmaat van het Gereformeerde Kerkgenootschap waren. Berend Zas was
zonder twijfel katholiek.
11) Berend was van 1597-1633 ook drost in de heerlijkheid van Montfoort en de drost had zijn ambtswoning binnen
het kasteelcomplex.
12) ..Fragment-parenteel van Sweer, bastaard van Montfoort" in De Johanniter Orde en haar Commanderij
Montfoort — 1976 door Jhr. Mr. L.A.M, van Sasse van IJsselt — pag. 106.
13) ..Een Montfoortse familie van Hooff' in De Nederlandsche Leeuw —juni 1956door A.H. Drijfhout van Hooff
— kolom 174.
14) RAU
Weeskamerarchief Montfoort inv.nr. 22-5 Weesboek 1592-1614, fol. 311-312.
15) GAM — inv.nr. 560 Rekeningen van de kerkfabriek.
16) Ibidem.
17) zie noot 14.
18) zie noot 15.
19) RAU — Weeskamerarchief Montfoort inv.nr. 22-6 Weesboek 1615-1685. lol. 189.
20) zie noot 9.
21) Familie-archief van Sasse van IJsselt.
22) Ibidem.
23) zie noot 15.
24) zie noot 12
pag. 105.
25) GAM — inv.nr. 25-2 Notulen van den raad of de vroedschap — op die datum lezen we „weduwe wijlen
Berndt Zas".
26) GAM
inv.nr. 25-2
27) weduwe van Justus Zas ( tl664), enige zoon van de voornoemde Henrick Zas.
(zie Neüeriand's AdeisDoek l95l — pag. bü).
28) zie noot 21.
29) GAU — tweede afdeling — inv.nr. 121 Resolutiën van den raad.
30) zie noot 26.
31) Ibidem.
32) ..Stamboom der Heeren van Montfoort" in Catalogus van hei Archief der Heeren van Montfoort"— 1920 door
Mr. R. Fruin Th. Az. en Mr. A. Le Cosquino de Bussy.
33) ..Bijdrage tot de geschiedenis van de Heeren van Abbenbroek en hun aanverwante geslachten, de Heerlijkheid
Abbenbroek en de vicarie op het altaar van St. Lucas in de N.K. te Delft" in De Nederlandsche
Leeuw
maart april 1918 door G.B.Ch. van der Feen
kolom 95-96.
34) zie noot 32
35) RAU — Archief der Heeren van Montfoort
inv. nr. 291 Leenregister van Floris van Merode. burggraaf van
Montfoort. van Anna Maria Sidonia van Bronckhorst. burggravin van Montfoort. en van Philips Ferdinand
van Merode. burggraaf van Montfoort 1638-1649, fol. 118.
36) voogdes

De hondenbelasting in Woerden
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten
en L.CI.M. Peters

Lang voor dat Koning Willem III op 29 juni 1851 de Gemeentewet, waarin in art. 240 een belasting op
honden geregeld is, met zijn handtekening bekrachtigde, kende Woerden reeds een hondenbelasting.
Want al ruim 20 jaar eerder, op 25 december (!) 1829') heeft zijn grootvader Koning Willem I,als ware
het een kerstgeschenk, zijn goedkeuring gehecht aan een door de gemeenteraad van Woerden
ingediend voorstel tot het heffen van een dergelijke belasting2).
Op 14 april 18293) is in de gemeenteraad van Woerden hierover voor het eerst gesproken. Tijdens de
raadsvergadering stelt wethouder Okhuijsen deze belasting voor als een middel om paal en perk te
stellen aan de hoeveelheid honden die de gemeente kent. Men overlegt uitvoerig over deze zaak, maar
houdt het voorlopig in beraad. Op 27 november4) komt het hondenvoorstel opnieuw ter sprake. Men
ziet uiteindelij k het voorstel toch wel zitten en acht het zeer doelmatig als een maatregel van veiligheid
en orde. Naar de oorzaak, welke tot deze opmerking leidde, kunnen we alleen maar gissen. Men besluit
dan met ingang van 1 januari 1830 een hondenbelasting te gaan heffen.
Er wordt een reglement opgesteld, dat op 8 december 1829 ter goedkeuring door de Koning aan
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gezonden wordt. Als argumentatie voert men aan dat deze
belasting zal dienen ter bestrijding van de gemeente-uitgaven over 1830 en ter voorkoming van
(ongebreidelde) vermenigvuldiging van honden5). In het hierboven genoemde reglement6) leest men in
art. 1 dat voor iedere hond, zonder onderscheid van soort en ouder dan 6 weken jaarlijks door de
eigenaar of bezitter een belasting van 1 gulden moet worden betaald. Voor de honden van de
schaapherders moet de belasting betaald worden door de belanghebbende veehouders, waarbij het er
niet toe doet of ze wel of niet eigenaar van de honden zijn. Bovendien hoeven jagers slechts de helft van
de belasting te betalen voor die honden, waarvoor zij volgens hun jachtakte ook al een recht betalen.
In de volgende artikelen van het reglement lezen we dat alle hondenbezitters zelf hun hond moeten
aangeven met vermelding van de haarkleur en soort. Doet men geen aangifte, dan riskeert men een
boete van 3 gulden boven de belasting. Op honden die in het lopende jaar van eigenaar wisselen hoeft
de nieuwe eigenaar geen belasting meer te betalen als die reeds door de oude eigenaar is voldaan.
Op het naleven van het reglement — zo is bepaald — zal door de agenten van politie en alle verdere
stedelijke beambten worden toegezien. Men zal evenwel, zoals ten aanzien van de invordering van
plaatselijke directe belastingen bij de wet van 29 april 1819 is vastgesteld, eerst na proces een boete
kunnen opleggen. Voor honden welke na 1 juli verkregen worden hoeft men slechts de helft van de
belasting te betalen. Wordt men na 1 oktober pas eigenaar van een hond dan krijgt men voor de rest
van dat jaar algehele vrijstelling.
Om nu een indruk te krijgen van de baten der hondenbelasting geven we u een overzicht van de drie
jaren waarover deze belasting geheven is7). Opvallend is het dat het aantal honden per jaar terugloopt.
Viel de belasting de mensen zwaar of is dit zuiver toeval? We weten het niet. Wat we wel weten is het feit
dat op 27 januari 18328) wethouder Okhuijsen aan de raad meedeelt dat de hondenbelasting over 1830
van de personen J. van der Graaf, J. van Dijk, A. van Kooten. H. Rietveld, C. Flier, de heer
F.L.C. Renno en Dirk van den Heuvel oninvorderbaar lijkt. Nadat de raad hierover vergaderd heeft
komt men tot de conclusie dat genoemde personen, met uitzondering van J. van Dijk en Dirk van den
Heuvel, wel in staat moeten worden geacht te kunnen betalen. Zij zullen alsnog ernstig gesommeerd
worden tot betaling over te gaan. Dat de meesten dit inderdaad hebben gedaan blijkt uit het overzicht.
Alleen J. van der Graaf blijkt niet betaald te hebben, terwijl D. van den Heuvel, hoewel daar niet toe in
staat geacht, wel heeft betaald.

OVERZICHT HONDENBELASTING 1830-32:

J . A . van A c h t e r b e r g
D i r k Alsum
Mej.
de wed. A n d r e s

Soort:

P a n n e b a k k e r i j a)
Poelstraat b)
Holstraat c)

zwarte fiks 1)
gele m o p m)
gele m o p

re u
re u
gesneden

geel mopje

re u

/ w a r t e fiks
/ w a r t g l a d h a r ig
zwart g l a d h a a r
snoekgrauw bastaard
wind hond
snoekgrauw steiloor
r o o d b o n t e bles
zwartbont r u i g h a a r
bruine hond
geel mopje
d o n k e r b r u i n huishondje
witachtig mopje
bruin g l a d h a n g
hondje
zwart fiksje
zwarte fiks
zwart huishondje

teef
gesneden
teef

1832:
Rietvelderstraat c)
Bouwdewijn van A s s u m Rietvelderstraat
J . A . van Baaien

Hofstraat

Pieter van B a t u m

1831 : Grotesteeg
B ree veld

Carel Beeke
R . G . van den Berg

Pannebakkerij
Hofstraat

Dirk Bisjon
Wed. J. B h e k e n d a a l

Pannebakkerij
Pannebakkcrij

J. Blom van Assendelft
J. Blomrantssend
Bast. Bongaars

Hofstraat
Rietvelderstraat
Haverstraat d)

Barend B o r m a n
Sijmen B o s m a n

Breeveld
C r o m wijk

Gert B o u t h o o r n
Willem B o u t h o o r n
G. Brands
Mevr. de wed. Bredius

Breeveld
Breeveld
Pannebakkerij
Hofstraat

C.J. Bredius

Rijn e)

J a c o b u s van den Brink

Geestdorp

Hendrik van den Broek

Kruisstraat

C o r n . Broekhuijsen

Breeveld

J. Broekman
J a n Brouwer

Kruisstraat
Middeland

J a n de Bruin
J a n de Bruin
Bart ten B r u m m e l a a r
Philip Burggraaff

Geestdorp
Rijn
Pannebakkerij
Snel

Klaas van D a m

Geestdorp

Ds.

Haverstraat

D.A. D e t m a r

Geslacht:

Adres:

zwart steiloorig
hondje
zwartbonte molhond
zwartbonte molhond
idem /wart gladharig
boerenhond
zwartbonte molhond
zwart r u i g h a n g
blauwbles hazewindje
tijger j a c h t h o n d
gele huishond
tijger j a c h t h o n d
bruin huishondje
zwart steiloorig
hondje
bonte b o e r e n h o n d
zwarte poedel
d o n k e r b r u i n gladhaar
zwartbonte j a c h t hond
r o o d b o n t e idem
roodbonte boerenhond
gele hazewind
gele b u l h o n d
idem met zwarte
snoet
gladharig hondje
glad bruin bont
r o o d b o n t e bles
bruin fiksje
zwartbonte molhond
zwartbont
3 roodbonte jachth o n d e n . 1 zwarte bles
vaalbonte pluimstaart

Beroep:

1830

1831

arbeider
weduwe heel- t
vroedmeester ]

1.00

1.00
i 00

!.!)()
1.00
j 00

broodbakker
1.00

reu
reu
teef
teel
reu
teef

koopman

1.00

b o u w m a n q)

1.00

kleermaker

1.00

1.00

re u
teel

winkelier
k l a p p e r m a n r)

1.00
1.00

1.00
1.00

stadssecretaris

1.00
1.00

1.00
1.00

re Li
teef
teef
reu

reu
teel'
reu
teel

reu
re u
re u

.00

reu
teef
reu
teel
reu
teef
reu
teef
reu
gesneden

.00
1.00

bouwman

1.00
1.00

1 00
1 00

!.()()
1 00
1.00

burgemeester

1.00
0.50
1.00

bouwman

1.00

tapper

1 00

1.00
1.00
0.50

1.00
0.50

0.50
1.00

0.50
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
bouwman

0.50
0.50

0.50
0.50
00

predikant

1.00
1.00
1.00

werkman
koopman
bouw man

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

bouwman
rei;

.00

.00
c o n d u c t e u r va
magazijnen

reu
teel'
reu

1.00
1.00
1.00

teei
teel
teel
teel
gesneden
gesneden
re u

1832

predikant

2.00
1.00

1.00

1.00

1830
G u i l l a u m e Dieltjens
Grietje D o b b e r m a n
Franciscus van D o n k
Fredrik Dreijer
Maurits Dijenburg
F r a n s van Dijk
Hendrik van Dijk
Leendert van Dijk

Gerrit van Eijk

Cornelis Flier
J o h a n n e s Flier
Den Heer Fontijn
Wed. Cs. Groeneveld
Matheus Groos
J a c o b de Groot
J a c o b Gulcher
H e r m a n u s de H a a n

Daniel de Haas
H e r m a n u s Hamerslag
Wed. M. H a m o e n
Christina van Haren
Teunis H a r t o g
Dirk van den Heuvel

A . W . J , van Hoecke
Arie Hogenes
Willem Holtmeijer
A d r i a n u s Hoogland
J a n de Horn
Jan Hunik
J. van Ispelen
Mej. de wed. Iterson

Frans J a n s s e n
Jan Jonkers
A.C. van der Kas
Cornelis van der Kas

ruigharige steiloor
vale wolfstaart
Proveniershuis Rijn r o o d b o n t huishondje
Hofstraat
zwart g l a d h a r i g
hondje
geel mopje
Varkensmarkt 0
steiloorig fiksje
Groenendaal
1832: Haverstraat
zwart g l a d h a a r
Groenendaal
zwart fiksje
Pannebakkerij
zwart g l a d h a a r .
bruine pootjes
bruinbles boerenBreeveld
hond
z w a r t b o n t hondje
Geestdorp
snoekgrauw bastaard
windhond
zwartbles boerenbond
Rijn
zwartbont gladhaar
v a a l b o n t e hond
Rijn
zwart bruinpootje
5 fiksje s
Kasteel Rijn
Rijn
gele m o p h o n d
gele bastaard m o p
Rietvelderstraat
engelse zwarte h o n d
Pannebakkerij
bruin met gele h o n d
1832: J a a g p a d g)
b r u i n b o n t e jachtBreeveld
hond
Geestdorp
gele m o p h o n d
zwartbonte huishond
gele h o n d steiloor
gele h o n d h a n g o o r
Bent hei mersteeg h) zwarte poedel
Pannebakkerij
zwart met geel bont
Snel
z w a r t b o n t e boerenhond
Rijn
geelbont huishondje
Haverstraat
bruin mopje
Pannebakkerij
kastanjebruin gladharig
zwart krulharig
Kerkstraat
witte kruik)k
Rijn
z w a r t b o n t huishondje
Pannebakkerij
zwart fiksje
Achterstraat
bruin gladharig
grijsharig leeuwtje
Rietvelderstraat
Kromwijk
zwarte fiks met geel
Kerkstraat
drieharige gevlekte
Kerkstraat
r o o d b o n t e patrijshond
vos hond
Romijnsteeg
zwart fiksje
Rijn
geel
tijger
Hofstraat
zwarte poedel
Rietvelderstraat
Hofstraat
zwarte tijger
Kasteel Rijn

Den Heer van Erp Taal
m a n Kip
Rijn
Willem Kleijer
Hofstraat
D o c t o r Klitsi
Hofstraat
Den Heer J. Knijff Hz. Pannebakkerij
1832: Rietvelderstraat

teef
reu
teel

1831

1832

1.00
! 00

1.00

1.00
1.00

reu
reu
teel
teef
teef

winkelier

1.00
1.00
1.00

kastelein

1.00

reu

werkman

1.00

reu
reu

bouwman

1.00

reu

bouwman

! Of'

1.00

1.00

1.00
1.00

I 00

I 00

koopman
winkelier

1.00

1.00
1 00

werkman

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1 00
5.00
1.00
1.00
1.00

1.00

bouwman

0.50
1.00

teef
teel
teef
reu
reu
reu
teef
teef

teef
teef
teef
reu

postillon s)

1.00
1 00

1.00

1.00
! 00

1.00
1 00

0.50
1.00

1.00
1.00

1.00

1.00
1.00
1.00

gesneden
te et
zonder beroep
teel
werkman

1.00

1.00
1.00
1.00

1 00

teef

1.00
1.00

1.00

1 00
1 00
1.00
1.00

1.00
1.00

reu
re u

barbier
schipper

werkman

reu

1.00

1.00

reu
teef
reu
reu
reu
reu

zonder beroep
winkelier

reu

apotheekhoudster

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00

teef
re u

koopman

teel

kastelein

1.00

1.00

teef

koopman

1.00

1.00

geel smousje
geel b r u i n mopje
zwart fiksje
b a s t a a r d mop

re u
reu
teel
re u

ambtenaar

1.00
1.00

steen-en pannenbakker

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

bruin mopje

re u

10

1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

t.oo

1 00

1 00

.Jan K o e n e k o o p

Pannebakkerij

Daniel Kok

S i m o n Kok
Pieter Konine

S p e k s t r a a t f)
1831: A c h t e r s t r a a t
1832: S p e k s t r a a t
Middeland
Pannebakkerij

Arie van Kooten

Oudeland

Cornelis van Kooten

Groenendaa!

Willem Kooijman

Snel

J a n de Kouwer

Oudeland

Pieter Kromwijk
Arie van der Landen
Dirk van der Landen
H. van der Landen
Willem van der Landen

Middeland
Pannebakkerij
Pannebakkerij
Jaagpad
Pannebakkerij

Bastiaan de Lange
B. de Lange
Aart Leem koel
Jan van Leeuwen
J a n Lelieveld

Geestdorp
De Heide I)
Hofstraat
Middelland
Geestdorp

J a n Lern

Hofstraat

Klaas van der Leijden
Wed. Gerrit Lubbe
Hendrik Meester
Jan Meester
Dionisius Meijer

Leidschepoort j)
St. A n n a s t r a a t f]
Snel
Snel
Kruisstraat

Cornelis Mooi

Pannebakkerij

Willem Nederberg
Wed. X e u t e b o o m
Wed. J.C. Ten Noever

Groenendaal
Singel
Pannebakkerij

Kaatje Nolet

Achterstraat

J. 1 . Okhuijsen

Rietvelderstraat
[831; Hofstraat
Breeveld

Jan Okkerse
Wed. F. Oldens
Gerrit O o s t e r o m
Jan O o s t e r o m
Jan O o s t r u m

Pieter O p d a m
1831: Wed. O p d a m
Jan Pak
Cornelis Pels
Jan Pels

Hogewoerd
[831: G r o e n e n d a a l
Breeveld
Achterstraat
Hofstraat
1832: Rietvelderstraat
Hofstraat
Varkensmarkt
Pannebakkerij
1832: J a a g p a d
Pannebakkerij

zwart langharig hui;
hondje
grij/e krulhond

zwarte m o l h o n d
r o o d b o n t e boerenhond
zwart gladharige
huishond
zwart en bruin langharig
z w a r t b o n t e boerenbond,
zwartbonte molhond
zwarte poedel witte
borst
zwarte poedel
zwarte kardoes n)
zwartbonte molhond
grijze m o p h o n d
bruine m o p h o n d
zwart r u i g h a a r
zwart gladharige
huishond
geel steiloorig hondje
gele ruige
zwarte fiks
zwartbonte molhond
zwart giadharig
hondje
gele b u l h o n d
gele kettinghond
blauwe fikshond
driekleurig langhaar
zwartbonte molhond
zwartbonte molhond
bruin huishondje
geel huishondje
witte poedel met
zwarte oren
witte kardoes
geel mopje
z w a r t b o n t e bles
z w a r t b o n t e kettinghond
kastanjebruin huishondje
/ w a r t fiksje
bruine fiks
zwartbonte molhond
idem
witte kardoes
witte krulhond
zwart boerenhondje
zwarte fiks
gele b u l h o n d
snoekgrauwe kettinghond
zwarte fikshond
zwarte kardoes
zwart giadharig
hondje
zwart giadharig
hondje

reu
teef

kruidenier
mr. w a g e n m a k e r

teef
teef

bouwman

[CU

werkman

teef
reu
teel
re u
teef
re u
teef
reu
re u
teel
teef
(cel
teef

bouwman

1830

1831

1832

1.00
1.00

1.00

1.00

I.00

1.00

1.00

1.00

1.00

00

1.00

1.00

1.0')

1.00

1.00
1.00

1.00

1.O0
I.OO
1 00
1.00
schipper
werkman
werkman

1.00
1.00

werkman
werkman

I.OO
1.00

1 00

I 00

1 00
1.00

1.00
werkman

1.00

leei
reu

werkman
vleeschhouwer t)

i.oo
! 00

1.00

1 00

teef
teet
teef
reu
teef
teef

portier

1.00
! 00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

koopman

1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

reu
CL' u

1.00

re u

teel
re u

1.00
1.00

1.00

1.00

wethouder

1.00
1.00

1.00

b o u u man

1.00

1.00

1.00

1

gesneden
re u
reu
reu
teef
teet
teel

n

n

1.00
1.00
bouwman
werkman
wijnkoper

reu
teel

1.00
1 00 1.00
i.Oii
1 00 1.00

! .00
1 00

oo
1.00
melkboer
schipper

1.00

werkman

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00

00

1830

Pieter Pelt
Matheus Pouw

Pannebakkerij
1832: J a a g p a d
Haverstraat
Snel

L.S. van P r a a g

Groenendaal

Pieter Pels

kastanjebruin hondje
rode v o s h o n d
kardoes
vaalbles b o e r e n h o n d
v a a l b o n t e boerenhond
ruige fiks

teef
reu
reu
gesneden

zwarte fiks
geel mophondje
geelbont huishondje
zwarte fikshond

ICC f

Groenendaal
Singel
Poelstraat
1832: P a n n e b a k k e r i j
zwartbonte molhond
Middeland
Reinier Rateland
drieharig huishondje
lichtbruin gladharig
Rijn
J a n Reehorn
geelbont hondje
Rijn
Jacoba Reepmaker
geelbont met
h a n g e n d e oren
geel hazewindhondje
Hogenwoerd
F.C.L. Renns
1831: Rijn
Rietvelderstraat
Mevr. Renns
Bentheimersteeg
mophondje
F. van der Renst
Groenendaal
z w a r t b o n t langharig
N . H . Richel
huishondje
idem
zwart fiksje
Hofstraat
G D . van 't Riet
bruine fiks
geelharig huishondje
zwartbonte molhond
Breeveld
Cornelis Rietveld
zwarte kardoes
Pannebakkerij
Hendrik Rietveld
r o o d b r u i n gladhaar
Geestdorp
Huibert Rietveld
r o o d b o n t e brak o)
Poelstraat
Fredrik Ritzau
1831: Achterstraat
bruin ruighaar
Breeveld
C. Roeleveld
Bulwij k
zwartbonte molhond
J a c o b Roest
Elisabeth van R o o d e
Rijn
zwart huishondje
Jan Roos Jz.
Hofstraat
zwart langharige
huishond
z w a r t b o n t e huishond
1832: Haverstraat
gele hond met
hangende oren
Breeveld
Pieter R o o s e n b o o m
zwartbontbles m o l hond
boerenhond
Jaagpad
gladharig r o o d b o n t
Cornelis van Rooijen
gele kettinghond
z w a r t b o n t e boerenJan van Rooijen
Breeveld
hond
zwarte b o e r e n h o n d
z w a r t b o n t e bles
Rijn
Egbert Ruys
z w a r t b o n t e tijger
gele m o p
Achterstraat
Wed. J a n Ruijzenaar
Oudeland
zwarte poedel met
Wed. J . G . S c h u a k
witte borst
z w a r t b o n t e bles
Geestdorp
Cornelis Schuilenburg
zwart fiksje
Hofstraat
Dirk Schultz
geel mopje
Kasteel
Adam S c h u t /
zwart fiksje
H e r m a n u s S n i k k e n b u r g Rijn
zwarte keeshond
G. van Soest
Geestdorp
zwart hondje z o n d e r
J o h a n n e s Solsbergen
Utrechtscheoren
poort k)
Pannebakkerij
z w a r t b o n t keesje
J a c o b Stam
blauwgrijs keeshond
1832: Wed. J a c o b S t a m
Rietvelderstraat
zwarte daks
A.J. van Stave]
r o o d b o n t e brak
F.B.F, van Stavel
Hofstraat
zwarte fiks
Rietvelderstraat
J. van Steenwijk
Schelte Pulkus
Hendrik van Putten
J a c o b u s van Putten

teef
teel

1831

1832

1.00
1.00
1.00
bouwman

1.00
1.00

h o u d e r van bank van
lening

ie e f'
re ü
reu

koopman
werkman

reu
teef
teef
teef

bouwman
schoenmaker

reu
teef

pastoor

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

1 00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

.00
00

1.00
1.00

1.00
1.00

reu
teef
gesneden
gesneden
teef
teef
reu
reu
reu

werkman
werkman

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

.00

uitdrager u)

teef
reu
reu

bouwman
bouwman
z o n d e r beroep

1.00
1.00

0.75
1.00
1.00

1.00
1.00

gesneden
gesneden

booremaker

1.00

1 00
teef
reu
reu
reu
teef

teef
teef
reu
teef
leef
reu
teel'
leef
teef
reu
re u
re u
re u
re u
reu
reu

bouwman

1.00

schuitenjager v)

1.00

1.00
1 00

werkman

1.00

koopman

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00
weduwe notaris
bouwman

deurwaarder

portier

timmerman
schipper

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00

1 00
1 00

1.00

i 00
o()

1.00
1.00

1.00
1.00

1830 1831 1832
G. Stolwijk

Kromwijk

W . F . Stovee
C . F . J . Suter

Hofstraat
Hofstraat

Cornells Sweers
Den Heer van Teylingen

Oudeland
Geestdorp

J. v a n Teijn
Pieter Tibbe
Hendrik Ultee
Wed. Klaas van Veen
Willem Veenendaal
Wed. J. van Vegten
J a c o b u s van Velsen

Rijn
Rietvelderstraat
Rietvelderstraat
Rijn
Hofstraat
Breeveld
Rijn

J o h a n n e s Verbeek

Poelstraat
1831; Achterstraat

J a n Verduin
Gijs Vergeer

Kromwijk
1831: Achterstraat
Voorstraat

Jan Verhei
Jan Vermeer

Achterstraat
Breeveld

Jan Vermeulen
Huibert Versteegt
Pieter Vink

Pannebakkerij
Snel
Pannebakkerij

Jan Groeneveld Vink
Aart Visser

Pannebakkerij
Pannebakkerij

Gijsbert Visser
A n t o n i e van Vliet

Pannebakkerij
Snel

H. van Vliet

Breeveld

L e o n a r d u s Voilebregt

Rietvelderstraat
1831: Hofstraat

Isaak Voorsteegh
Jan de Vromen

Pannebakkerij
Breeveld

Willem Vrijhoef
Jan Vyvyan

Pannebakkerij
Pannebakkerij

Leendert de Waal

Rijn

Jan Pieter Wagner

Groenendaal

Leendert van der Wagt
Jacobus Wassenaar
David Wilhelmus

Havestraat
Hofstraat
Havestraat

z w a r t b o n t e bles molhond
geel mopje
geel k o r t o o r i g hondje
gele m o p
geel k o r t o o r i g
roodbont gladhaar
roodbonte jachthond
idem
zwarte bles met
bruine oren
4 fiksen huishondjes
zwart huishondje
bruin hondje
bruin huishondje
geelharig huishondje
bruin mopje
geel mopje
zwarte fiks
vaalbonte korte
staart
geel en zwarte huishoud
zwartbonte molhond
idem
bruine bleke trekhond
s n o e k g r a u w e bles
roodbonte
boerenhond
2 zwarte bonte
zwarte kardoes
donkere zwartbont
gele b u l h o n d
zwart huishondje
zwarte fiks
krulhond
zwart huishondje
z w a r t b o n t huishondje
zwartbonte molhond
zwartbonte molhond
zwarte kardoes
zwarte m o l h o n d
zwartbont gladhaar
zwarte bonte molhond
z w a r t b o n t langharig
huishondje
klein huishondje
ruigachtig huishondje
zwart fiksje
z w a r t b o n t e bles molhond
mopje
zwart langharig huishondje
s n o e k g r a u w huishondje
zwart huishondje
zwarte met lange oren
zwart fikshondje
geel fiksje
zwarte fiks

reu
reu
goudsmid
gesneden winkelier
reu
reu
reu
teef
gesneden

1 00

0.50
0.50

0.50
0.50

reu

0.50

0.50

teef
drogist
teef
vleeschhouwer
teef
schipperse
teef
teef
gesneden gerechtsdienaar
reu

1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
I 00

1.00
1.00
1.00
1.00

teef

koopman

1.00

teef
reu
teef

bouwman

1.00

reu
teef
reu
teef
teven
teef
teel
reu
reu
reu
reu

1.00

i.00

1.00

1.00

! .00

1 00

1.00
[ .00
1.00
1.00

bouwman
bleeker

wagenmaker

1.00
1.00
1.00
1.00
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VERKLARINGEN:
d
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
1
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w

— thans gedeelte Leidsestraatweg -f Pannebakkerijen
— thans Hogewalstraat
= thans Voorstraat
= thans Havenstraat
— thans Rijnstraat
— thans Jan de Bakkerstraat
= thans Rijnkade
= thans Grote Steeg
— was gelegen achter de voormalige openbare school aan de Wilhelminaweg
= was gelegen aan de westzijde van de Voorstraat
— was gelegen aan de oostzijde van de Voorstraat
= keeshond
— doghondje met stompe snuit
= krulhond, poedel
= jachthond
— chirurgijn-verloskundige
— landbouwer
— nachtwaker met een klepper
= koerier die de post overbrengt
— slager
= handelaar in gebruikt huisraad, oude kleren etc.
— geleider van het paard bij de trekschuit
— groentekw:eker

Deze eerste vorm van hondenbelasting in Woerden is slechts 3 jaar gehandhaafd. Zij sneuvelt als op
27 december 18329) blijkt dat de raad met een tekort op de begroting zit. Tot dat moment kende men als
gemeentelijke belasting een personele (— hoofdelijke) omslag. Ondermeer omdat deze heffing vooral
bij de gewone man bijna onuitvoerbaar was en daardoor aan botsingen onderhevig, besluit men dan
over te gaan op een belasting van 10% op de huurwaarde van de gebouwde eigendommen. De
personele belasting en de hondenbelasting komen dan te vervallen.
Hoewel in 1851 de hondenbelasting landelijk wettelijk geregeld is, gaat men in Woerden pas
vijftien jaar later weer over tot de heffing ervan. Op 12 oktober 186610) komt de belasting ter sprake in
de raad. Van de 10 aanwezige raadsleden zijn er 8 voor en 2 te weten de heren H. van der Lee en R.
Ambagtsheer tegen. Het besluit om per 1 januari 1867 weer hondenbelasting te gaan heffen is dus
genomen.
De volgende punten zijn van belang in het reglement d.d. 16 november 1866' ' ): De belasting per hond
is 3 gulden. De belasting is verschuldigd door de eigenaar of bezitter die inwoner van Woerden is of
daar meer dan 3 maanden verblijft. Als eigenaar wordt beschouwd het hoofd van een gezin. Alleen
door hen die op zich zelf bij anderen inwoont is de belasting persoonlijk verschuldigd. Voor honden
uitsluitend gehouden ten dienste van de landbouw of een bedrijf van nijverheid, ter bewaking van
gebouwen, erven of vaartuigen is slechts de halve belasting verschuldigd. Jachthonden gehouden door
hen die de jacht niet als beroep uitoefenen zijn onder deze uitzondering niet begrepen. Hondenjonger
dan 2 maanden vallen niet onder deze belasting. Wordteen hond verkregen in het tweede halfjaar, dan
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STADHUIS TE WOERDEN;

teekening op hout van J. C. Greice Jr.
Coll.: Gemeente-archief

Woerden.
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Serie hondepenningen 1882-1890.
Coll.: gemeente Woerden.
Foto: G.J.A. Beerthuizen-van Kooien.

hoeft men slechts de helft belasting te betalen. Indien het uitgereikte kenteken (hier is dus voor het eerst
sprake van een hondepenning) voor het einde van het jaar onbruikbaar is geworden of verloren geraakt
kan men tegen inlevering van het oude plaatje of op vertoon van de kwitantie plus betaling van 25 cent
een nieuwe verkrijgen. In 1867 gebeurde dat 12 keer want in de stadsrekening komt een post voor van
3 gulden voor „opbrengst voor hondenteekens" ,: ). Op 12 februari 186713) vult men het reglement aan
met: „Bovendien mogen honden waarvoorde belasting van f 1.50 voldaan is, niet langs de straat of den
weg loopen, zonder aan een touw of ketting geleid te worden".
De ..Memorie van toelichting op de verordering tot heffing eener belasting op het houden van honden
in de gemeente Woerden" d.d. 10 augustus 1899l4) en één d.d. 20 april 190O15) heeft een gelijkluidende
tekst: ,.In aanmerking genomen dat het houden van honden meer en meer het karakter begint te
vertoonen. als waardoor de honden als een artikel van weelde worden beschouwd en tevens om de
vermenigvuldiging enigszins tegen te gaan van dat getal, dat noch als weeldeartikel wordt gehouden,
noch als werkkracht wordt gebezigd, zoo is naar aanleiding daarvan niet alleen de wenschelijkheid
maar ook het noodzakelijke voorgekomen om de hiertoe betrekkelijke belasting in het leven te roepen
en de heffing daarvan aan de goedkeuring te onderwerpen". De eerste memorie wordt gevolgd door
een verordening d.d. 10 augustus-5 september 189916) welke in werking treedt op 1 januari 1900. De
verordening van 16 november 1866 wordt dan ingetrokken. In het nieuwe reglement zijn bijna geen
wijzigingen aangebracht. Alleen over de hondepenning wordt met geen woord meer gerept. Ook op 3
mei 19001") wordt een nieuwe verordening vastgesteld. Deze treedt in werking 1 januari 1901, doch is
precies gelijk aan die van het jaar ervoor.
Deze laatste verordening werd, op voorstel van B. en W. ongewijzigd ten opzichte van de vorige ter
Koninklijke goedkeuring ingezonden. Dit omdat vorig jaar, volgens een mededeling van de
burgemeester, zeer veel plaatselijke verordeningen werden ingestuurd en er daardoor onvoldoende tijd
voor een behoorlijk onderzoek beschikbaar was18). Die grote stroom ingezonden plaatselijke
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Rekening van A. Bikkers en Zoon le Rotterdam voor geleverde ..hondeieekens", 1867.
(Gemeenterekening van Woerden, 1867. G.A.W, inv.nr. 643).
verordeningen was veroorzaakt door het feit dat de verordeningen geregeld bij de wet van 24 mei 1897
tot regeling der financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten en herziening der algemene
regelen ten aanzien der plaatselijke belastingen, per 1 januari 1900 waren vervallen 19 ).
Voor de hondenbelasting in deze eeuw willen wij ons beperken tot het geven van enige cijfers. Tezamen
met de cijfers van 1830-32 en 1867 geven ze ons inzicht in de aantallen honden in Woerden.
JAAR

18302ü)
183121)
183222)
18672-1)
190024)
192025)
194026)
194627)
I960 28 )
198029)

ONDEN

AANTAL INWONERS

161
147
142
185
291
285
7
383
488
381

2.991
3.052
3.035
4.144
5.229
6.696
9.265
10.283
13.707
24.184
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OPBRENGST
HONDENBELASTING
f

..
,.
.,
..

157.50
143,75
138,00
394,50
492.00
878,00
1.148,00
1.194,50
4.438,00
84.333.75

Ook als trekdier was de hond een vertrouwd gezicht in hel stadsbeeld. Foto ca. 1900.
Coll.: gemeentearchief Woerden no. 46.

Wel moet hierbij vermeld, dat op de hondenbelasting sinds de wijzigingswet van 24 december 1970 op
honden, welke gehouden worden ten dienste van de landbouw of enig bedrijf van nijverheid etc. geen
vrijstelling of mindere belasting dan op andere honden geheven mag worden.
Hoelang deze belasting nog zal bestaan is moeilijk te zeggen. De meeste gemeenten lijken het nog een te
belangrijke post op de begroting te vinden om ze af te schaffen. De Friese gemeente Het Bildt heeft
haar echter per 1 januari 1981 afgeschaft 10 ). De gemeenteraad vond deze vorm van belasting verouderd
en onrechtvaardig. Volgens het college van Het Bildt is het niet billijk wel belasting voor honden te
innen maar niet voor bijvoorbeeld pony's.
Noten:
1) G.A.W. = Archief der Gemeente Woerden 1811-1936 inv.nr. 207 — Ingekomen stukken
1830.
2) Overigens kenden ook andere gemeenten reeds voor 1851 de hondenbelasting. Mr. M.W.F. Treub meldt in de
bijlage van zijn boek ..Ontwikkeling en Verband van de Rijks-, Provinciale- en Gemeeentebelastingen in
Nederland" (1885) dat in 1849 de landelijke opbrengst f23.000,— bedroeg.
3) G.A.W. inv.nr. 12 Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad 1824-1829.
4) Ibidem.
Minuten van uitgaande stukken. 23 mei 1829-13 okt. 1830.
5) G.A.W. inv.nr. 238 ..Brievenboeken"
6) G.A.W. inv.nr. 799 Verordeningen op de heffing van de belastingen op honden.
7) Het overzicht werd samengesteld uit de registers van de hondenbelasting, welke zich bevinden in de
gemeenterekeningen.
1830 — G.A.W. inv.nr. 600
1831 — G.A.W. inv.nr. 601
1832 — G.A.W. inv.nr. 602
De beroepen zijn voor het merendeel gelicht uit het volkstellingsregister van 1836 - G.A.W. inv.nr. 896.
8) G.A.W. inv.nr. 13 Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad 1830-1832.
9) Ibidem.

10) G.A.W, inv.nr. 18 Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad 1863-juni 1867.
11) zie noot 6.
12) G.A.W. inv.nr. 643
Gemeenterekening.
13) zie noot 6.
14) Ibidem.
15) Ibidem.
16) Ibidem.
17) Ibidem.
18) G.A.W. inv.nr. 25 Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad juli 1895 — okt. 1902
19) Ibidem
20) G.A.W. inv.nr. 600 — Gemeenterekening
21) G.A.W. inv.nr. 601 — Gemeenterekening
22) G.A.W. inv.nr. 602 — Gemeenterekening
23) G.A.W. inv.nr. 643 — Gemeenterekening
24) G.A.W. inv.nr. 676
Gemeenterekening
25) G.A.W. inv.nr. 699
Gemeenterekening
26) Gemeenterekening, berustende ter gemeente-secretarie van Woerden.
27) Ibidem.
28) Ibidem.
29) Informatie gemeente-secretarie Woerden.
30) Binnenlands Bestuur — 16-1-1981 — jg. 2 week 3.
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De „Romeinse" molenstenen te Woerden
door J. van Bemmel
Op 13 juni 1590 vond men bij het graven in de nabijheid van het bolwerk Weddesteyn. niet ver van het
tegenwoordige bureau van politie, een tweetal bij elkaar behorende molenstenen. De drie gravers
kregen van het stadsbestuur een royale fooi: „elcx acht stuyvers".
Het stadsbestuur plaatste de stenen vervolgens in het stadhuis en op een balk werd toen of niet lang
daarna een gedicht geschilderd, waarin de vondst en datum vermeld werden.
Doordat de stenen in de muur werden vastgehecht, bleven ze voor het nageslacht bewaard.
Sedert enige jaren weten we nu, dat op de plaats waar ze gevonden werden, in de Romeinse tijd een
rivier stroomde. Zijn de molenstenen bij het lossen in het water terechtgekomen en zag men geen kans
ze aan wal te krijgen?
Eerst in 1831 komen de stenen weer in de publiciteit. Wethouder J. Knijff Hzn. verzocht in dat jaar de
Leidse hoogleraar C.J.C. Reuvens een onderzoek in te stellen naar de herkomst van de stenen. Deze
berichtte daarna: ,,Ik acht het mijnen pligt, U wel.Ed. te berigten. dat de steenen op 'net stadhuis in den
muur vastgehecht, mij voorkomen ontwijfelbare Romeinsche molensteenen te wezen, van dienzelfden
aard, als ik er in ons land verscheidene kan aanwijzen".
Dat dit antwoord aanvechtbaar is, zal uit het vervolg blijken. Na de bouw van het nieuwe stadhuis in
1890 werden de stenen na ongeveer 300 jaar van rust uit het voormalige stadhuis gehaald en opgesteld
in het gazon voor het nieuwe stadhuis.
Ook dat hebben ze overleefd. Gelukkig verhuisden de stenen in 1934 weer naar het oude stadhuis, het
tegenwoordige museum. Hier zijn ze nu nog, wellicht wachtend op een betere plaats van opstelling in
een groter museum (het kasteel?) te Woerden.

,,Romeinse" molenstenen in hel gemeente-museum van Woerden.
Foto: G.J.A. Beerthuizen-van Kooien.
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Ook tijdens de opgraving bij het Pensionaat werden een tweetal stukken molensteen gevonden. Ze
hebben daar enkele weken bij de caravan gelegen en verdwenen toen spoorloos. Ze bestonden uit
bazaltlava. de grootte en daardoor het gebruik blijven hierdoor helaas onbekend.
Volgens Dr. J.K. Haalebos worden er bij opgravingen regelmatig stukken molensteen gevonden.
Publicaties hierover zijn echter zeer schaars. Tevergeefs zal men zoeken naar het woord molensteen bij
de opgravingen te Zwammerdam, De Meern. Rijnsburg. enz. Ook in de boeken over de Romeinse tijd,
o.a. van de hoogleraren Dr. A.W. Byvanck en Dr. W.A. van Es komt het woord niet voor.
Toch zijn er molenstenen van bazaltlava meer dan 2000 jaren in ons land gebruikt. De heer
P.C. Beunder deelde mij mede. dat te Zwammerdam vele kleine en enkele grotere molenstenen
gevonden waren.
Een vondst uit de oude tijden is b.v. de maalsteen, met een doorsnede van 31 cm. en een hoogte van
4 cm., gevonden bij De Lutte (Twente). Deze was vergezeld van een stenen bijl, beide waarschijnlijk
daterend uit de Ijzertijd of de Romeinse tijd.
Ook in de middeleeuwen en daarna werden molenstenen van bazaltlava in ons land gebruikt. Een
voorbeeld hiervan vond ik in het verslag van de afgraving van een vluchtheuvel te Abbekinderen (Zld.).
Stukken handmolensteen lagen hier temidden van ander materiaal uit de 12e eeuw.
In het oosten van ons land waren Deventer en Zwolle de plaatsen, waar ze gebracht werden vanuit
Duitsland. Van hieruit werden de stenen getransporteerd naar de plaats van bestemming, b.v. naar de
bekende watermolen van Singraven.
Bekend is, dat de prijs van een molensteen te Singraven in 1635, de vracht inbegrepen, 250 gui c/en was!
Een groot bedrag, waarvoor men in die tijd een behoorlijk huis kon kopen.
De molenstenen van 1590 waren voor Woerden dus een vondst van grote waarde.
Daardoor begrijpt men ook iets meer van de aandacht, die aan de stenen geschonken werd.
De herkomst
Hiervoor moeten we naar het oostelijk deel van de Eifel. Daar ligt, 30 km ten westen van Koblenz, het
stadje Mayen. Het telt ruim 20.000 inwoners en is sedert duizenden jaren het centrum van wrijf-,
daarna v. n molenstenen.
De Eifel heeft enkele perioden van grote vulkanische activiteiten gehad. Bij Gerolstein en het
Zevengebergte (aan de overkant van de Rijn) vinden we nog de uitgedoofde vulkaankegels uit de tijd,
die 25 miljoen jaren achter ons ligt.
In het pleistoceen, 20.000 à 30.000 jaar geleden, kwamen er weer heftige vulkanische uitbarstingen, nu
vooral in de Oost-Eifel. Een 40-tal vulkanen getuigen hier nog van. De asregens, waar deze erupties
mee begonnen, vormden dikke lagen bims. In verharde toestand noemen we dit tufsteen. Na de asregens vloeiden lavastromen omlaag, die veel opgeloste gassen bevatten. Na de afkoeling ontstond
hieruit de poreuze bazaltlava.
De derde en tevens laatste maal, dat het tot een uitbarsting kwam, was ongeveer 9000 v.Chr. Een
reusachtige gloedwolk van gassen en schuimachtig opgeblazen smelt van dun vloeibaar gesteente werd
duizenden meters, zo niet meer, omhoog geblazen.
lot bij Berlijn vindt men nu nog vulkanische as van deze uitbarsting in de venen. In ons land woedde
omstreeks die tijd een geweldige bosbrand, waarvan de houtskoollaagies in het oosten van ons land nu
nog getuigen (Usselolaag). Ook deze brand wordt wel in verband met de uitbarsting te Maria Laach
gebracht.
De uitgeblazen krater vormt nu de Laacher See bij Maria Laach, ten noorden van Mayen. Hier borrelt
nog steeds koolzuurgas omhoog.
Na verloop van tijd kwamen er weer nomadische volken in het Eifelgebied, die omstreeks 3000 v.Chr.
overgingen tot vaste vestiging. Het belangrijkste product van hun primitieve landbouw was graan.
Zij ontdekten de grote bruikbaarheid van bazaltlava om de graankorrels fijn te wrijven. Bazaltlava
heeft n.l. de eigenschap, dat de oppervlakte van de wrijfstenen niet glad wordt, zoals dat bij ander
gesteente wel het geval is.
Vanaf ca. 2600 v.Chr. gebruikte men broodvormige wrijfstenen, waarop het graan gestort werd. Met
een kleine steen wreef men de korrels vervolgens tot een gortachtig product.
Omstreeks 400 v.Chr. ging men een bootvormige wrijfsteen maken, waardoor het werk gemakkelijker
werd.
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Broodvormige wrijf steen.

Bootvormige wrijf steen.

De wrijfstenen zijn o.a. teruggevonden in Zwitserland.
O.-Frankrijk en Engeland.

De molenstenen werden aanvankelijk verbreid in het uitgestrekte Romeinse rijk en kwamen daarna in steeds verder
gelegen gebieden, tol de wals zijn intrede deed.

22

Nog later tot aan het begin van onze jaartelling werden de z.g. napoleonshoeden gemaakt.
Vanaf de 2e eeuw v.Chr. werden er tevens ronde molenstenen gemaakt. Deze verdrongen tenslotte de
wrijfstenen.
We zien in deze ontwikkeling een parallel met die van het Midden-Oosten. In het Oude Rijk van
Egypte (2900-2190 v.Chr.) gebruikte men aanvankelijk ook broodvormige wrijfstenen. In het museum
van Oudheden te Leiden heeft men daar in reliëf een prachtig voorbeeld van. Omstreeks het beginvan
onze jaartelling was in het Midden-Oosten de ronde molensteen ook aanwezig. Deze stenen hadden in
de Eifel en elders een doorsnede van ca. 30 cm. Dit model heeft zich tot op heden kunnen handhaven.
Enkele tientallen jaren geleden zag ik deze nog in verschillende oasen in Algérie en in het zuiden van
Tunesië te Matmata.

BerbervrouK met handmolen te Matmata (Zuid-Tunesië).

Foto: J. van Bemmel.

De Romeinen gebruikten deze kleine molenstenen van bazaltlava in het leger. De soldaten van de
legioenen kregen per dag 854 gr. tarwe. Een gemeenschap van 8 tot 10 man hadden tezamen een
handmolen. waarmee het koren gemalen werd en in de vorm van brood of brij gegeten werd.
Omstreeks 100 v.Chr. werd de watermolen uitgevonden, waardoor grotere molenstenen gebruikt
konden w orden. Ook te Mayen ging men weldra over. grotere stenen te fabriceren ter grootte van 60 à
80 cm. Bij gebrek aan watermolens werd ook handkracht gebruikt van mens en dier. Bij de castella
werden deze molenstenen voor veldbakkeri/en gebruikt, waarvan we te Woerden een prachtig
voorbeeld hebben. Het meel kon met deze stenen fijner gemalen worden.
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De kleine van 30 cm en de grotere stenen van 60 à 80 cm hebben de Romeinse legioenen overal begeleid.
Ze zijn steeds herkenbaar aan de konische wrijfvlakken.
Aan het einde van het Romeinse rijk in de 4e eeuw werden de konische wrijfvlakken vervangen door
stenen, waarvan de wrijfvlakken vlak waren. Tot op heden worden dergelijke exemplaren nog
gebruikt.
In de loop van de eeuwen maakte men steeds grotere molenstenen. De grootste doorsnede is 1.5 m., het
gewicht is dan 36 kg. per cm. dikte van de steen.
In de 5000 jaren, dat er eerst wrijf- en daarna molenstenen uit de bazaltlava-groeven werden gehaald te
Mayen en Niedermendig, hebben miljoenen exemplaren hun weg gevonden naar steeds verdere
gebieden.
Thans is deze export practisch tot stilstand gekomen. Walsen hebben de taak van de stenen
overgenomen.
Vooral in de Romeinse tijd is het Eifelgebied een gebied geweest, waar industrie en handel een drukke
scheepvaart tot gevolg hadden.
Behalve de molenstenenindustrie was de keramische industrie ook van groot belang te Mayen.
Uit het Moezelgebied werden amphora mei wijn o.a. naar ons land vervoerd, frier was o.a. bekend om
zijn terra sigilata.
Het museum in de Genoveva-burcht te Mayen geeft een schitterend overzicht over deze 5000 jaren
geschiedenis.
Literatuur:
o.a. Die Mühlsteinbrüche von Mayen door Dr. Josef Roder.
Die Steinbrüche zu Niedermendig und Mayen.
Uit jaarboek twente 1973: Molenstenen door W.F. Anderson.
Woerden 600 jaar stad door Nico Plomp.
Van achter de oude schandpaal door Joh. Jansen.
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