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18e jaargang no. 4 november 1982 

Februari 1673 - Een Haags tamboer over zijn ervaringen in 
O l l d e w a t e r door G.J .A. Beerthuizen-van Kooten 

Als Lodewijk XIV op 12 juni van het rampjaar 1672 zijn leger bij Elten over de Rijn de republiek in 
laat trekken, betekent dit voor vele steden een snelle bezetting. Ook Oudewater weet niet te ontkomen 
aan dit lot. De Fransebezetting van Oudewater is echter niet van lange duur, want op 11 juli verlatende 
troepen plotseling dit stadje om zich in Utrecht terug te trekken. Het waarom is niet duidelijk; het heeft 
mogelijk te maken met het feit dat op 8 juli Prins Willem III door de Staten-Generaal tot kapitein-
generaal en admiraal werd benoemd. Een kleine week eerder, op 2 juli, hadden de Staten van Zeeland 
hem als stadhouder aangesteld. De andere gewesten, waaronder ook Holland, volgden op 3 en 4 juli. 

Willem III, die in juni overhaast met zijn leger was teruggetrokken achterde Hollandse Waterlinie, laat 
op 16 september de Graaf van Hoorn, welke zijn kwartier had aan de Goejanverwellesluis, postvatten 
in Oudewater. Met man en macht wordt er gewerkt aan de versterking van de stad om deze te behoeden 
voor een tweede Franse bezetting. Dit betekent opnieuw vele soldaten binnen de stadsmuren. Hoewel 
er nu geen sprake is van vijandige troepen is de toestand bij lange na niet normaal te noemen. Men 
moet nogal improviseren om alle soldaten onderdak te bezorgen, temeer daar men van elders ook 
burgertroepen laat aanrukken om de verdediging te versterken. Zo ook in februari 1673, wanneer 3 
vaandels Haagse burgerij naar Oudewater optrekken. 

De tamboer van het Groene Vaandel, Andries van Campen, geeft in hetzelfde jaar zijn ervaringen in 
dichtvorm uit. Het gedicht wordt hieronder afgedrukt1). Hij verhaalt over de reis, de ontvangst en de 
gebeurtenissen in die koude februarimaand, want op 31 januari was een strenge vorst ingevallen, 
waardoor in de eerste week van februari het ijs op sloten en rivieren begaanbaar was. Dit betekende 
dat men extra waakzaam moest zijn omdat ook de grachten om de stad gemakkelijk konden worden 
overgestoken. 
Van het ijs werd ook dankbaar gebruikt gemaakt. Toen de Graaf van Hoorn de 13e februari tijding 
kreeg dat 500 Fransen met 300 sleden vanuit Woerden en Montfoort (deze steden hadden nog een 
Franse bezetting) optrokken om in Linschoten, Papekop en Diemerbroek te gaan plunderen, kwamen 
prompt 400 vrijwillige burgers zich melden, die gewapend met snaphanen, op de schaats een 
verrassingsaanval wilden uitvoeren. Onder deze 400 waren ook Haagse en Dordtse burgers, welke hier 
eveneens in garnizoen lagen. Na lang aandringen verleende de Graaf van Hoorn zijn toestemming, 
doch hij liet ze vergezellen door 600 van zijn manschappen onder leiding van de overste Jorman. 
De aanval werd een succes. Zij overrompelden de vijand, waarbij aan de zijde van de Fransen 45 doden 
en vele gewonden vielen. Bij de aanvallers waren slechts 3 gewonden. De Fransen namen daarop 
overhaast de vlucht. Men heeft hen tot voor de poorten van Woerden en Montfoort achtervolgd. Op 
hun vlucht moesten de Fransen hun buit, sleden met hooi, voedsel en huisraad, achterlaten, waardoor 
de bevolking weer veel gestolen goed herkreeg. Enkele sleden met hooi, welke in het ijs vastgeraakt 
waren, stak men in brand om te voorkomen dat ze in een later stadium alsnog in Franse handen zouden 
vallen. 
Ook in de week daarna, waren er kleine schermutselingen op het ijs tussen plunderende Fransen en 
schaatsende burgers en soldaten uit Oudewater, waarbij op 20 februari in Diemerbroek een Franse ka
pitein sneuvelde. Deze werd met militaire eer op het koor van de kerk te Woerden begraven. 

In de laatste week van februari acht Prins Willem III het niet langer noodzakelijk dat de Haagse 
troepen ter versterking in Oudewater blijven. Zij krijgen daarop toestemming om terug te keren naar 
Den Haag. Dat ze dit niet betreurden moge blijken uit de woorden van Andries van Campen: 
„Door dien men was verlost uyt soo een vuyle Stadt, 
Dat eertijts was seer net, maer nu een stinckent gat". 
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Een kort 

MEMORIAEL ofte JOURNAEL 
Van de Uyttocht der 

HAEGSE SCHUTTERYE 
Naer 

O U D E W A T E R. 

Vertrocken uyt 's Gravenhage den 5 
Februari], ende wederom daer in gekomen den 26 
dito 1673; Bestaende te samen in 450 man onder 
drie Vaendelen, als het Witte, Groene en Blaeuwe 
Vaendel, ende was mede als Commissaris uyt de 
Magistraet van 's Graven-Hage, de Heer Schepen 
Lesier. 

In 's GRAVEN-HAGE, 
By Levyn van Dyck, woonende op de Burgh-wall, 

by de Luytersche Kerck 1673. 

Den Haeg seer wytberoemt, daer sijn noch Batavieren, 
Die weerdig sijn een krans van groene Lauwerieren, 
Schutters getrouw en kloeck; een yder schynt een Helt, 
Als men haer commandeert, in Steden of in 't Velt: 
Gelijck tot Goverwei, en Niervaert heeft gebleecken, 
Alphen en Bodegraef, hoortmen al van haer spreecken; 
Dus oock een woort geseyt, van onse laeste reys 
Hoe die begonnen is, en eyndight naer de eys; 
Van 't Wit en Groene Vaen, en Blaeuwe daer beneven 
Die vroom en vigelant, malkaer sijn by gebleven 
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-iTjD'H« D ' H e e r G R A V E ~VAJS[ H-OORTiT. 

Graaf van Hoorn 
uit: Het Ontroerde Nederland!, door de wapenen des Konings van Frankrijk . 
Foto: Koninklijke Bibliotheek - 's-Gravenhage. 

deelI, Amsterdam, 1674, p. 384a. 

Vertrocken uyt den Haegh, veerdigh en sonder rouw 
Naer Leyden: 's anderdaegs oock voort op Hasersouw; 
Doen inde morgenstont de reys weer aengenomen, 
Tot dat wy eyndelijck ter Gouw sijn aengekomen, 
En noch den selfden dagh al vorder gemarcheert, 
Hoewel den avont quam, den doncker niemant keert, 
Maer alle even graegh, haer voeten voort te setten 
Hoewel geladen sijn, met Pack, Snaphaen, Musketten, 
Tot dat wy quamen t'saem t'Oudwater aende Poort, 
Den Grave liet ons in, met ordre soo 't behoort: 
Alsoo het avont was, is ons logys gegeven 
In 't Wees en Proveniers, en Stadthuys daer beneven; 
De Heeren vande Stadt, seyden, weest welkom hier, 
En schoncken yder Vaen vier hallef vaten bier: 
Op den volgenden dagh sijn biljetten gegeven, 
Maer veele sijn in 't huys der Proveniers gebleeven, 
De Officieren self, behielpen haer alsoo 
Op kussens of mattras gevult met weynigh stroo: 
In 't Wees, Out-manne-huys, daer was haer meeste glory; 
Die van het Groene Vaen, oock inde Konsistory. 
De Stadt die was vol volck, en veel Soldaten daer 
Die over al gepropt, soo lagen by malkaer, 
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Want twintich en noch meer, sijn in een huys bevonden, 
Soo datmen geen logys, of broodt schier krygen konden: 
En boven dien sijn oock ons noch gekomen by, 
Twaelf Vaendelen van Dort, sijnde oock Borgery, 
Die oock soo hier en daer haer plaets is aengewesen, 
Het was oock al schoon volck, gelijck als uytgelesen. 
De Post van onse wacht, was by de Broecker-poort, 
Daer eerst het Witte Vaen, begost soo het behoort; 
En soo desselfs Tambours, quamen een weynigh spade, 
Mosten sy in 't Kasiot, daer was gantsch geen genade. 
Doen heeft het Groene Vaen het Witte weer verlost, 
En doen volghde het Blaeuw, vervolgens op haer Post, 
De Officieren t'saem, Capteyns ende Vaendrager, 
Hooftmans en Luytenants, soo hooger ende lager, 
Capteyn des Armes oock, hebben haer Post beset, 
Op alles naer sijn eysch voorsichtelijck gelet, 
Corpraels en Lansbesaets, in 't houden van goe wachten. 
De Adelborsten daer de Schiltwachten uytbrachten, 
De Rotsgesellen al, niemant en wasser traegh, 
De derde nacht de wacht, noch echter even graegh, 
Daer wiert wel opgepast, en niemant slapen konde 
Door al de scherpe wacht, gaende 's nachts Rond op Ronde 
Want men ons niet voor storm, of aenval kende vry, 
Want 't was een harde Vorst, en d' Vyandt dichte by; 
Wacr door men Schutters lof, aldaer hoorde vermonden, 
Dat sy op sulcken Post, dus verre sijn gesonden; 
Het is aldaer geschiet, dat een Fransche Parthy, 
Vyff of ses hondert sterck, ons quamen dichte by, 
Te stroopen op den Boer, en Voeragie te halen, 
En nament soo al mee, sonder yets te betalen; 
Maer wierden schier verrast, van 't volck uyt onse Stadt 
Want Borger en Soldaet, het wilde al op 't padt, 
Men sagh terstondt hier op Soldaten commandeeren. 
Veel Schutters gingen daer, op Schaetsen heen laveeren 
En sneden eenige der Fransche den pas af, 
Mosten gevangen zijn, of sagen daer haer Graf; 
Men hoorde schoot op schoot, lustigh met goede sinnen. 
En brachten menigh man, soo al gevangen binnen. 
Daer quam een Officier gewont al in een Slee, 
Als een gevangen man, most hy daer komen mee. 
Ons Volck kreegh oock veel buyt, Vleys, Ketels, Hoy met hoopen, 
Twee Paerden heeft men meed' oock daer van sien verkoopen. 
Het Hoy dat niet wel kost komen in onse handt, 
Gunt men de Fransche niet, maer staeckent inde brant. 
Den Graef van Hooren seif, quam voor sijn Volck uyttreden 
Gaf ordre over al met goe en wijse reden. 
Den Vyandt nam de wijck, maer naer dat wort gegist, 
Soo wiert wel vyftigh man, van de hare gemist, 
Gevangen als gedoot; van ons is niet gebleven, 
Quamen behouden in, noch met haer Lijf en Leven, 
Dan weynige gequest, van de Haeghsche Schuters een, 
Die hem ook dapper queet, een schoot kreeg door sijn been, 
Hoewel hy was gewont, en door quetsure bloedigh, 
Het herte was noch vol couragie overvloedigh. 
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Als alle Helden soo haer Vyandt willen staen, 
Soo sal 't met Godes hulp, noch wel eens beter gaen. 
Men kan het alles niet, op ordre soo vertellen, 
Dan een saeck is gebeurt, die moet ick hier oock mellen, 
Een Frans-man komt by nacht, daer roepen aen de Poort 
Dat hy was geeren in, maer wierde niet verhoort, 
Soo heeft hy hem verstout, sonder door 't Ys te vallen 
En quam over de Vest, tot boven op de Wallen, 
Niemant en wist hier van, tot hy het selver melt, 
En aen den Génerael de saecke heeft vertelt, 
Dat hy het heeft gedaen, niet stout en onverbolgen, 
Maer dat hy was bevreest, van hem te achtervolgen, 
Dus most hy wijsen aen, alwaer dat hy quam in, 
Doen bracht men hem ter Koy, dat niet was naer sijn sin, 
Daer hy oock wiert bewaert, doch naer ick heb vernomen 
Soo quam hy daer in dienst, en is weer los gekomen. 
Daer gingen dagelijcks oock veel parthyen uyt, 
Die al de meeste tydt in quamen met goe buyt; 
Dan Vlas, en dickwils oock wel groote vette Schaepen, 
Of brachten oock wel meer gevangen Fransche knapen, 
Die al wierden gelost, tegen d'een of d'ander gast, 
Die in Aernhem ter Stee, of Uytrecht saten vast. 
Daer quamen onderwijl, oock eenige met hoopen 
Al van de Fransche af, en by ons overloopen; 
Sy seyden, ick wil dien Prins d'Orang', en niet wijck, 
Veel hadden Broecken aen, dat was van Bedde-tijck. 
Daer sijn oock wederom, van Borgers en Soldaten 
Omtrent de achtmael thien, by dage uytgelaten, 
Op Schaetsen altemael, die vaerdigh metter haest 
By Uyttrecht sijn geweest, kloeckmoedigh onverbaest, 
Doch sijn des avonts al te saem weer in gekomen, 
Hebbende geen onraet, noch geen Franse vernoomen: 
Soo zijnder alle daegh op kondtschap uytgegaen, 
Op dat men des te meer souw op sijn hoede staen. 
Men sagh oock altemet, door losse dolle rancken 
Soldaten aen een pael, staende op scherpe plancken; 
Want die het minst misdee, daer wiert al op geledt, 
Oock zijnder Schutters wel, in de Hooft-wagt geset, 
Van die den Degen trock, by Nachte of by Dagen, 
Of die eenigh dispuyt, had in de Goude Wagen; 
Dus isser veel gesien, men hoeft daer van geen tolck, 
Men weet wel hoe 't daer gaet, al in een Stadt vol Volck. 
Men heeft daer oock gesien, een Man harquebeseeren, 
Om dat hy was in wil, naer den Vyant te keeren. 
Nu om te maecken kort, dewijl het weer ontliet, 
Soo was aldaer ter Stee, soo groote prijckel niet: 
Dus vont sijn Hoogheyt goet, ons het Patent te senden, 
Om ons weder van daer, al naer den Haegh te wenden, 
Doch om eenigh insicht, dat hier niet wort vermeit 
Wiert daerom ons vertreck, twee dagen uytgestelt; 
Doen op een Saterdagh begosten wy te reysen, 
Of daerom droefheyt was, dat is wel te bepeysen, 
Door dien men was verlost uyt soo een vuyle Stadt, 
Dat eertijts was seer net, maer nu een stinckent gat: 
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Dus zijn wy gemarcheert door seer beslijckte wegen, 
En dat noch erger was, geduyrigh door den regen; 
Maer echter niemant niet, die achter blyven wouw; 
Maer gingen soo al voort tot in de Stadt ter Gouw, 
Alwaer wy zijn versien van Schepen, daer wy mede 
Oock vorder zijn gebracht tot aen de Delfse Stede: 
Op wegh is wel een klucht geschiet by menig gast, 
Zeylden malkaer voorby, en raeckten oock wel vast. 
Wanneer men eerst gingh scheep, om van ter Gouw te zeylen, 
Quam daer een van ons Volck, en ging het water peylen. 
Maer 't was een ongeluck, echter hy was door nat, 
En was genootsaeckt daer te blyven in de Stadt. 
Wy sijn van Delft te voet tot in den Haegh gekomen. 
En hebben van malkaer doen ons afscheyt genoomen. 
Dit is in 't kort gesteh tot een gedachtenis, 
Een Liedeken van eer, sal oock noch volgen wis, 
Soo Godt ons spaert gesont; dus hout dit soo ten goede, 
En als 't de noot vereyst, vecht liever tot den bloede, 
Eer dat verlooren gaet dit kleyn, doch dierbaer Landt, 
En weest u Prins getrouw, en blyft altydt Constant 
Aen uwe Overheyt, die het Zwaert is gegeven, 
Op dat wy onder een in Vrede souden leven. 
En Godt sal ons noch eens verlossen, neemt gedult, 
Doch als het niet geschiet, soo is 't ons eygen schuit. 

ANDRIES van CAMPEN 
Tambour van het groene Vaendel. 

Geraadpleegde literatuur: 
Journael, of dagelijcksch Verhael van de handel der Franschen in de steden van Uytrecht en Woerden, sedert hun 
koomst daer binnen, tot aan hun Vertrek. Amsterdam, 1674. 
Het Ontroerde Nederlandt, door de wapenen des Konings van Frankrijk, dat is een waarachtigh verhaal van den 
Fransen, Engelsen, Keulsen en Munstersen oorlogh, tegen de Vereenigde Nederlanden, met desselfs binnelandtse 
beroerten. Dl. 1: Amsterdam, 1674. Dl. 2: Amsterdam. 1676. 
Mr. Bernard Costerus, Historisch Verhaal ... van het voorgevallene indejaaren 1672 en 1673, in ende omtrent de 
steden Wourden en Oudewater ... Leiden, tweede druk, 1736. 
Mr. Groen van Prinsterer, Handboek der Geschiedenis van het Vaderland. Amsterdam, derde druk, 1872. 
S.C.A. Tan, Schaatsen. Bussum, 1967. 
Dr. D.J. Roorda, Het rampjaar 1672. Bussum, 1971. 
Dr. H.P.H. Jansen, Kalendarium — Geschiedenis van de Lage Landen in Jaartallen. Utrecht, tweede druk, 1974. 
Noot: 
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Historische sprokkelingen in en rond de Weijpoortsche Polder 
t e N i e U W e r b r U g door H.A. van Iterson 

Als bewoner van een complex waartoe een wipwatermolen behoort, doorgaans een al eeuwenoud 
instrument, word je als historisch geïnteresseerde op den duur nieuwsgierig naar wat zich in het 
verleden omtrent die molen en zijn omgeving heeft afgespeeld. De Weijpoortsche molen, die de 
gelijknamige polder tot medio 1975 heeft bemalen, staat in Nieuwerbrug, onderdeel van de gemeente 
Bodegraven, Waterstaatkundig ressorteerde de polder onder het Groot-Waterschap van Woerden. 
Inmiddels verleden tijd, omdat de polderbesturen binnen het waterschap ingevolge de polder
concentratie per 1 januari 1975 werden opgeheven. Voor het onderzoek was ik in eerste instantie 
aangewezen op de archieven van het Groot-Waterschap en de polder. Doch ook de archieven en 
bibliotheek van het hoogheemraadschap van Rijnland leverden veel gegevens. Een min of meer 
toevallige ontmoeting in Rijnlands huis leerde mij evenwel, dat het oudste verleden buiten het kader 
van de geschreven bronnen viel. 

In het begin van de jaren dertig van deze eeuw werd de aanleg van rijksweg no. 12 ter hand genomen. 
Vanaf 1936 werd ten behoeve daarvan zand gewonnen op de plaats, waar tegenwoordig de Put van 
Broekhoven ligt. Een plas die aan de westzijde wordt begrensd door de Weiweg en zich tot op ongeveer 
700 meter zuidwaarts vanaf de Hoge Rijndijk uitstrekt. De molen staat in de onmiddellijke nabijheid 
van deze twee tot driehonderd meter brede plas aan de zuidoostzijde. Destijds was Arie Broere, een 
arbeider uit Diemerbroek, werkzaam op de zandzuiger. Op zekere dag vond hij op een diepte van acht 
meter een bronzen voorwerp in de vorm van een kwartcirkel. De heer Putman, afkomstig uit 
Oudewater, kwam tijdens een van zijn vele omzwervingen in de wijde omgeving van zijn woonplaats 
in contact met Broere. Deze toonde hem zijn vondst en Putman, in het bezit van een brede historische 

1 

Speerpunt, opgegraven bij de Put van Broekhoven. 
Coll.: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden. 
Foto: R.A. van Iterson. 
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Aanvang van de werkzaamheden tol het graven van de Put van Broekhoven, 1936. 
Coll.: Cock Karssen - Bodegraven. 

De Put van Broekhoven in een gevorderd stadium, 1936/37. 
Coll.: Cock Karssen - Bodegraven. 
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belangstelling, aarzelde niet het voorwerp tot zij n eigend om te maken tegen vergoeding van twee pond 
koffie. Een avond spitten in de literatuur bij een oude vertrouwde vraagbaak bracht volgens beide 
heren aan 't licht, dat het hier ging om een verbogen Frankische speerpunt van ongeveer 800 na Chr. 
Een kleine dertig jaren verliepen vooraleer een meer gedegen onderzoek plaats vond. Een ontmoeting 
tussen Putman en de Amsterdamse hoogleraar in de archeologie, Glasbergen, leidde tot de 
ontdekking, dat het een bronzen speerpunt betrof van Britse makelij met een datering van 900 vóór 
Chr. De professor was erg verheugd, omdat deze vondst voor hem een bewijs vormde van zijn theorie, 
dat in de prehistorie de zandplaten langs de grote rivieren benut werden om te reizen. Een stelling die 
hij trouwens al jaren lang aan zijn studenten had gedoceerd. Glasbergen kwalificeerde de speerpunt 
toentertijd als één van de vijftien à twintig meest belangrijke stukken uit de prehistorie van West-
Nederland. Een vergelijkbare vondst werd gedaan in België langs de Schelde, welke speerpunt zich nu 
in het Koninklijk Museum te Brussel bevindt. De Nieuwerbrugse speerpunt is onlangs door de heer 
Putman aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden afgestaan. 

Een flinke sprong in de tijd voert naar de middeleeuwen. Het gebied van de Weijpoort, gekoppeld aan 
dat van de Zuidzijde van Bodegraven, maakte deel uit van het Groot-Waterschap van Woerden. Met 
name genoemd komt het eerst naar voren in een akte van 3 juli 1364. Hierbij verkocht de heer van 
Montfoort aan de tot dat tijdstip op de Oude Rijn afwaterende Zuidzijde met de Weijpoort en 
Kortenhoeven het recht om door zijn heerlijkheid een watergang naar de IJssel te graven. Hierdoor 
maakten zij zich tevens los uit het verband van het Groot-Waterschap van Woerden en leidden 
vervolgens zo'n tweehonderd jaar een autonoom bestaan. Een bevestiging van voornoemd recht door 
graaf Jan van Beieren in 1422 geeft een duidelijker begrenzing weer van het onderhavige gebied. In de 
akte wordt namelijk gesproken over de bewoners van het ambacht Bodegraven aan de zuidzijde van de 
Rijn tussen Korte Waarderen Oud-Bodegraven. Uit het bovenstaande blijkt tevens, dat de Weijpoort 
vanaf de eerste vermelding telkenmale in één adem werd genoemd met de Zuidzijde, een verbintenis 
die lang intact zou blijven. 

In de loop van de vijftiende eeuw kwam het gebruik van windwatermolens in zwang om zich van het 
overtollige water te ontdoen. Stukken uit de jaren 1438 tot 1443 tonen hun aanwezigheid aan. Voor 
zover bekend werd niet eerder dan in 1480 een bemaling gesticht voor de Zuidzijde en de Weijpoort op 
de watergang naar de IJssel. Twaalf jaar daarna verwierf de Zuidzijderpolder bijna geheel Oud-
Gravekoop in erfpacht tegen dertig Rijnsguldens per jaar. Het bedrag moet nog heden ten dage op 25 
december aan de rechthebbende worden betaald. De Weijpoortsche polder droeg hierin bij voor tien 
gulden tot 1975, het jaar waarin het polderbestuur werd opgeheven. Het gebied, gelegen ten zuiden van 
Kortenhoeven, ging dienen als maalboezem en stond later bekend onder de naam Zuidzijderboezem. 

Na het midden van de zestiende eeuw onderging de wijze van afwatering een grote wijziging. De 
oorzaak was gelegen in het meer en meer dichtslibben van de IJssel, waardoor de daarop lozende 
polders in gelijke tred met wateroverlast kregen te kampen. Zo ook de Zuidzijde en Weijpoort. Als 
enige oplossing voor het probleem diende zich aan het wederom gaan afwateren op de Oude Rijn, zoals 
dat vóór 1364 geschiedde. Daartoe werd metterdaad een rekest ingediend bij dijkgraaf, hoogheem
raden en hoofdingelanden van Rijnland. Een passage uit het verzoekschrift luidt als volgt: „Hoe dat 
zyluyden wel hooren seggen hebben, dat haer voervaderen in voorleeden tijden met haren watermolens 
uuytgewatert hebben in den Rijn ende voirts t' Sparendamme uuyt ende dat zy naederhant gecomen 
zijn uuyt den Rijn ende zyn up eenen bosem malende ende voerts ter IJsselwaert uuyt". Zoals vaak 
zijn overleveringen niet helemaal betrouwbaar. De afwateringsgeschiedenis is treffend weergegeven, 
maar dat met molens op de Rijn werd uitgemalen is gezien de tijd, vóór 1364, natuurlijk uitgesloten. 
Rijnland stelde enige voorwaarden, alvorens tot het inwilligen van het verzochte over te gaan. Dat 
waren achtereenvolgens een advies van het Groot-Waterschap van Woerden, een inspectie van de 
toestand ter plekke op kosten van de polder, een verslag daarover en tenslotte een kaart van het gebied. 
In een missive van dijkgraaf en hoogheemraden van Woerden aan die van Rijnland deden zij 
desgevraagd mededeling van hun bevindingen aangaande de nijpende situatie, waarin de polder 
verkeerde. Volgens hen was de kade langs de Enkele Wiericke lange tijd al zo slecht geweest, dat veel 
water uit de parallel lopende watergang van de Zuidzijde in de Wiericke terecht kwam. 
De Wiericke behoorde tot de boezem van het Groot-Waterschap, zodat in feite van langdurige 



clandestiene lozing gesproken kon worden. Zij adviseerden dan ook de Zuidzijde en Weijpoort weer 
in te nemen, anders gezegd weer in het waterschapsverband op te nemen, de lozing op de Oude Rijn te 
bewerkstelligen en tevens de polder „morgen morgens gelijk" in de kosten van 't gemene land te laten 
contribueren. 

De gevraagde inspectie werd uitgevoerd door Jacob van der Does, Jan van Brouchoven, 
respectievelijk hoogheemraad en secretaris van Rijnland, Jacob van der Gracht, burgemeester van 
Leiden en Zweer Hermansz. van de Polle, baljuw van Hazerswoude. Op 13 april 1563 in Bodegraven 
aangekomen, gingen zij de daaropvolgende dag aan het werk. In hun uitgebreide verslag nadien 
maakten zij melding van het bestaan van twee molens. Een kleine vierkante (een wipmolen) in de 
zuidoosthoek van de Zuidzijderboezem en een achtkante in de Zuidzijderpolder, waarschijnlijk op de 
plaats waar het huidige motorgemaal staat. De opmerkingen over de Weijpoort zijn wegens de 
strekking van het verhaal van meer belang. Zij wijzen uit dat er geen molen stond. De Weijpoort was 
middels een duiker onder de Wiericke door verbonden met een watergang, die naar de molen in de 
Zuidzijde liep. Ten overvloede zij nog vermeld, dat de heren inde Hoge Rijndijk tussen de Dubbeleen 
Enkele Wiericke geen openingen hadden aangetroffen. 
De te leveren kaart werd blijkens de stukken inderdaad aan dijkgraaf en hoogheemraden van 
Rijnland gepresenteerd, maar is helaas niet meer in de kaartenverzameling aanwezig. Mr. Jacob 
Sluyter, gezworen landmeter van Rijnland, heeft de landerijen in de Zuidzijder en Weijpoortsche 
polders in de maanden augustus en september 1564 gemeten, zo staat geschreven in de aanhef van de 
latere morgenboeken. 

Onenigheid tussen Woerden en Rijnland over de jurisdictie in het gebied leidde tot vertraging. 
Tenslotte werden op 7 maart en 12 juni 1564 akkoorden gesloten tussen schout, heemraden en 
ingelanden van de polder en dijkgraaf en hoogheemraden van achtereenvolgens W oerden en Rijnland. 
Vanaf dat jaar mochten de polders Zuidzijde en Weijpoort elk met een molen in de Oude Rijn gaan 
uitmalen. De zinsnede elk met een molen bewijst in samenhang met de inhoud van het inspectieverslag, 
dat in 1564 of het daarop volgende jaar de Weijpoort een eigen molen heeft gekregen. 
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Detail van de kaart van Rijnland door Floris Balthasars, 1615. 
Coll.: hoogheemraadschap van Rijnland, inv. Atlas no. 4. 
Foto: R.A. van Iterson. 
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Voor een eerste afbeelding van de nieuwe situatie komen twee kaarten uit Rijnlands collectie in 
aanmerking. Een ongedateerde uit begin 1600 van de situatie van de polder Langeweide met omgeving 
en de overzichtskaart van Rijnland van 1615 door Floris Balthasars. Op beide kaarten staan nog twee 
andere molens binnen de poldergrenzen afgebeeld. Zuidelijk van het dorp Nieuwerbrug stond een 
korenmolen aan de Dubbele Wiericke en op circa 175 meter ten zuidwesten van de Weijpoortsche 
molen stond die van de polder Lange weide. De ongedateerde kaart kan niet voor 1612 zijn gemaakt. In 
dat jaar op 8 augustus verkreeg de Langeweidse polder door arbitrage van Gecommitteerde Raden van 
Holland en West-Friesland het recht om op de Oude Rijn te gaan lozen. Voor dit doel werd een 
watergang door de Weijpoortsche polder gegraven, waaraan de eerder genoemde molen werd gesteld. 
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Detail van de ambachtsatlas van Rijnland; voorstudie van de kaart van 1615. 
Coll.: hoogheemraadschap van Rijnland, inv. Atlas no. 5 
Foto: R.A. van Iterson. 

Vanaf het belangrijke jaar 1564 leverden de archieven gegevens op, die op het Weijpoortsche 
poldergebeuren zelf betrekking hebben. Een in 1759 gesloten akkoord tussen het bestuur en Cornelis 
Cromwijk, ten gevolge van het doorsteken van de kade langs de molenvliet, bevestigt dat de molen er in 
1565 stond. In het akkoord wordt verwezen naar een contract van 13 juli 1565 tussen schout en 
heernraden en de gasthuismeesters van het Sint Catharijnegasthuis te Leiden als vorige eigenaars van 
de landerijen aan weerskanten van de molenvliet omtrent het,,roeren" van de kaden. Het bezit van het 
Sint Catharijnegasthuis staat opgetekend in het morgenboek van 1596. De grootte bedroeg 22 morgen 
en 329 roeden land, strekkende vanaf de Hoge Rijndijk aan weerszijden vandemolenweteringtotaan 
de Endelkade toe. Omgerekend is dat ruim 19 hectaren. Opmerkelijk is voorts dat de totale opper
vlakte van de polder, toentertijd vastgesteld op meer dan 240 hectaren, was verdeeld over slechts 23 
eigenaren, respectievelijk 25 gebruikers. Kerkelijke instanties namen bijna een vijfde deel voor hun 
rekening. 
De eerst bekende keur voor de polder dateert van 29 april 1582. Hierin werd bepaald, dat voortaan 
twee maal zou worden geschouwd over de kaden, watergangen en de lage dijk in het oosten van de 
polder. De eerste schouw op Sint Jansavond in de zomer (23 juni) en de tweede op Sint Mattheusdag 
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(21 september). Blijkbaar was het ook nodig vast te stellende kaden dicht en hoogte houden, zodat in 
tijden van nood weinig risico werd gelopen. De tijden van nood volgden elkaar veelvuldig op en het 
doorsteken van kaden was een wijd verbreide gewoonte. Op het overlopen van kaden stond een boete 
van 10 stuivers, een lek kostte 5 stuivers. Verder staat in de keur het verplichte onderhoud van de weg 
langs de Hoge Rijndijk omschreven: ,,Ende sullen die ingelanden voorts maecken haren Lagen 
Rijndijck van die eene Wyerick tot de andere op voorss. Sinte Jansavondt, datter geen quade dellen 
ofte laeghten in bevonden worden ende wel ter volder aerde opgemaeckt te weesen". De bomen langs 
de weg moesten zo hoog opgesnoeid zijn „datter geen hoyrijden bij beschadight en sali mogen weesen". 
In de tekst wordt abusievelijk over Lage Rijndijk gesproken. 
Een belangrijk element in de opvolgende keuren, zowel die van het Groot-Waterschap van Woerden, 
als die van de polder, vormde het voorkomen van belemmerende invloeden op de bemaling. Woerden 
vaardigde er in 1595 een uit op 't planten van geboomte dicht bij watermolens. Aanleiding was het 
steeds vaker binnenkomen van ernstige klachten dienaangaande, zodat de molens niet meer behoorlijk 
konden malen. Bomen van wat voor soort ook mochten niet meer binnen 50 roeden (ca. 190 meter) 
rondom de molens geplant worden. De binnen die afstand staande bomen moesten binnen veertien 
dagen na publicatie gekapt zijn. Het windrecht in latere keuren hield een verbod in tot het bouwen 
of planten binnen een straal van 300 meter van werken of geboomte, die de 2,5 meter gerekend vanaf de 
onderkant van de wieken in hun laagste stand te boven gingen. 
Buiten windvang was er ook dikwijls sprake van stroombelemmering. Keuren van dijkgraaf en 
hoogheemraden van Woerden op het leggen van houtvlotten in de boezem, het openen van 
schotdeuren, het zetten van fuiken of ander vistuig tijdens het malen moesten dat euvel bestrijden. 
Maar ook kwam het voor, dat de molenaars hun boekje te buiten gingen door onbehoorlijk malen. 
Soms zo excessief dat bijvoorbeeld in 1774 enige polderkaden doorbraken en vele andere overliepen. 
Eerder in 1698 werden de molenaars al eens gelast hun molens uit 't zeil te slaan en niet weer te gaan 
malen, voordat zij de wimpel van de Woerdense toren zagen waaien, Op overtreding stond een boete 
van 100 carolus guldens. Desondanks werd het verbod door menigeen overtreden. De seingeving werd 
in 1780 uitgebreid, toen er wederom onbehoorlijk was gemalen. De polderbesturen in het Groot-
Waterschap moesten berichten of hun molens in het gezicht van de toren van Woerden stonden en 
tevens aanbevelingen doen voor het aanwijzen van seinmolens. De Weijpoortsche molen bleek buiten 
het gezicht te vallen en kreeg de Weijlandse molen aan de overzijde van de Oude Rijn als seinmolen 
aangewezen. 

De jaren zeventig van de zeventiende eeuw staan bekend als een periode vol misère. De binnengevallen 
Fransen hielden in de wijde omstreken met de gebruikelijke krijgsgruwelen huis. Dit gevoegd bij de 
diverse zware stormen en overstromingen maken het beeld compleet. Ook de molens hadden het zwaar 
te verduren en velen zijn verloren gegaan. Vanaf 1674 werden bij het Groot-Waterschap van Woerden 
vele rekesten tot het lichten van penningen ingediend voor het stellen van nieuwe watermolens in 
verscheidene polders. Een opsomming met daarbij de redenen van het verloren gaan drukt de enorme 
omvang van de schade uit: 

't Weijland — door de oorlog geruïneerd 
Snel, Polanen en Vrouwenbuurt — idem, afgebrand en vernield 
Breeveld — afgebrand 
Rietveld — afgebrand 
Kromwijk, Bulwijk, Barwoutswaarder, Bekenes en 't Westeinde van Waarder — 2 molens 
afgebrand 
Gerverskop — afgebrand 
Breepolder — bewaard gebleven, echter door de storm ,,ter neder geslagen en geraseert" 
Haanwijk — door toedoen van de Fransen afgebrand 
Cattenbroek — bovenhuis en 2 roeden door de zware storm en donderbui op 1 augustus 1674 
geruïneerd 
Breudijk — molen in de laatste storm tot aan de daklijsten toe afgewaaid 
Teckop — „bij deese droevige tijden des oorloch heele polder geïnvolveert". Kunnen het 
niet zonder een lening stellen. Over een molen werd niet gerept. 
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De Weijpoortsche molen viel net buiten dit spoor van vernielingen, dat vanaf de Weijlandse polder aan 
de noordzijde van de Oude Rijn oostwaarts liep en bij de polder Breudijk uitwaaierend naar noord 
en zuid eindigde. 
Met name de zuidelijke regionen van het Groot-Waterschap hadden van tijd tot tijd met 
overstromingen te kampen. Aantekeningen daaromtrent uit de notulen van vergaderingen van 
dijkgraaf en hoogheemraden van Woerden hebben betrekking op een viertal doorbraken van de 
Lekdijk in 1726, 1747, 1751 en 1760. De doorbraak van 1726 veroorzaakte een buitengewone 
watersnood, die tot in de Weijpoortsche polder reikte. Zowel de Weijpoortsche als de Langeweidse 
polder hadden aan het Groot-Waterschap toestemming gevraagd om bepaalde maatregelen te mogen 
treffen. Om deze beter op elkaar af te stemmen werden beide partijen op het gemeenlandshuis in 
Woerden ontboden, alwaar een overeenkomst werd gesloten. Op kosten van de Weijpoort zou de 
achterkade worden verhoogd, omdat de Langeweide niet instaat was het Lekwater uit de Weijpoort te 
keren. Op hun beurt beloofden die van de Lange weide geen schuiten over de kade te trekken of deze 
anderszins te beschadigen. Verder werd afgesproken, dat de molenaar van de Weijpoort mee zou 
helpen de Langeweidse polder droog te malen, zodra de hoger gelegen en kleinere Weijpoortsche 
polder droog zou vallen. 
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Luchtopname vanuit het zuidwesten van de Weijpoortsche molen, ca. 1970. 
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In 1812 werd hulp geboden in omgekeerde richting. De Weijpoortsche molen verkeerde in een dermate 
slechte conditie, dat bemaling van de polder niet meer mogelijk was. Contractueel vastgelegd werd 
besloten de Weijpoort door de polder Langeweide te laten bemalen. Na twee proefjaren zou worden 
bekeken of dit naar beider tevredenheid verliep. Tot ongenoegen van een ingeland van de 
Weijpoortsche polder, Hermanus van Elten, nam men een loopje met de in het contract genoemde 
termijn. Van Elten stond bovendien sterk afwijzend tegenover voortzetting wegens de ongelijke 
ligging van beide polders, waarbij gesteld moet worden, dat zijn opstelling niet geheel van eigen 
belang was ontbloot. Zijn bezwaren werden niet ontvankelijk verklaard en uiteindelijk wendde hij 
zich in 1817 tot dijkgraaf en hoogheemraden van Woerden met het verzoek in te grijpen. Schouten en 
poldermeesters werden daarop door Woerden gelast gezamenlijk een rapport op te stellen. Omdat die 
van de Langeweide verstek lieten gaan, besloten schout, poldermeesters en ingelanden van de 
Weijpoort tot separatie over te gaan en de molen weer in maalvaardige staat te brengen. 
Nog in hetzelfde jaar vond de publieke aanbesteding plaats aan de laagste inschrijver, die niet alleen 
tekende voor het herstel van de molen, maar ook voor een periode van twaalf jaar onderhoud. In het 
bestek waren stringente voorwaarden gesteld. De aannemer droeg alle risico's, hij moest zelf een 
molenaar aanstellen, voor eigen rekening de molen verzekeren en ook de materiaaleisen waren zeer 
nauw omschreven. Buiten het onderhoud van de molen belastte hij zich mede met dat van de 
molenbruggen, zomerhuisje, alle beschoeiingen, waterstoep en secreet, straten, kruipalen en voor- en 
achterwaterloop. Na twaalf jaren werd hij geacht een goede maalvaardige molen op te leveren. 

De oudst bekende molenaar van de polder was Gravesteijn. Zijn naam is overgeleverd, omdat de 
opvolging van deze in 1734 overleden man met grote onenigheid gepaard ging. Er waren twee 
gegadigden, te weten Wout Verboom en Jan Dobbe. Gijsbert Raamburger, een heemraad, kon uit de 
papieren aantonen, dat bijna alle ingelanden voor Jan Dobbe waren, waarop de schout Weynant 
Boute reageerde: „Al had je alle eygenaars in je sak, soo stem ik Wout Verboom en die sal molenaar 
zijn". Het is duidelijk dat zich daarvoor al het nodige had afgespeeld. De schout kreeg zijn zin, want 
Dobbe bleek zich onder valse voorwendsels te hebben aangemeld. Hij was na een halfjaar zonder 
waarschuwing van een molen vertrokken. Voorts werd hij gebrandmerkt als „Seyssen-slijper, 
harkemaker en draijer van zijn ambacht", die bovendien „alle huisluiden somstijds dronken en zelden 
zonder tabak te roken naar binnen liet." Dit was bepaald geen aanbeveling, mede gezien zijn brand
gevaarlijke activiteiten, die men liever zo ver mogelijk van een molen verwijderd wenste te houden. 
Met ingang van 1 januari 1818 werd Hannes van Vliet, afkomstig van de Bijleveldse molen tot 
molenaar aangesteld. Reeds een maand eerder had hij z'n intrek op de pas herstelde molen 
genomen. Hij kreeg een duidelijk omschreven instructie, die meer dan alleen richtlijnen voor het 
malen omvatte. Zo moest hij onder andere molen en zomerhuisje goed en zindelijk bewonen, 
gebroken ruiten op eigen kosten herstellen, straten en molenerf onkruid vrij houden ende bak onder de 
pomp leeg houden. Tevens was hij verplicht bij de waterschouw een plank te dragen en die over de 
sloten te leggen voor schout, poldermeesters en bode. Als beloning ontving Hannes jaarlijks 75 gulden, 
bepaald geen vetpot te noemen. Uit pure noodzaak voerden molenaars dan ook velerlei neven
activiteiten uit. De wedde was in 1920 en 1954 respectievelijk opgelopen tot 250 en 795 gulden. 
De laatste officiële molenaar was Jan Verheul, die van 1961 tot medio 1975 de polder bemaalde. 
Daarna werd voor de tweede keer en nu definitief een gecombineerde bemaling met de polder 
Langeweide gerealiseerd. Het water van beide polders wordt door een dieselgemaal op de Dubbele 
Wiericke uitgeslagen. Af en toe moet bij extreme regenval de nog steeds maalvaardige molen ingezet 
worden, die dan bij voldoende wind veel nut bewijst door zijn grote waterverplaatsing. 

Het wonen in de molen moet uitgesproken ongeriefelijk zijn geweest. Tocht en vocht belaagden de 
gezondheid van de molenaar en zijn gezin. De toegemeten woonruimte was daarenboven erg krap. 
In 1909 werd de molen als woning onbewoonbaar verklaard door de Gezondheidscommissie van de 
gemeente Bodegraven. Deze constateerde een ondraaglijke tocht en het ontbreken van geschikte 
slaapplaatsen. Het zomerhuisje was te laag (1.80 meter) en had geen slaapplaatsen. Op 18 april 1910 
besloten stemgerechtigde ingelanden een nieuwe woning te laten bouwen en het werk werd gegund aan 
J. de Hoog uit Driebruggen voor de somma van 1300 gulden. Tot 1961 bleef de nog kleine woning 
verstoken van electriciteit en water. Daarna werd de woning vergroot en de moderne tijd deed z'n 
intrede met aansluiting op de waterleiding, electriciteits- en telefoonnet. 
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De Weijpoortsche molen, januari 1981. 
Foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg - Zeist 

Wat er met de molen vanaf het prille begin is gebeurd tot aan het verval in 1812 laat zich alleen maar 
raden. Door het vergankelijke materiaal, waaruit molens voor het overgrote deel bestaan zijn zij 
voortdurend aan een vernieuwingsproces onderhevig. Wel hadden de werklieden, die aan de molen 
onderhoud verrichtten de gewoonte naam en jaartal of alleen het jaartal in het bovenhuis te schilderen. 
Het oudste jaartal dateert van 9 oktober 1798 en werd op een van de dakspanten aangebracht. Al het 
verdere houtwerk is, enkele balken uitgezonderd, van veel jongere datum. Uitgebreide gegevens over 
de hoedanigheid van de molen komen eerst naar voren in het al eerder genoemde bestek van 1817. 
Daarna wordt het beeld pas volledig in 1869, vanaf welk jaar de polderrekeningen bewaard zijn 
gebleven. Uit de rekeningen blijkt, dat regelmatig geld werd besteed aan timmer-, verf- en smidswerk, 
zeil- en touwonderhoud en de aanschaf van consistentievet en reuzel. Het rietdekkerswerk kwam 
minder frequent voor. Grote reparaties en veranderingen werden als buitengewone uitgaven 
verantwoord. Enige voorbeelden daarvan vormen de aanschaf van twee ijzeren roeden in 1881, 
waarvan de binnenroede twaalf jaar later al weer vervangen moest worden. De buitenroede hield het 
langer uit en wel tot 1949. Toen brak deze en werd tegen hoge kosten weer gerepareerd. De molen 
onderging in 1938 een ingrijpende modernisering. Het nog maar weinig water verplaatsende scheprad 
werd vervangen door een dieper grijpende vijzel en de wieken werden verbeterd volgens het systeem 
„Dekker". Hiermee hoopte men de bemaling weer beter te kunnen verzorgen. 
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Evenals de molen veranderde het beeld van de polder in de loop der eeuwen. Dat spitst zich vooral toe 
op de laatste honderd jaar. De op 14 oktober 1878 in gebruik genomen spoorlijn van Leiden naar 
Woerden doorsnijdt de polder ongeveer in het midden. Ruim een halve eeuw later werd de al eerder 
gememoreerde rijksweg no. 12 aangelegd, die net even zuidelijk van de poldergrens loopt. Deze had 
door de zandwinning in het noordelijk deel van de polder een nog grotere invloed op het landschap. 

Detail van de topografische kaart, situatie 1887, uitgave 1919. 
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Detail van de topografische kaart, situatie 1967, uitgave 1969. 

Een spoorlijn en een snelweg vormen niet bepaald landschapsverfraaiende elementen. In en r o n d o m de 
„Pu t " met zijn uitzonderlijk schone water treft men tegenwoordig evenwel een rijke flora en fauna aan. 
De Put van Broekhoven met dat eeuwenoude noeste polderwerktuig aan z'n zuidoostflank maken dit 
gedeelte van de polder elk naar eigen waarde tot een aangename verblijfplaats. 
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Archief van het Groot-Waterschap van Woerden: Inventarisnummers B. 8, D 15/7; 19/8; 26/9; 32/5; 33/1; 33/10; 
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Archief van het hoogheemraadschap van Rijnland: Inventarisnummers 9246; 9278; 9340; 9410; 9412; 9413. 
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Het wegkapelletje in Snelrewaard 
door A.J. Straver 

Fietsend in onze streek is het leuk bijzondere dingen te ontdekken met mogelijk een historisch tintje. 
Over veel is al wel eens iets geschreven maar soms zijn er nog kleine dingen uit te zoeken. 
In Snelrewaard langs de Waardsedijk heeft U vast wel eens dat kleine wegkapelletje gezien bij nummer 
61, verscholen tussen wat struiken. Hoe komt zo'n typisch Zuid-Nederlands element hier in onze 
streek? 
Bij navraag bleek het eenvoudig te verklaren. 
Het perceel grond waarop thans Waardsedijk 61 staat was eigendom van de Rooms-Katholieke 
parochie St. Franciscus van Assisi te Oudewater. Pater Johannes Godefridus Saes, o.f.m., geboren te 
Weert op 22 december 1894, kwam in september 1956 vanuit Nieuwe-Niedorp als pastoor naar 
Oudewater. Hij was een echte Limburger, die gewend was om in Brabant en Limburg veelvuldig 
bedehuisjes langs de weg aan te treffen. 
Graag wilde hij ook zo'n rustpunt in deze omgeving zien. Onder zijn leiding is daarom dit kapelletje 
in 1957 opgericht met een Mariabeeldje uit de kerk en een overgebleven fraaie hardstenen paal waarop 
een houten nis werd getimmerd. Pastoor Saes verliet in september 1961 Oudewater en werd pastoorin 
Heerlen. Hij overleed op 19 januari 1975 te Weert. 
Toen later het perceel door de huidige bewoner, de heer C.Th. Bode, werd gekocht heeft deze zich 
voorgenomen het kapelletje intact te laten en te onderhouden. 
En hij doet dat nog steeds, gaat U maar kijken. 
Maar waarom staat er ook één in Achthoven (gemeente Linschoten) langs de provinciale weg? 
Daarover misschien een andere keer. 

Pastoor J.H. Saes 

ÇS^-^-2-J 

Wegkapelletje langs de Waardsedijk in Snelrewaard. 
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Lijst van weerbare mannen van Zegveld en Zegvelderbroek 
uit 1747 

door L.C1.M. Peters 

Op 30 september 1747 besloten de Staten van Utrecht om de plaatselijke besturen van het gewest op te 
dragen een lijst van weerbare mannen samen te stellen. De aanleiding voor deze actie van de Staten was 
het in 1747 binnenvallen van de Franse troepen in ons land. 

De Republiek was gewikkeld geraakt in de Oostenrijkse Successie-oorlog. Karel VI van Oostenrijk 
wilde in al zijn erflanden opgevolgd worden door zijn dochter Maria Theresia. Na de dood van Karel 
VI in 1740 kreeg Maria Theresia met vele vijanden te strijden, die haar opvolging betwistten, o.a. 
Frankrijk. De Republiek bleef haar, met Engeland, trouw. Een Frans leger, onder leiding van Maurits 
van Saksen drong de Oostenrijkse Nederlanden binnen en veroverde de zwakke barrière-steden; 
Brussel en Antwerpen werden door de vijand bezet en de Fransen drongen in Staats-Vlaanderen door 
en in 1747 ook in Bergen op Zoom en Maastricht. Deze inval was eveneens de aanleiding tot het 
verheffen van Prins Willem IV tot stadhouder. Tenslotte wist de Republiek in 1748 de vrede met de 
Franse koning Lodewijk XV te bewerkstelligen. 

De lijst van weerbare mannen vermeldt naast de mannelijke inwoners van onder de 60 jaar en boven de 
16 jaar ook de inwoners van boven de 60 jaar. Zegveld telde 61 weerbare mannen en Zegvelderbroek 
46. Naast het aantal weerbare mannen konden 7 snaphanen en 6 degens geleverd worden. 
Twee mannen waren „onbequaam" om te worden ingezet, met name Leendert Neederstigt die „swaar 
mank" was en Klaas de Jong. 

„Lijste van de weerbaare mannen 
en 't geweer, bevonden onder 
Segvelt en Segvelderbroek, 
den 18e en 19e October 1747. 

2 dubbelen deser geschreven en 1 van dien na Utrecht gezonden den 27e October 1747, d'andere 
overgelevert aan den Hr. Schout den 4e December 1747. (op de omslag) 

Segveld en Segvelderbroek 

Lijste van alle weerbaare mannen, out onder de 60 en boven de 16 jaaren, 
woonagtig onder den Geregte van Segvelt en Segvelderbroek, alsmeede 
van wat en hoeveel geweer dat er bevonden is en wie van hen vermogen en 
wie van dezelve onvermogende zijn om sig te voorsien van een snaphaan en 
bajonet, een degen of houwer met derzelver port épée (draagtas), een 
patroontas en zes vuursteenen, alles ingevolge de Resolutie van de Ed. 
Mog. Heeren Staten 's-lands van Utrecht in dato den 30e September 1747. 

Segvelt 

Snaph. Degens 
onvermogen 1. Willem van Dam Nihil 
onverm. 2. zijn knegt Jacob van Dam N 
onvermogen 3. Teunis Lelievelt, watermoolenaar N 

4. Baltus Borst N 
onverm. 5. Johannes van Vliet N 
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Degen uit het midden van de 18e eeuw. Lengte ca. 1 meter. 
Coll.: Koninklijk Nederlands Leger- en fVapenmuseum, Leiden, 

inv. nr. 1539/Ee-246. 

onverm. 6. 
onbequaam 
onverm. 7. 
onverm. 8. 
onverm. 9. 
onverm. 10. 
onverm. 11. 

o(nvermogen) 12. 
0 13. 

0 14. 
0 15. 
0 16. 

17. 

21. 
onvermogen 22. 
0 23. 
0 24. 

0 25. 
0 26. 
0 27. 
0 28. 
0 29. 
0 30. 

0 31. 
0 32. 
0 33. 
0 34. 
0 35. 

Willem van de Greft 
Jacob van Eijk, out 73 jaren 
Arien Seevenhoven 
zijn soon Gijsbert 
zijn 2e zoon Cornells 
Floris Verweij 
Gerrit Verweij 
Leendert van Eijk, out 70 jaren 
Cornells Rietveit, 62 jaren 
Dirk van Vliet 
zijn knegt Cornells Vosch 
Jacob Mak, out 70 jaren 
Sweer den Brouwer 
Roeiof Reijnes 
Elbert den Vromen 
Gerrit van Dam 
Joost van den Berg, out 72 jaren 

18. Goris Verburg 
19. Jan Baltensz. Spruijt 

Jan Wildervelt, out 60 jaren 
20. zijn zoon Claas Wildervelt 

Egbert van der Horn, 63 jaren 
Leendert Brak 
Gijsbert Verburg 
Teunis van Wijk 
Joost Haageman 
Cornells van Eijk, out 2 à 63 jaren 
Jan Vosch 

r* _ : r r : „ . Gerrit Unttioen 
zijn soon Jacob Gerritsz. Griffioen 
Arien G. Griffioen 
Hendrik Gerritsz. Griffioen 
Tijs Gerritsz. Griffioen 
Cornells Cluijs, out 65 jaren 
sijn soon Cornells Cluijs 
Andries van Duuren 
Gerrit Schuijlenburg 
Jacob van Oostrum 
Leendert Lagerburg 

N 

N 
N 
N 
X 
N 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
N 

X 

X 
X 
N 
N 

X 
N 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

1 degen 
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36 N 

onvermogen 
onbequaam 

.37 

38. 

48 

49 

50 

51 
52 
53 

55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

N 
N 
N 

Willem Looije 
d'wed. Jan Muijjen haar zoon (doorgehaald) 
Jacob Samuelsz. Oppelaar 1 snaph. 
Jacob Lomeijer, out 61 jaren 
Andries de Weij 

39. zijn knegt Jan van den Berg 
40. Roelof van Duijn 
41. Jan van Nie 
42. Jacob de Jong 
43. Jacobus van der Heijden, chirurgijn 
44. Hendrik Hoogenes 
45. Teunis Jacobsz. Overeem 

Jan van der Velden, out 3 à 64 jaren 
46. zijn soon Pieter van der Velden 
47. Abraham Oppelaar, boode 

Dirk Fokkert 
Roelof van den Berg, 6 à 67 jaren 
Frederik van Voorne 1 snaph. 
Gijsbert van Eijk, out 70 jaren 
Jan de Rijk, oud 71 jaren 
Dirk de Gruijter, out 68 jaren 
Willem de Gruijter 
Leendert Neederstigt, swaar mank 
Willem de Gruijter (doorgehaald) 
Leendert Klaren 
Jan Klaren 
Cornelis Bosch 

54. zijn knegt Jan Spruijt 
Gijsbert Griffioen, out 70 jaren 
zijn soon Jan Gijsb. Griffioen 
Jasper Groenendijk 
Huijbert de Jong 
Elbert Spruijt 
Jan Jansz. Cats 1 snaph. 
Willem Gravesteijn 
zijn knegt Cornelis Groenendijk 

N 

N 
N 

N 

N 
N 
N 
N 
1 s 
N 
N 

1 degen 

Segvelderbroek 

Klaas Toor, out 4 à 65 jaren 
62. Cornelis Schalkwijk N 

Gerrit Spruijt, out 60 à 61 jaren 
63. zijn knegt Jan van Diemen N 
64. Arien Cromwijk 
65. Bouwen van Heijningen N 

Cornelis Griffioen, out 62 jaren 
67. Cornelis den Bruijnen \ 
66. zijn daggelder Cornelis de Ligt N 
68. Lambert Ruijsch N 
69. zijn neef Gerardus Bijeman 1 snaph. 

Huijbert van Wijk, out 63 j . 
70. Jan Peel N 
71. zijn knegt Willem den Boer N 

Pieter van der Vegt, out 2 à 63 jaren 

1 degen 
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Vuursieengeweer of „snaphaan" uit het midden van de 18e eeuw. Lengte 139 cm., kaliber 16 mm. 
Op de loop is een haft aangebracht voor de bevestiging van een bajonet. 
De naam „snaphaan "stamt uit het begin van de 17e eeuw, toen een dergelijk geweer voorzien was van een z.g. snap
haanstot. Nadat het snaphaanslot door een vuursteenslot werd vervangen, bleef het geweer in de volksmond de 
naam snapnaam behouden. 
Coll.: Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum, Leiden, 

inv.nr. 1697 / lc-70. 

Het vuursteenslot als detail van het afgebeelde geweer. 

72. Geerlof Haak N 
73. Floris Boer N 
74. zijn knegt Hendrik Haak N 
75. Jan Swaanenbeek N 
76. Jacob Verlaan N 
1 1 . Thorns Corver den Jonee N 
78. Jan Versloot 

Arien Swaanenbeek, 66 jaren 
N 

79. zijn zoon Mattheus Swaanenbeek N 
80. Reijer Swaanenbeek N 
81. Cornells van Soest N 
82. Willem van Vliet 

Cornells Wiltenburg, out 67 jaren 
Hermanus den Vroomen, out 2 à 73 jaren 

83. Steven Opmeer 
Thonis Corver, 64 jaren 

N 

degen 
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onbequaam 
o 

o 
o 

89. 
0 90. 

91. 
92. 

0 91 
0 94. 

95. 
0 96. 
0 97. 

98. 
0 99. 

100. 
101. 

0 102. 
0 103. 
0 104. 

onvermogen 105. 
106. 

onvermogen 107. 

84. Jan van der Maas 
Klaas de Jong, 59 jaren 

85. Jan Willemsz. Wieman 
Jan van Voorne, oud 7 à 68 jaren 

86. Jacob Schuijlenburg 
87. Cornells den Vroomen 

Willem Haak, out 3 à 64 jaren 
88. Jan Pak 

Hannes de Jong, out 60 jaren 
Jan de Jong 
zijn knegt Jan Dirksz. de Ligt 
Gerrit van Swol 
Dirk de Weij 
Pieter van der Swaan 
zijn knegt Teunis Maartensz. van Veen 
de wed. Jan Nieuwerkerk 
haar knegt Cornelis Brak 
Cornelis Taat 
zijn zoon Dirk Taat 
Gerrit Verburg, out 67 jaren 
Willem Douwer 
Jacob van Leeuwen 
Leendert de Kooning 
Gerrit van den Berg 
Sijrner ^eijjen, daggelder 
Jacob van Staveren 
Jan Verbürg 
Roelof van Eijk, out 7 à 68 jaren 
Jacob Brak 
Dirk Ketker, alias de Kooijman 
Jan Kooning 

N 

X 

N 
N 

N 

1 snaph. 
N 
N 
X 
X 
N 
X 
X 
X 
X 

N 
X 
N 
1 snaph. 
X 

1 snaph. 

X 
X 
X 

degen 

1 houwer 

dus te samen 107 weerbare mannen 7 snaph. 6 degens of 
houwers 

Aldus de voors. opteekeninge gedaan 
bij den Schout ende de Schepenen van 

Segvelt en Segvelderbroek op den 
18e en 19e October 1747. 

In kennisse van mij 
secretaris en is getekent, 

H. v. Oukoop, 1747." 

De lijst van weerbare mannen bevindt zich in het gemeentearchief van Zegveld, inventarisnummer 29. 
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Poorterboek van Oudewater door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten 
en L.CI.M. Peters 

In het stadsarchief van Oudewater bevinden zich een tweetal poorterboeken (inv. nr. 95 en nr. 96). In 
het eerste staan de nieuwe poorters of burgers van 1577 tot en met 22januari 1607. De poorters, welke 
hierin staan vermeld, zijn door J.G.M. Boon in zijn boek 1570-1580 Oudewater — Vrijheiden Gezag 
opgenomen. Het tweede boek omvat een veel groter tijdperk van bijna twee eeuwen, namelijk van 
16 februari 1607 tot en met 6 januari 1806. Uit dit boek is tot op heden nog slechts incidenteel 
gepubliceerd. Omdat de inhoud vooral voor genealogen van groot belang kan zijn ligt het in de 
bedoeling van de redactie deze lijst in gedeelten te plaatsen. In de lijst zullen naast de datum van de 
eedsaflegging, waardoor het poorterschap verkregen werd en de naam, ook indien vermeld, de plaats 
van herkomst, beroep en eventuele bijzonderheden worden opgenomen. 
Aan het poorterschap waren naast rechten ook plichten verbonden. In het kader van deze publicatie is 
niet onderzocht welke deze voor Oudewater zijn geweest. 

1607 
16 februari 
9 maart 

12 mei 
1 juli 
5 juli 
8 juli 

23 oktober 

Sebastiaen Ghijsbertsz. van Sevenaer 
Andries van der Heyden 
Willem Hovius, doctor medicine 
Jan Willemsz. uyt Diemerbroeck 
Gerrit Claesz. uyt Goeylant 
Pieter Cornelisz. uyt de Lande van Steyn 
Jan Cornells Ellertsz. van Ruychweijde 

1608 
22 februari — Anthonis Anthonisz. van der Goud(e) 
11 maart — Walich Jacobsz. uyt Heeckendorp 
12 mei — Cornelis Pietersz. ende 

Jan Willemsz., beyde van Bodegraven 
29 mei — Henrick Willemsz. uyt Hooncop 
20 juni — Gerrit Geerloffsz. Bruyser uyt de Lande van Vliet 
27 juni — Jan Joostensz. Bolle, chirurgijn uyt Vlaenderen 
25 november — Pieter Dircxz. van de Nyeuwerbrugge 

1609 
5 februari — Barent Craeyevanger den ouden 

17 mei — Cornelis Dircxz. van Montfart 
19 september — Eduwart Escu Engelsman 
23 september — Mr. Michiel Jansz., chirurgijn geboren int Landt van 

Waes in Vlaenderen 
12 oktober — Pieter Pietersz. van Mol 
24 november — Hubert Jobsz. van Sevenhoven 

1 december — Adriaen Pietersz. van der Ameijde 

1610 
6 september 

12 november 
Jan Jansz. van Iselsteyn 
Mr. Anthonis van Everdingen 

1611 
25 april 
2 mei 

11 mei 
29 mei 
11 iuni 

Claes Cornelisz. Spruyt van de Haer 
Cornelis Jansz. uyt Willescoop 
Gerrit Gerritsz. 
Cornelis Claesz. 
Dirck Adriaensen 
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13 juni 
27 juni 
26 juli 
18 september 

1612 
11 januari 
16 maart 
2 april 

20 april 
2 mei 

16 mei 
18 mei 
13 juni 

5 september 

25 september 
(1613?) 
25 november 

Leenart Leenartsen 
Aert Adriaensen uut Rosendaell 
Jan Jansz., tinnegieter 
Daniell Mathijsz. Schotsman 

Jehan Coock, cap(itei)n 
Mathijs Claysen 
Laurens Gijsbertsz. van Nyendaell 
Jacques van den Berch 
Jan Willemsz. Smith 
Jacob Pietersz. 
Bartholomeus Claesz. 
Mathijs Peetersz., nair dat hij behoirlijcke certificatie der Stadt Utrecht 
verthoont hadde, als dair geweest sijnde zijne leste residentie 
Gerrit Cornelisz., seeckere attestatie der Stadt Schoonhoven, als geweest de 
plaetse syner laester residentie, aen Burgemeesteren verthoont hebbende 
Pieter Pietersz. 

Lambert Jansz. 

1613 
7 oktober 

15 oktober 
21 oktober 

24 oktober 

Leuloff Willemsz. 
Hendrick P(iete)rsz., linnewercker 
Jan Gijsbertsz., cleermaecker 
Thonis Thonisz. de Jongen 
Mathijs Pietersz., cleermaecker 
Jan Jansz. Cramer 
Gerrit Claesz., kistemaecker van Haerlem 
Jan Adamsz. 
Lambert Harmansz. Schoenmaecker 
Simon Marcusz. van Aecken, clermaecker 
Gerrit Willemsz., olyslager 
Dammas Jansz. van Wourden, raidemaecker 
Willem Evarts Pluymert 
Louff Adamsz. 
Pieter Pietersz. van de drie bruggen 
Cornelis Henricxz. 

1614 
23 januari 
14 maart 
17 maart 
30 mei 
29 september 

Leenardt Claesz., beesemmaecker 
Jochim Jansz. van Utrecht 
Cornelis Adriaensz. van Waerder 
Willem Jan ouden Gerritsz. uut Williscoop 
Jochim Jansz., weert in Utrecht binnen deeser Steede omme reedenen by den 
Gerechte met advys van Burgemeesteren verclaert vervallen van sijn 
voorgaende poorterschap, wederomme de novo sijn poorterschap gewonnen 

(wordt vervolgd) 
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