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19e jaargang no. 4 december 1983 

De Woerdense Bank van Lening onder stedelijk toezicht, 1582-1883 
door drs. R.J.F, van Drie 

Inleiding 
Gedurende de late middeleeuwen speelden Noord-italianen in de ontwikkeling van het geld- en kredietwezen in 
de Nederlanden een belangrijke rol. De eerste „Lombarden" vestigden zich in de 13e eeuw in de Nederlanden. 
Zij werden genoemd naar de streek waar de meesten van hen vandaan kwamen: Lombardije in Noord-Italië. Het 
lenen van geld met roerende goederen als onderpand vormde een onderdeel van hun geldschietersbedrijf. De 
bank van lening ontleent dan ook aan hen haar bijnaam „lommerd". De Lombarden hadden voor de vestiging 
van zo'n „bank van lening" of „tafel van lening" de toestemming nodig van de souverein van het gewest waar zij 
dit van plan waren1). 
Tijdens de Opstand werd dit recht van de souverein overgenomen door de statenvergaderingen van de 
verschillende gewesten in de Nederlanden. De Staten van Holland droegen in 1578 het recht over aan de 
steden2). De Hollandse steden konden vanaf dat moment zelf bepalen of zij de in hun rechtsgebied gevestigde 
bank zouden verpachten of in eigen beheer nemen. In Woerden vinden we de bank van lening in 1582 voor het 
eerst vermeld in de stedelijke administratie. Deze bank bleef vanaf dat moment drie eeuwen onder stedelijk 
toezicht. In 1883 werd zij opgeheven. 

De bankhouders 
In 1582 verleende de stad Woerden een octrooi aan Guilliamo a Palon, een Lombard, voor het houden van een 
„tafel van lening". Als tegenprestatie zou hij de stad jaarlijks 30 gulden uitbetalen3). A Palon was de eerste 
bankhouder onder stedelijk toezicht. Mogelijk heeft hij in Woerden één of meerdere voorgangers gehad die de 
bank onder grafelijk octrooi exploiteerden. De bronnen zwijgen hierover echter. 
De bankhouders die in de driehonderd jaar dat deze onder stedelijk toezicht stond de tafel van lening pachtten, 
kunnen we in drie groepen verdelen (Bijlage I). Tot de eerste groep behoren de afstammelingen van de 
Noord-Italianen die zich in de late middeleeuwen in de Nederlanden gevestigd hebben. Na Guilliamo a Palon en 
Gabriël Vernaet hadden vervolgens de „Lombarden"-families Bastianus en Stalla het beheer van de bank4). Na 
deze eerste groep volgde een tweede, die gekenmerkt wordt door een nauwe verwantschap met de 
maatschappelijke bovenlaag van de stad Woerden. Tot deze groep behoren de families Snoeck, Van Brederode 
en Van Well5). Tijdens de laatste eeuw van haar bestaan was de bank voornamelijk in handen van Joodse 
families. P.L. Zwitser (1834-1846) en P.C. Huijvenaar (1876-1883) vormden een uitzondering op deze regel. 
De opeenvolgende bankhouders pachtten van de stad Woerden het „recht tot het houden van een bank van 
lening". Nadat de bank openbaar of onderhands verpacht was, sloot het stadsbestuur een contract met de pachter. 
In dit „octrooi" werd vastgelegd welke rechten en plichten de pachter had. Op de eerste plaats werden hierin 
opgenomen de termijn van het contract en de door de pachter jaarlijks aan de stad uit te keren pachtsom. 
De pachttermijn werd meestal in overleg met de nieuwe pachter vastgesteld. Gedurende de drie eeuwen dat de 
bank onder stadstoezicht stond, was deze termijn minimaal 1 en maximaal 30 jaar6). De pachter mocht de bank 
tijdens de pachttermijn overdoen aan iemand anders. Hiervoor was echter wel de toestemming van het 
stadsbestuur nodig. Bij deze overdracht bleven de voorwaarden van het lopende pachtcontract van kracht. 
Wanneer de pachter vôôr het aflopen van de pachttermijn overleed, dan gingen zijn rechten en plichten 
automatisch over op zijn erfgenamen. 
Ook de pachtsom vertoonde in de loop van drie eeuwen sterke schommelingen (Bijlage II)7). Het bedrag dat een 
pachter bereid was te betalen aan de stad was afhankelijk van zijn winstverwachting. Deze winst werd bepaald 
door een combinatie van het door de bank uitgezette kapitaal en de rente die de bankhouder hierover volgens het 
octrooi mocht berekenen. Een pachter zou dus genegen zijn een hoge pachtsom te betalen, wanneer hij bij een te 
verwachten relatief grote omvang van het uit te zetten kapitaal een hoge rente zou mogen berekenen. 
Het stadsbestuur stond hier dus steeds voor een dilemma. Enerzijds zou na de toestemming hunnerzijds voor een 
hoge rente de pachtsom, en daarmee de inkomsten voor de stad, toenemen. Anderzijds werd de bank van lening 
beschouwd als een „instelling van weldadigheid", een noodzakelijk kwaad dat het deel van de bevolking dat niet 
beschikte over een financiële reserve, moest helpen een periode te overbruggen waarin de portemonnee leeg was. 



Deze spanning tussen winst en weldadigheid speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de banken van 
lening in het algemeen. 
Dat de tafel van lening door het stadsbestuur van Woerden als een noodzakelijk kwaad beschouwd werd blijkt 
bijvoorbeeld uit het octrooi dat in 1610 aan Franchois Bastianus verleend werd. Deze kreeg hierin toestemming 
om „tot gerieven van onse ingesetenen" een leentafel te exploiteren, „om grooter inconvenienten te verhoeden"8). 
Het verbieden van het geldschietersbedrijf zou de inwoners immers beroven van een kredietmogelijkheid, terwijl 
het vrijlaten van het lenen op onderpand de weg zou openen voor woekerpraktijken. 
De bankhouders waren in de jaren 1632-1719 ook verplicht om jaarlijks een bedrag uit te keren aan het „armen 
weeshuyse" in Woerden. Tot 1658 was dit f 36. In dat jaar werd dit gebracht op f 50. Woerden volgde hiermee 
het voorbeeld van andere steden9). Deze uitkering aan het weeshuis moest benadrukken, dat de bank van lening 
een instelling van weldadigheid was. Het stadsbestuur kon dit tevens gebruiken als argument tegen het in de 17e 
eeuw vanuit kerkelijke kring regelmatig geuite verzet tegen het leenbedrijf0). 
In ruil voor deze jaarlijks te betalen bedragen kreeg de bankhouder van de stad een aantal voorrechten. Op de 
eerste plaats kon hij, wanneer dit nodig mocht zijn, rekenen op vrijstelling van inkwartiering en bescherming, op 
„onse protectie ende sauvegarde", zoals in het octrooi van 1610 gesteld werd. Dit betekende overigens niet, dat 
de stad in tijden van nood, bijvoorbeeld tijdens een oorlog, de verantwoording droeg voor de bescherming van de 
in de bank ondergebrachte panden. Bij diefstal moest de bankhouder het pand vergoeden aan de pandgever. 
Daarom vroeg tafelhouder Nathan Jacob Cohen in 1787 toestemming aan het bestuur van de stad, om de 
panden vanwege „het dreigende gevaar van belegering der stad" na het binnenvallen van Pruisische troepen in de 
Nederlanden, naar elders over te mogen brengen. Burgemeesters en vroedschap gingen hiermee akkoord „mits 
blijvende de gemelde goederen ter zijner verantwoording"11). Eén van de opvolgers van Cohen, Salomon 
Andries van Wijnbergen, lukte het in 1813 niet om alle panden op tijd in veiligheid te brengen toen de Franse 
troepen in november van dat jaar de stad binnenvielen en moordend en plunderend rondtrokken. Op 26 
november 1813 werd de bank van lening door Franse patrouilles geplunderd. De bankhouder en zijn gezin 
werden mishandeld12). 
Op de tweede plaats kreeg de tafelhouder het monopolie van het lenen met roerende goederen als onderpand. In 
het octrooi van 1749 werd dit als volgt verwoord: „interdiceerende voorts en verbiedende allen anderen, wie het 
soude mogen weesen, binnen dese stad en de jurisdictie vandien, buyten deese bank, eenige panden groot off 
kleyn te beleenen"13). Omdat ondanks dit monopolie toch door Woerdense ingezetenen geld geleend werd op 
onderpand, werd in 1695 van stadswege een ordonnantie uitgevaardigd, waarin zowel de belener als de lener die 
dit ontdook een boete van 100 gulden in het vooruitzicht gesteld werd. De aanbrenger, de „verklikker", zou een 
beloning ontvangen. Deze ordonnantie werd in 1719, 1749 en 1759 vernieuwd14). Ondanks de strenge 
maatregelen werd toch herhaaldelijk de hand gelicht met het monopolie van de „geoctroieerde bankhouder". 
Zo werd in 1848 Jan Harms, wonend in de Havenstraat, gerechtelijk vervolgd omdat hij op roerend goed geld 
geleend had. De burgemeester deed hiervan verslag aan de officier van justitie van de arrondissementsrechtbank 
te Leiden15). Op 14 februari van dat jaar, om half acht 's avonds, verpandde een in de kazerne gelegerde soldaat 
bij Harms een broek voor 30 cent. De volgende morgen loste hij het pand, waarbij hij een bedrag van 40 cent op 
tafel moest leggen. Dit was niet de eerste keer dat Harms geld leende. Volgens een mededeling van de 
burgemeester had „de genoemde persoon zich reeds lang schuldig gemaakt aan het doen van beleningen". 

Het belenen 
In het octrooi, het contract dat tussen de pachter en het stadsbestuur gesloten werd, werden ook de regels 
vastgelegd waaraan de pandgever, hij die een pand ter belening aanbood, en de pandnemer, de bankhouder, zich 
dienden te houden. Gedurende de drie eeuwen waarin de bank onder stedelijk toezicht stond, breidde het aantal 
geschreven regels zich uit. Steeds meer ongeschreven regels die tot misverstanden aanleiding gegeven hadden, 
werden in de contracten opgenomen. De reglementen van 1817 en 1832 zijn het meest uitgebreid16). Zij werden 
opgesteld aan de hand van landelijke regels onder toezicht van de provinciale overheid. In deze landelijke regels 
werd de nadruk gelegd op de bank van lening als instelling van weldadigheid. De inkomsten uit de bank dienden 
voor de lokale overheid op de tweede plaats te komen. Desnoods moest zij de bank gratis verpachten. 
Iemand die op zwart zaad zat kon met de meeste roerende goederen bij de bank van lening terecht om ze daar ter 
belening aan te bieden. In het octrooi van 1610 werd bepaald, dat elk roerend goed in aanmerking kwam voor 
belening. Daarnaast mocht de bankhouder ook op obligaties geld lenen. Een uitzondering werd gemaakt voor 
gestolen goederen. In dit octrooi werd bepaald, dat de bankhouder deze terug diende te geven aan de rechtmatige 
eigenaar, wanneer deze zich bij hem meldde. Indien hij op de hoogte geweest was van het feit dat het betreffende 
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pand gestolen was, dan moest hij het zonder meer retourneren. Was dit niet het geval, dan moest de eigenaar het 
op het pand geleende bedrag plus de verschuldigde rente aan de bankhouder uitbetalen voordat hij zijn eigendom 
terugkreeg. 
Pas in de 19e eeuw werden de beperkingen ten aanzien van de te belenen goederen uitgebreid. In het reglement 
van de Woerdense bank van lening dat in 1817 van kracht werd, vinden we behalve de gebruikelijke bepaling 
over gestolen goederen ook nog het volgende artikel opgenomen: 
„De bankhouder zal op geene goederen aan de stad of weeskinderen toebehorende, ook niet op goederen die 
wegens diaconiën of armbestuurders zijn gemerkt en tot gebruik afgegeven, zoo min als op schutterlijke of 
militaire kleedingstukken, eenig geld mogen beleenen, op poene van het verlies van het gegevene geld en eene 
boete van zes gulden"17). 
In ditzelfde reglement werd verder bepaald, dat in tijden van epidemie, vanwege het besmettingsgevaar, personen 
in wier huis de ziekte een slachtoffer gemaakt had geen beddegoed of kleding mochten belenen. 
In 1832 werden in een nieuw reglement voor de bank van lening in Woerden nog een aantal beperkingen 
toegevoegd aan de te belenen goederen. Dit nieuwe reglement moest in overeenstemming gebracht worden met 
het Koninklijk Besluit van 31 oktober 1826, dat het functioneren van de leenbanken in Nederland aan wettelijke 
banden legde18). In het nieuwe reglement werd daarom gesteld, dat behalve de eerder genoemde goederen ook 
obligaties, effecten, goederen die in kerkelijke erediensten gebruikt werden, het gereedschap dat nodig was voor 
de uitoefening van een beroep en verder alle goederen met een waarde van minder dan vijftig cent niet beleend 
mochten worden19). 
Nadat de pandgever van de bankhouder een bepaald bedrag in leen ontvangen had, kreeg hij een 
ontvangstbewijs. Hoewel het gebruik van dit „lommerdbriefje" zo oud is als het leenbedrijf zelf, werd het in 
Woerden pas opgenomen in het reglement van 1817. Op dit briefje werd de aard van het beleende pand vermeld, 
de beleende som, de verschuldigde rente en de datum van belening. Vanaf 1817 was de bankhouder verplicht de 
panden in een register in te schrijven. Dit register moest voorzien zijn van een doorlopende nummering, om de 
controle van stadswege te vergemakkelijken. 
In het gemeentearchief is zo'n register bewaard gebleven. Dit bestrijkt dejaren 1829-1833. Uit het register blijkt, 
dat de in die periode ingebrachte panden vooral bestonden uit kledingstukken en sieraden. Veel panden waren 
„weekpanden". Deze werden slechts één week beleend, omdat de pandgever bijvoorbeeld de huishuur moest 
betalen, terwijl hij zijn loon nog niet ontvangen had20). 
Als de pandgever zijn in de bank van lening gebrachte pand wilde lossen, dan kon dit alleen nadat hij aan de 
bankhouder het lommerdbriefje overgelegd had. Tegen betaling van het geleende geld, de „verschoten 
penningen", en de verschuldigde rente kreeg hij dan zijn pand terug. Bijlage IV geeft een overzicht van de rente 
die in de Woerdense leenbank berekend werd tijdens de drie eeuwen dat zij onder stedelijk toezicht stond. 
In het derde kwart van de 16e eeuw werd door Philips II bepaald, dat de in de banken van lening berekende rente 
ten hoogste 32'/2 % per jaar mocht bedragen. Op veel plaatsen bleef deze rentevoet gehandhaafd tot het midden 
van de 17e eeuw21). Ook in Woerden was dit het geval. In het octrooi van 1610 werd aan de bankhouder 
toegestaan, dat hij op de verschoten penningen zou „mogen ontfangen ende profytteren t'elcken weecke drye oort 
stuyvers ofte een blancke van elcke pont groote Vlaems". Dit kwam overeen met een rentevoet van 32'/2 % per 
jaar22). 
In navolging van andere steden ging het stadsbestuur van Woerden in 1658 over tot een renteverlaging23). Bij de 
nieuwe rentevoet werd een driedeling gemaakt naar de waarde van de panden: kleine panden (tot 100 gulden), 
middelbare panden (100 tot 200 gulden) en grote panden (meer dan 200 gulden). Vastgesteld werd, dat de rente 
die men moest betalen over het op deze panden geleende bedrag respectievelijk 212/3, 16 en 12% per jaar zou 
bedragen. Leenbanken in andere steden, de Amsterdamse voorop (1614), waren de Woerdense voorgegaan bij 
deze driedeling. De waardegrens die tussen de verschillende groepen getrokken werd verschilde echter van plaats 
tot plaats. In Amsterdam hield men bijvoorbeeld de volgende indeling aan: kleine panden (tot 100 gulden), 
middelbare panden (100 tot 500 gulden) en grote panden (meer dan 500 gulden). De in Woerden berekende 
rente bleef hoger dan die in veel andere leenbanken. In Amsterdam rekende men bijvoorbeeld voor de kleine, 
middelbare en grote panden respectievelijk 16'/4, 9

3/5 en 8% rente per jaar24). 
In 1674 werd de rentevoet van de bank van lening in Woerden opnieuw verlaagd25). Hierbij werd bovendien een 
nieuwe indeling van de panden naar waarde ingevoerd. Men onderscheidde vanaf dat moment vier groepen. Tot 
de eerste groep behoorden de panden tot 4 gulden (8 '/8% rente per jaar), tot de tweede die met een waarde van 4 
tot 25 gulden ( 1017/20%), tot de derde die van 25 tot 100 gulden ( 163/4%) en tot de vierde die met een waarde van 
meer dan 100 gulden (10%). Met deze renteverlaging kwam men de minder vermogende inwoners van de stad 
tegemoet. De rente voor de kleine panden (tot 4 gulden) werd immers gereduceerd tot één derde. Het 
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stadsbestuur zwichtte hiermee ook voor de van kerkelijke zijde geuite bezwaren tegen de hoge rente in 
leenbanken, die meer op winst dan op weldadigheid gericht zouden zijn. 
De in 1674 ingevoerde rentevoet bleef gehandhaafd tot 1749. In dat jaar werd hij weer verhoogd en 
teruggebracht tot het niveau van de jaren 1658-167226). Ook de in die jaren gehanteerde driedeling keerde terug. 
In 1832 werd de rente voor alle panden gesteld op 16% per jaar. Deze wijziging werd doorgevoerd, omdat het 
stadsbestuur verplicht was om het in dat jaar ingevoerde nieuwe reglement in overeenstemming te brengen met 
de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 31 oktober 1826. Hierin werden de banken van lening in 
Nederland gebonden aan een maximum rentepercentage van 16%. De laatste verandering van de rentevoet in de 
geschiedenis van de Woerdense lommerd vond plaats in 1852. De minister van Binnenlandse Zaken wilde toen 
alleen met de door het stadsbestuur voorgestelde verpachting van de leenbank instemmen, indien de rentevoet 
teruggebracht zou worden tot 14%. Deze rentevermindering werd inderdaad opgenomen in de nieuwe 
pachtvoorwaarden27). 
Tot in de 19e eeuw werd de rente in de Woerdense leenbank berekend van week tot week. Wanneer een pand 
bijvoorbeeld na 10 dagen gelost werd, dan moest de pandgever toch twee weken rente betalen. Met het reglement 
van 1832 kwam een verandering in dit systeem. De rente zou vanaf dat moment per dag berekend worden, met 
een minimum van één cent rente per pand. 
Wanneer een pand binnen een bepaalde termijn niet gelost was, dan moest de bankhouder het op een openbare 
verkoping verkopen. Van het einde van de 16e eeuw tot 1832 was deze termijn één jaar en zes weken. In 1832 
werd hij gesteld op 14 maanden. Deze zogenaamde „erfhuizen" werden drie tot vier maal per jaar gehouden. 
Indien de bankhouder het pand voor een hoger bedrag verkocht dan dat waarvoor hij het beleend had, dan 
mocht hij van het overschot de verschuldigde rente en de gemaakte onkosten aftrekken. Het surplus dat dan nog 
overbleef kreeg gedurende de drie eeuwen dat de bank onder stedelijk toezicht stond niet steeds dezelfde 
bestemming. 
In het octrooi van 1610 werd bepaald, dat het surplus uitbetaald diende te worden aan degene die het pand 
beleend had. Als deze niet te achterhalen was, dan moesten de „overschietende penningen" in de stadskas gestort 
worden28). Tijdens de 17e eeuw heeft het stadsbestuur hiervan afstand gedaan. Vanaf dat moment moest dit 
overschot aan het weeshuis uitgekeerd worden. Het exacte moment van de wijziging is uit de geraadpleegde 
bronnen niet naar voren gekomen. Dat deze wijziging plaatsgevonden heeft, kunnen we opmaken uit de in 1748 
door de toenmalige bankhoudster Anna van Brederode geuite wens. Zij verzocht toen aan het stadsbestuur of 
deze regeling in het nieuwe octrooi gewijzigd zou kunnen worden. Zij wenste, dat dit bedrag „ten haare voordeele 
zoude blijven behouden"29). Burgemeesters en vroedschap gingen echter niet op dit verzoek in. Zij bleven erbij, 
dat dit het weeshuis toekwam. 
Vanaf 1817 werd het bedrag dat na de openbare verkoping overbleef, en dat niet opgeëist werd door de 
pandgever, uitgekeerd aan de armbesturen30). Het reglement van 1832 bepaalde dat het surplus, wanneer de 
eigenaar het niet binnen 20 maanden af kwam halen, aan de bankhouder toe zou komen31). 
Tot de onkosten die de bankhouder voor de openbare verkopingen moest maken behoorde de belasting die hij 
aan de stad diende te betalen. Een aantal belastingregisters waarin de opbrengsten van deze verkopingen 
genoteerd staan, is bewaard gebleven. De gegevens uit deze registers maken een reconstructie van het aantal in die 
jaren beleende panden mogelijk (Bijlage III). We hebben hierbij verondersteld, dat het aantal jaarlijks openbaar 
verkochte panden in een vaste verhouding stond tot het aantal jaarlijks beleende panden. We werden in deze 
opvatting gesterkt door een opmerking van Van Greevenbroek in „De Bank van Lening te Haarlem". Deze stelde 
hierin, dat in de 17e en 18e eeuw het aantal jaarlijks verkochte panden 5% van het aantal jaarlijks beleende 
panden uitmaakte32). 
Omdat in de belastingregisters meestal slechts de totale som van de opbrengst van de openbare verkoping 
opgenomen was, dienden we, om het aantal verkochte panden bij benadering te kunnen bepalen, ook een 
gemiddeld bedrag per verkocht pand vast te stellen. Aan de hand van een tweetal opmerkingen over de 
verkopingen in de jaren 1789 en 1790 hebben we dit bedrag gesteld op 2,5 gulden33). Het zal duidelijk zijn, dat 
we aan de hand van deze vooronderstellingen slechts een zeer globale reconstructie kunnen maken van het aantal 
jaarlijks beleende panden. Daarom ook hebben we ons beperkt tot het gemiddeld aantal jaarlijks beleende 
panden per vijfjarige periode. De 19e eeuwse gegevens geven wel exact de werkelijkheid weer. Zij zijn gebaseerd 
op in het gemeentearchief bewaard gebleven opgaven van de bankhouder34). 
Uit de bijeengebrachte gegevens kunnen we concluderen, dat het vierde kwart van de 18e eeuw een bloeiperiode 
was voor de bank. Het aantal jaarlijks beleende panden lag toen rondde 15.000. In de jaren 1830-1865 lag dit 
aantal tussen de 5000 en 6500. 
Ten aanzien van het kapitaal dat de Woerdense bankhouder nodig had om onder de pandgevers uit te kunnen 
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zetten, zijn alleen gegevens bekend uit de 19e eeuw. In het tweede kwart van die eeuw werd dit geraamd op 8000 
à 9000 gulden35). Woerden had, wanneer we dit vergelijken met andere plaatsen, een bank van lening van een 
bescheiden omvang. Het kapitaal dat de Haarlemse lommerd uit had staan bedroeg in dezelfde periode het 
tienvoudige, dat van de Amsterdamse stadsbank van lening het vijftigvoudige36). 

De locatie van de bank 
De beleende panden werden in de verschillende ruimten van de bank ondergebracht. De bank is gedurende de 
drie eeuwen dat hij onder stedelijk toezicht stond een aantal keren van locatie veranderd. De eerste gegevens over 
de plaats waar de bank in Woerden gevestigd was, dateren uit het laatste kwart van de 17e eeuw. In 1674 was 
Hendrick Snoeck, die in dat jaar het recht tot het houden van de bank van lening pachtte, woonachtig in de 
Groenendaal. De bank bleef gedurende de 18e eeuw op deze plaats gevestigd37). In 1779 verkocht A.C. van Well 
dit pand, waarin hij tot op dat moment bankhouder geweest was, voor 2000 gulden aan de stad. Het stadsbestuur 
verhuurde het daarop aan Nathan Jacob Cohen, de nieuwe bankhouder, voor 125 gulden38). De bank bleef 
hierin zeker tot 1801 gevestigd. In dat jaar verkocht de stad de „bank van leening", het pand waarin deze 
gevestigd was, voor 555 gulden aan Jan Paling en Gijsbert Hondvorst39). Gedurende het eerste kwart van de 19e 
eeuw bleef de bank gevestigd in de Groenendaal, mogelijk nog korte of langere tijd in het pand dat in 1801 
verkocht was40). 
Onder het beheer van P.L. Zwitser ( 1834-1846), was de bank ondergebracht in een pand in de Rietvelderstraat. 
In de daaropvolgende jaren, tot 1860, was de lommerd gesitueerd in de Sint-Annastraat (Jan de Bakkerstraat). 
Salomon de Leeuw hield de leentafel in de Rietvelderstraat ( 1860-1876)41)- Gedurende de laatste acht jaar van 
zijn bestaan was de bank gevestigd in de Kerkstraat (1876-1883)42). 

Kerkstraat ca 1900. In hel 3e pand van rechts was de laatste bank van lening gevestigd 
Coll.: Gemeentearchief Woerden. 
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Problemen met de verpachting, de opheffing 
Tot de 19e eeuw had het stadsbestuur weinig moeilijkheden met het vinden van een pachter voor de bank van 
lening. Problemen deden zich alleen voor in 1779. Op 9 februari van dat jaar werd het „recht tot het houden van 
de bank van lening" in het openbaar aan de meestbiedende verpacht. Het eerste bod werd gedaan door Gerrit 
Tibbe. Deze zette in op 150 gulden. Het was zijn bedoeling op deze manier de bij een openbare verpachting of 
verkoping gebruikelijke trekpenning in de wacht te slepen. Toen niemand een hoger bod deed, werd aan hem 
gevraagd of hij het kapitaal waarop hij ingezet had op zou kunnen brengen. Hij moest hierop een ontkennend 
antwoord geven. Het was niet zijn uiteindelijke bedoeling geweest de bank te pachten: borgen die financieel voor 
hem in konden staan had hij niet meegenomen naar de verpachting. Deze openbare verpachting was dus op een 
mislukking uitgelopen. Twee weken later meldde zich echter toch een gegadigde bij het stadsbestuur, Nathan 
Jacob Cohen. De bank werd daarop onderhands aan hem gegund43). 
De problemen waarmee het bestuur van de stad in 1832 te maken kreeg, waren ernstiger. De bank van lening 
was met ingang van 1 april 1827 voor zes jaar verpacht aan Alexander van Lier. Dit contract liep dus op 31 maart 
1833 af. Levi Salomon van Praag, die in 1829 de bank op basis van het lopende pachtcontract overgenomen had, 
informeerde bijna één jaar voor het aflopen van de pachttermijn naar de mogelijkheden van een eventuele 
verlenging. Op 11 mei 1832 schreef hij aan het stadsbestuur, dat hij graag zou zien dat het pachtcontract op de 
oude voorwaarden verlengd zou worden. Hij zou zich er dan „ met zijn talrijk gezin" op in kunnen stellen44). De 
werkelijke reden voor zijn vroege reactie vermeldde hij wijselijk niet. Hij wilde namelijk weten, of voor de bank 
een nieuw reglement opgesteld zou worden op basis van het Koninklijk Besluit van 31 oktober 182645). Dit zou 
dan bijvoorbeeld een rentereductie inhouden, waardoor zijn inkomsten zouden dalen. 
Het stadsbestuur vroeg daarop aan de gouverneur van Zuid-Holland, of het lopende contract verlengd mocht 
worden. Deze antwoordde hierop dat een nieuw reglement gemaakt zou moeten worden, dat in overeen
stemming was met het genoemde Koninklijk Besluit. Het stadsbestuur voldeed aan dit verzoek en op 22 
november 1832 werd dit reglement bij Koninklijk Besluit goedgekeurd46). De bankhouder, L.S. van Praag, 
wenste de bank echter niet op deze voorwaarden te pachten. Andere gegadigden dienden zich niet aan. De 
openbare verpachting van 2 februari 1833 mislukte dan ook. 
De Minister van Binnenlandse Zaken, aan wie het bestuur van de stad dit verzocht, wilde ook nu geen 
toestemming verlenen om de bank op de oude voorwaarden te verpachten. Hij deelde mee, dat de bank desnoods 
gratis verpacht moest worden op de nieuwe voorwaarden. Deze hernieuwde verpachting, op 1 april 1833, 
mislukte eveneens47). Het stadsbestuur kwam hierdoor in grote moeilijkheden. Het was namelijk ingevolge het 
oude reglement verplicht om nu de panden die nog niet gelost waren, van de bankhouder over te nemen. Men 
beschikte echter niet over het kapitaal dat hiervoor nodig was (3350 gulden). 
Een aantal geldschieters, Woerdense burgers, bracht hier uitkomst. Begin mei 1833 werden de panden van de 
bankhouder overgenomen en ondergebracht in het raadhuis. Aan de commandant van het in de kazerne 
gelegerde garnizoen verzocht men of hij de nachtwacht vanwege de daar opgeslagen panden langs het raadhuis 
wilde laten lopen. P.L. Zwitser, een plaatselijke koopman werd bereid gevonden om te zorgen voor het lossen 
van de panden48). 
Hierop volgde een halfjaar van touwtrekken tussen het stadsbestuur en de Minister van Binnenlandse Zaken. Het 
resultaat hiervan was, dat de bank in februari 1834 aan P.L. Zwitser verpacht werd, nadat enkele kleine 
wijzigingen in het reglement van 1832 aangebracht waren49). Het stadsbestuur stelde zich in deze discussie op het 
standpunt, dat Woerden een bank van lening nodig had: 
„aangezien deeze stad een fabrieksplaats is, waar het daarzijn eener bank van leening als een behoefte kan worden 
beschoud, doordien de meeste panden door minvermogende 's wekelijks worden ingebragt en gelost"50). 
Tot geheel in eigen beheer nemen van de bank, een suggestie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, wilde 
het bestuur van de gemeente niet overgaan. Hiervoor zou een groot kapitaal nodig zijn, dat bovendien met de 
nodige risico's uitgezet zou worden. In veel grotere steden werd de bank van lening wel beheerd door de lokale 
overheid. De overgang van verpachting naar eigen beheer had hier echter meestal reeds plaatsgevonden in de 17e 
eeuw. Amsterdam had hiertoe in 1614 het voorbeeld gegeven. Ook Woerden heeft deze mogelijkheid in 
overweging genomen. In 1671 besloot men echter, dat het verstandiger was de bank „bij octroy aen particuliere 
te vergeven"51). Burgemeesters en vroedschap zullen zich bij dit besluit waarschijnlijk mede hebben laten leiden 
door het feit dat een dergelijke poging in Oudewater mislukt was. Daar was de bank in 1656 weer verpacht, 
nadat hij vanaf 1642 in stedelijk beheer geweest was52). 
Na de problemen aan het begin van de jaren dertig van de 19e eeuw verliepen de verpachtingen in de 
daaropvolgende vijftig jaar zonder grote problemen. In maart 1883 mislukte de verpachting echter opnieuw. 
Ook een hernieuwde poging, in juni 1883, leverde geen resultaat op. Op advies van burgemeester en wethouders 

66 



Op het Raadhuis der Gemeente Woerden, 
zal op Donderdag den 6dea Maart 1879, des 
voormiddags ten elf ure, in het openbaar 
worden verpacht: 

Het i'cc-ht tat het h o u d e n eenc i ' 
Bank vu« Lccniitgr a l d a a r . 

De voorwaarden dezer verpachting liggen 
op de Secretarie der Gemeente, van des 
morgens 9 tot 12 uren ter lezing. 

Advertentie uit „ Weekblad van Woerden", 14e jrg. no. 684 d.d. I maart 1879. 
Coll.: Gemeentearchief Woerden. 

nam de raad daarom op 14 juni 1883 met algemene stemmen het besluit „de bank op te heffen, daar het niet 
geraden is die in eigen beheer te nemen"53). Over de redenen van de opheffing werd, terwijl men vijftig jaar eerder 
toch zo'n moeite gedaan had om de bank van lening in stand te houden, verder niet gerept. Waarschijnlijk hebben 
de in de loop van de 19e eeuw verbeterde kredietmogelijkheden hier een rol gespeeld. Zo werd in Woerden in 
1871 de „Nutsspaarbank" opgericht. 
Met de opheffing in 1883, honderd jaar geleden, kwam een einde aan drie eeuwen geschiedenis van de 
Woerdense bank van lening onder stedelijk toezicht. 

Noten: 
1. Zie voor de vestiging van de „Lombarden" in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen: Veegens, J.D., De banken 

van leening in Noord-Nederland tot het einde der achttiende eeuw (Leiden 1869) p. 1-45. 
2. Resoluties van de Staten van Holland d.d. 17-11-1578; Veegens, Banken van leening in Noord-Nederland, p. 48. 
3. Gemeentearchief Woerden (GAW) Stadsrekening 1581-1582. 
4. Steven Bastianus wordt in de stadsrekening van 1624-1625 een zoon van Franchois Bastianus genoemd. Bartholomeus 

Stalla wordt in de rekening van 1626-1627 de erfgenaam van Steven Bastianus „saliger" genoemd. 
5. Hendrick Snoeck, die bankhouder was van ! 700 tot 1702, wordt in de stadsrekening van 1700-1701 de neef genoemd van 

zijn voorganger en naamgenoot. De „tweede" Hendrick Snoeck werd opgevolgd door zijn dochter Agatha Snoeck en door 
zijn kleindochters Anna en Maria van Brederode. Anna van Brederode huwde in 1711 met de secretaris van de stad 
Woerden, Caspar Boogaart. Adrian us Cornells van Weil was tijdens zijn ieven vroedschap en burgemeester van Woerden. 

6. In de jaren 1769-1779 pachtte A.C. van Well de bank steeds voor één jaar. In 1632 werd de bank voor 30 jaar verpacht aan 
Bartholomeus Stalla, in 1789 voor dezelfde termijn aan Hendrick Snoeck en in 1719 aan Anna en Maria van Brederode. 

7. De grote schommeling van de hoogte van de pachtsom, gekoppeld aan de in te calculeren inflatie laat geen ruimte voor het 
trekken van conclusies uit bijlage II wat betreft de ontwikkeling van de financiële positie van de bank van lening. 

8. GAW Resoluties burgemeesters en vroedschap 22-10-1610. 
9. Zo werd bijvoorbeeld in een octrooi van de stad Leiden, uit 1588, bepaald dat de bankhouder jaarlijks een vast bedrag (400 

gulden) uit zou keren aan de armmeesters. Leverland, B.N., en R.C. J. van Maanen, De Leidse leenbank (Leiden 1975) p. 7. 
Ook in Haarlem werd aan het eind van de 16e eeuw een dergelijke uitkering aan de armenkas ingevoerd. Van 
Greevenbroek, J.Th.R., De Bank van Lening te Haarlem Een instelling van weldadigheid (Haarlem 1981) p. 13-14. 

10. Dit verzet had als bijbelse grondslag Deuteronomium 23, 20: „Ge moogt van uw broeder geen rente eisen, niet van geld, 
niet van levensmiddelen of van iets anders dat hij leent". 
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11. GAW Resoluties burgemeesters en vroedschap 16-9-1787. 
12. Meulman, J., Woerden in de slagtmaand 1813, p. 139, 142. 
13. GAW Resoluties burgemeesters en vroedschap 4-2-1749. 
14. GAW Keuren, handvesten en privileges, no. 250 d.d. 19-5-1695. 
15. GAW 1811-1936 inv.nr. 468, schrijven d.d. 18-2-1848. 
16. Zie voor het reglement van 1817:GAW 1811-1936 inv.nr. 10, Notulen van de raad d.d. 1-4-1817; voor het reglementvan 

1832: GAW 1811-1936 inv.nr. 170, verpachting d.d. 4-5-1833. 
17. GAW 1811-1936 inv.nr. 10, Notulen van de raad d.d. 1-4-1817, Artikel 17. 
18. Veegens, Banken van leening in Noord-Nederland, p. 88. 
19. GAW 1811-1936 inv.nr. 170, verpachting d.d. 4-5-1833, Artikel 2. 
20. Dit register is in het gemeentearchief terechtgekomen, omdat de stad Woerden in mei 1833, toen geen nieuwe bankhouder 

gevonden kon worden, verplicht was de panden van de toenmalige bankhouder over te nemen. Deze droeg samen met de 
panden zijn laatste register over: GAW 1811-1936 inv.nr. 1470. 

21. Veegens, Banken van leening in Noord-Nederland, p. 88. 
22. GAW Resoluties burgemeesters en vroedschap 22-10-1610. 

Een pond Vlaams was gelijk aan 240 groten of 120 stuivers. Onder „drye oort stuyvers" moeten we 3/4 stuiver verstaan. Per 
jaar komt dit neer op een rente van 39 stuivers per 120 stuivers, ofwel 32>/2%. 

23. GAW Resoluties burgemeesters en vroedschap 1-1-1658. 
24. Veegens, Banken van leening in Noord-Nederland, p. 89. 
25. GAW Resoluties burgemeesters en vroedschap 22-10-1671. 
26. GAW Resoluties burgemeesters en vroedschap 4-2-1749. 
27. GAW 1811-1936 inv.nr. 40, Notulen van de raad 8-1-1852 en 29-3-1852. 
28. GAW Resoluties burgemeesters en vroedschap 22-10-1610. 
29. GAW Resoluties burgemeesters en vroedschap 20-11-1748. 
30. GAW 1811-1936 inv.nr. 10, Notulen van de raad d.d. 1-4-1817, Artikel 12. 
31. GAW 1811-1936 inv.nr. 170, verpachting d.d. 2-2-1833, Artikel 13. 
32. Van Greevenbroek, Bank van Lening te Haarlem, p. 41. 
33. Algemeen Rijksarchief Rechterlijk Archief Woerden inv.nr. 110. In 1789 werden 806 panden verkocht, hetgeen een 

bedrag van f 2246- 8- 0 opleverde. In 1790 werden 1049 panden verkocht, met een opbrengst van f 2283- 1- 0. 
34. GAW 1811-1936 inv.nr. 524, 525 en 1469. 
35. GAW 1811-1936 inv.nr. 1469. 
36. Jansen, L., Geschiedenis van de Stads Bank van Lening te Amsterdam 1614-1964 (Amsterdam 1964) p. 76; Van 

Greevenbroek, Bank van Lening te Haarlem, p. 55. 
37. GAW Kohieren van verponding op huizen 1674-1770. 
38. GAW Resoluties van burgemeesters en vroedschap 26-2-1779. 
39. GAW Stadsrekening 1801. 
40. GAW 1811 -1936 Lijst van inwoners, ca. 1829. Het is ons niet bekend, of het hier om dezelfde plaats gaat als waar de bank 

in de 18e eeuw gevestigd was. 
41. Hij deed dit in wat toen het tweede pand links van de Sint-Janssteeg was. Het gaat hier om het linkergedeelte van het pand 

waarin nu „Expert" gevestigd is, Voorstraat 18. GAW 1811-1936 Bevolkingsregister 1862-1882. 
42. Het gaat hier om het rechtse van de twee panden waarin nu „Duckstad" gevestigd is, Kerkstraat 6. GAW 1811-1936 

Bevolkingsregister 1862-1882. 
43. GAW Resoluties burgemeesters en vroedschap 9-2-1779 en 26-2-1779. 
44. GAW 1811-1936 inv.nr. 209, d.d. 11-5-1832. 
45. GAW 1811-1936 inv.nr. 209, d.d. 2-6-1832. 
46. GAW 1811-1936 inv.nr. 170, verpachting d.d. 2-2-1833. 
47. GAW 1811-1936 inv.nr. 14, Notulen raad 16-4-1833. 
48. GAW 1811-1936 inv.nr. 14, Notulen raad 29-4-1833 en 17-5-1833; inv.nr. 241, 14-5-1833. 
49. GAW 1811-1936 inv.nr. 14, Notulen raad 23-5-1833, 16-7-1833, 10-9-1833, 15-11-1833, 17-2-1834. 
50. GAW 1811-1936 inv.nr. 14, Notulen raad 15-11-1833. 
51. GAW Resoluties burgemeesters en vroedschap 18-3-1671. 
52. Veegens, Banken van leening in Noord-Nederland P- 65. 
53. GAW 1811-1936 inv.nr. 22, Notulen raad 3-10-1882, 13-3-1883 en 14-6-1883. 
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BIJLAGE I 
Lijst van bankhouders onder stedelijk octrooi 
(1582-1883) 
1582-1587 Guilliamo a Palon 
1587-1599 Gabriel Vernaet 
1599-1624 Franchois Bastianus 
1624-1626 Steven Bastianus 
1626-1657 Bartholomeus Stalla 
1657-1667 Angnisia Stalla 
1667-1672 erven Angnisia Stalla 
1674-1700 Hendrick Snoeck 
1700-1702 Hendrick Snoeck 
1702-1709 Agatha Snoeck 
1709-1719 erven Agatha Snoeck 
1719-1749 Anna en Maria van Brederode 
1749-1759 Anna van Brederode 
1759-1779 Adrianus Cornells van Well 
1779-1798 Nathan Jacob Cohen 
1798-1806 Jacob Nathan Cohen 
1806-1818 Salomon Andries van Wijnbergen 
1818-1823 Abraham Machielse 
1823-1829 Alexander van Lier 
1829-1833 Levi Salomon van Praag 
1834-1846 Petrus Ludovicus Zwitser 
1846-1852 Mozes Hartog Lewijt 
1852-1858 Samuel Mozes Sanders 
1858-1860 Philip Levie Konijn 
1860-1876 Salomon de Leeuw 
1876-1883 Petrus Cornelis Huijvenaar 

BIJLAGE II 
Jaarlijks door de bankhouder aan de stad uitgekeerde 
pachtsom (1582-1883) 
1582-1593 f 30 
1593-1632 f 36 
1632-1688 f 200 
1688-1719 f 300 
1719-1749 f 270 
1749-1759 f 280 
1759-1770 f 500 
1770-1779 f 350 
1779-1789 f 270 
1789-1798 f 400 
1798-1806 f 350 
1806-1811 f 325 
1811-1817 f 350 
1817-1818 f 300 
1818-1828 f 660 
1828-1833 f 365 
1834-1840 f 50 
1840-1846 f 150 
1852-1860 f 50 
1860-1876 f 25 
1876-1877 f 160 
1877-1878 f 165 
1878-1879 f 102,50 
1879-1880 f 80 
1880-1883 f 90 

Bron: GAW Stadsrekeningen; GAW 1811-1936 
inv.nrs. 169-178. 

Bron: GAW Stadsrekeningen; GAW 1811-1936 
inv.nrs. 169-178. 

BIJLAGE III 
Aantal in de Woerdense bank van lening beleende panden, per jaar 
periode aantal panden per jaar 

1699-1703 
1786-1790 
1791-1795 
1796-1800 
1830-1832 
1835-1839 
1851-1855 
1856-1860 
1861-1865 

+ 10.700 
± 16.600 
± 15.200 
± 13.280 

5.876 
5.928 
6.675 
5.015 
5.840 

Bron: GAW registers ontvangsten 40e penning; ARA RA Woerden inv.nr. 110; GAW 1811-1936 inv.nrs. 524,525 en 1469. 

BIJLAGE IV 
Rentevoet van de Bank van Lening te Woerden (1582-1883) 
periode beleende som 

1582-1658 

1658-1672 

elk bedrag 

tot 100 gulden 
100-200 gulden 
boven 200 gulden 

% rente per jaar 

32 \ 

21 \ 
16 
12 
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1674-1749 tot 4 gulden 8'/, 
4-25 gulden 10 17/20 

25-100 gulden 16 \ 
boven 100 gulden 10 

1749-1832 tot 100 gulden 21 2/3 

100-200 gulden 16 
boven 200 gulden 12 

1832-1852 elk bedrag 16 

1852-1883 elk bedrag 14 

Bron: GAW Resoluties burgemeesters en vroedschap 22-10-1610,1-1-1658,22-10-1671 en 4-2-1749; GAW 1811-1936 inv. 
nr. 170 verpachting 2-2-1833, inv.nr. 40 Notulen raad 8-1-1852 en 29-3-1852. 

De Montfoortse Bodebus 
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten 

Op 4 januari van dit jaar, werd in Montfoort de bodebus op de nieuwjaarsreceptie in de Commanderij van St. 
Jan in ere hersteld. De gemeentebode, de heer H. Plomp, kreeg die avond uit handen van burgemeester Mr. H.M. 
de Jonge de gerestaureerde bodebus uitgereikt, zodat deze bij officiële gelegenheden weer gedragen kan worden 
op het uniform. 

De bodebus is het waardigheidsteken van de bode in dienst van bijvoorbeeld gemeente, provincie, waterschap 
etc. Oorspronkelijk was het een bus of koker, waarin officiële stukken en brieven vervoerd konden worden. Deze 
bus werd meestal aan de gordel gedragen. In Zwolle droegen in 1399 reeds vertrekkende schepenen „een silveren 
busse" van de „stad briefdrager" over aan hun opvolgers. In later eeuwen is de betekenis van het woord bus 
veranderd en ging men dit woord gebruiken voor vaak zeer fraaie siertekens. De meeste bodebussen zijn gesierd 
met een wapen. Het dragen van de bodebus bracht in vroeger eeuwen bepaalde privileges met zich mee. Zo kon 
de drager gratis gebruik maken van het vervoer, zoals bijvoorbeeld de trekschuit, voor zover dit openbaar was1). 

De thans weer in gebruik zijnde bodebus van Montfoort heeft tenminste twee voorgangers gehad. 
Van de eerste bodebus is niet veel bekend. We weten niets van de maker of van de ouderdom. Veel meer weten 
we van de manier waarop hij tijdens de Bataafse Republiek afgedankt werd. Op 7 maart 1798 constateert het 
Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Utrecht misnoegd, dat ofschoon „de GELYK-
HEID de grondslag der Burgerlyke Vryheid is en moet zijn, men egter nog allerweegen, en inzonderheid in die 
plaatzen, in welke de Gelykheid in alles moest doorstraalen, de trotsche en voor den minvermogenden Burger 
vernederende Gedenktekenen van zoogenaamde Grootheid, Rang en Geboorte ziet stand houden". Onder de 
leus van „Gelykheid, Vryheid, Broederschap!" gelasten ze daarom aan alle gemeentebesturen van steden en 
dorpen en opzichters over publieke gebouwen, zoals kerken, raadhuizen „of andere publieke Gestigten, hoe ook 
genaamd, en tot welk gebruik geschikt" deze „tekenen" binnen veertien dagen te vernietigen. Ook moeten uit de 
kerken „eeregestoeltens", zoals de voormalige Staten-, Vroedschaps-, Domheren-, Krijgsraden-, Advocaten-, 
Studenten- of Gildenbanken worden verwijderd en verder alle banken die een onderscheiding van rang of stand 
aanduiden. Op het platteland geldt dit voor de Ambachtsheer- of Herenbanken, evenals de banken voor de leden 
van het Gerecht of het Gemeentebestuur. Verder moeten ook alle wapenborden, wapens op kussens geborduurd, 
op bijbels of kerkboeken geprent, op koetsen en rijtuigen, op gevels van huizen, hetzij openbare gebouwen of aan 
particulieren toebehorende, verdwijnen. Deze laatsten wordt iets meer tijd gegund. Zij krijgen een maand om 
„alles wat strydig is met de geheiligde Wetten der Gelykheid" te vernietigen. 

Op 11 maart wordt deze publicatie in een vergadering van het Montfoortse gemeentebestuur besproken; men 
geeft de thesaurier ( = de penningmeester van de stad) opdracht aan de voornoemde publicatie te voldoen voor 
zover het de stad betreft. Tevens is staande de vergadering „de boode gelast deszelfs wapenbus afteleggen"2). 

70 



Montfoortse bode getooid met bodebus in de voorzaal van het stadhuis; detail van tekening door G. Lamberts, 1830. 
Coll.: Jhr. J.F.L. Coenen van 's Gravesloot, 11/67, Museum Flehite, Amersfoort 
Foto: Rijksarchief Utrecht. 

Dit was één facet van een korte woelige periode in ons land, waarbij ook de Montfoortse gemeentebode niet 
buiten schot bleef. Vele gemeentebestuurders werden door de nieuwe overheid vervangen. Zo ook in Montfoort. 
In de vergadering van 21 maart 1798 wordt de gedeeltelijk vernieuwde raad geïnstalleerd door de Agenten van 
het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig gewest Utrecht. In de notulen van deze vergadering 
lezen we ook over de positie van de gemeentebode. De vergadering wordt in overweging gegeven de bode 
Huibert van Wijk, welke „zich door zijn gedrag dien post onwaardig hadde gemaakt" uit zijn ambt te ontzetten 
en een ander waardig persoon in zijn plaats voor te dragen. Dit voorstel wordt aangenomen en men besluit de 
burger A. van Keulen aan te stellen en van zijn benoeming kennis te geven aan het Intermediair Administratif 
Bestuur. Vervolgens roept men Huibert van Wijk binnen en men zegt hem aan dat hij, mede door de Agenten, 
welke dit gemeentebestuur hebben gereorganiseerd, van zijn post als stadsbode is ontheven. Hij moet echter deze 
functie wel blijven vervullen tot „een nadere dispositie zoude plaats grijpen"2). 
Op 3 april komt dit ontslag opnieuw in de vergadering. De heer Gobius staat erop dat in de notulen wordt 
vastgelegd dat hij niets tegen „den burger van Keulen" heeft, dat hij „in tegendeel wenschte in staat te zijn het 
geluk van deeze, neevens dat van zijne andere medeburgers, te kunnen bevorderen; maar dat hij ook niets had 
tegen den boode Huibert van Wijk, waarom hij behoorde te worden geremoveerd; dat hij zulks in de eerste sessie 
reeds mondeling te kennen gegeeven had, en zulks thans, nu die zaak opnieuw ter tafel kwam, herhaalde". 
Andere, leden van de vergadering zijn het hier echter niet mee eens. Het ontslag krijgt evenwel, na enige discussie 
over het wel of niet mogen blijven uitoefenen van de nevenfunctie van adjunct-waagmeester van de nieuwe bode, 
toch zijn beslag. 
Dezelfde middag wordt Van Keulen als bode geïnstalleerd. 
Daarna wordt Huibert van Wijk binnen geroepen in de vergaderzaal en deelt men hem mede dat hij thans van het 
bodeambt is ontslagen. Men gelast hem de sleutels en dergelijke aan zijn opvolger over te dragen. Huibert van 
Wijk verzoekt daarop hem een verklaring te geven, dat hij 35 jaar lang de post van bode der stad heeft vervuld en 
tevens een getuigschrift van zijn gedrag. Na enige discussie besluit men dit verzoek van de hand te wijzen2). Over 
de motivatie achter deze weigering brengen de notulen helaas geen opheldering. We kunnen echter wel 
aannemen dat Huibert van Wijk zijn baan is kwijt geraakt door zijn trouw aan „Oranje", zoals zovelen in de jaren 
1795-1806. 
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In dezelfde vergadering van 3 april 1798 wordt er in de gemeenteraad opnieuw over een bodebus gesproken. De 
heer Kabos stelt dan een door de leden van de vergadering in overleg met de Agenten „bestelde en vervaardigde 
bus voor de boode, gelijk aan die welke te Utrecht in gebruik is, zijnde een silvere plaat, waar op de woorden 
Boode van het Gemeente Bestuur van Montfoort, uitgedrukt staan", dus zonder wapen, ter discussie. Na enige 
overwegingen acht men deze bodebus voldoende en wordt „de burger Kabos geauthoriseerd de oude bus van de 
boode tot geld te maaken en in stads casse te incasseeren"2). 
Dit is ook geschied. In de rekening van de stadsthesaurier vinden we de volgende posten voor de betaling van de 
nieuwe en de opbrengst van de oude bodebus: 
„Aan H. de Meijere, stempelsnijder, voor een geleverde nieuwe bus voor de boode, bij quite f 22.-.-" en 
„Ontvangen van de zilversmit L. van Wijngaarden voor de oude busse van de boode, volgens notitie f 9.17.-"3). 
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Kwitanties van de aan- en verkoop van de nieuwe en oude bodebus in 1798. 
Oud-archief Montfoort, inv.nr. 271, Acquitten behorende bij de stadsrekeningen 1798-1799. 
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In het najaar van 1801 vindt er binnen de Bataafse Republiek een omwenteling plaats, waardoor ook veel 
voormalige regenten weer bestuursfuncties krijgen en over het algemeen de toestand van vóór 1795 terugkeert. 
Over één van de gevolgen hiervan lezen we in de notulen van de vergadering van het gerecht der stad van 6 
december 1802, wanneer wordt besloten om de bus van de bode der stad, waarin de woorden „Bode van het 
Gemeente Bestuur van Montfoort" gesneden zijn te doen verwisselen voor „eene busse met het stadswapen 
daarop gewerkt, zoo als de voorige busse der bodens is geweest" 4). 
Aan dit besluit hebben we de thans in gebruik zijnde bodebus te danken. Deze zilveren bodebus, met uitgezaagde 
kroon en leeuwen, die een medaillon, waarin het wapen van Montfoort, vasthouden, vertoont de jaarletter V van 
1803 en twee maal het stadsteken van Utrecht. Opvallend is dat op deze bodebus geen meesterteken voorkomt. 
De bodebus heeft dit teken ooit waarschijnlijk wel gedragen, want onder de stadskeuren van Utrecht is op 
deskundige wijze een merk verwijderd. 
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De Montfoortse bodebus. 
Foto: G.J.A. Beerthuizen-van Kooien 

Jaarletter V (1803) met twee maal het stadskeur van Utrecht, 
daaronder het weggevijlde meesterteken op de thans in gebruik 
zijnde bodebus. 
Foto: M. Agterberg. 
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De stadsrekeningen geven in ieder geval wel uitkomst over de leverancier van de bodebus: „Aan J. de Meijere 
voor een zilvere wapenbusch voor de bode deezer stad v.q. f 27-14-.." 5). 
Waarom het meesterteken van J. de Meijere niet meer op de bus voorkomt is niet bekend. Een mogelijkheid kan 
zijn dat hij niet de maker is, doch dat hij deze wapenbus alleen maar heeft verhandeld. Ook de oude bus werd niet 
aan hem verkocht. Deze werd gekocht door de Utrechtse zilversmid Abraham Rutgers voor de prijs van f 7-2-05). 
Al met al heeft het de stad Montfoort behoorlijk veel geld gekost om weer een bodebus te bezitten, zoals vóór de 
Bataafse Republiek in gebruik was. 
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Kwitantie van de aankoop van de thans in gebruik zijnde bodebus in 1803. 
Oud-archief Montfoort, inv.nr. 271, Acquilten behorende bij de stadsrekeningen 1803-1804. 

Gezien het belang dat vorige bestuurders aan de bodebus hechtten, is het een goede gedachte geweest van het 
huidige gemeentebestuur om de antieke bodebus te laten restaureren. Deze kan zijn eigenlijke functie nu 
wederom gaan vervullen en hoeft zo niet langer vergeten in een stoffige hoek van de stadhuiszolder te liggen. Het 
is alleen jammer dat het oorspronkelijk geborduurde stadswapen in het medaillon is vervangen door een papieren 
exemplaar, omdat restauratie van het grotendeels vergane wapen niet meer mogelijk was. Maar misschien kan er 
ter zijner tijd een nieuw geborduurd wapentje in aangebracht worden, zodat ook de inhoud van het medaillon 
een waardig onderdeel gaat vormen van dit fraaie ambtsteken. 

Noten: 
1. M. Agterberg, De Bodebus in Gelderland, Utrecht en Overijssel, 1983, p.3, 68. 
2. Oud-archief Montfoort (O.A.M.), inv.nr. 25/25, Notulen van de raad of vroedschap, 1798. 
3. O.A.M., inv.nr. 269d, Stadsrekeningen 1798-1799. 
4. O.A.M., inv.nr. 25/30, Notulen van de raad of vroedschap, 1802-1803. 
5. O.A.M., inv.nr. 269d, Stadsrekeningen 1803-1804. 
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De viering van de 400e geboortedag van Maarten Luther in de 
Evangelisch-Lutherse gemeenten te Bodegraven en Woerden 

door C.L.J, de Kaper 

Op 10 november 1883 was het 400 jaar geleden dat Maarten Luther in Eisleben werd geboren. Evenals dit jaar, 
nu de 500e geboortedag wordt herdacht, werd ook toen aan het geboortefeest niet in stilte voorbijgegaan. 
Tijdens de 65e vergadering van de Evangelisch-Lutherse Synode die op 21 mei 1883 en de daarop volgende 
dagen in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui te Amsterdam werd gehouden, stond als 15e punt op de agenda een 
voorstel van de Synodale Commissie om de kerkeraden op te wekken tot feestelijke herdenking van Luthers 
geboortedag op 11 november a.s.1). In augustus ontvingen de kerkeraden van Bodegraven en Woerden van de 
Synodale Commissie een brief waarin zij stelde dat op alle Lutherse gemeenten de verplichting rustte om de 10e 
november op een waardige en luisterrijke wijze te herdenken, hetzij op de gedenkdag zelf of de daaropvolgende 
zondag 11 november. De Commissie hield de gemeenten voor dat de viering een schone gelegenheid bood 
om de persoon van Luther voor de kinderen van deze tijd te doen herleven. Zij toonde begrip voor de daaraan 
verbonden extra kosten, doch vond dat een herinneringsfeest als dit tot aller inspanning dwong. Zij hoopte dat de 
Lutherse Kerk in ons vaderland nu niet te kort zou schieten. De brief werd als volgt besloten: „Ruste Gods zegen 
op het woord, dat gesproken, op het lied, dat aangeheven zal worden; op elke poging, om de viering van het 
Luther-feest dienstbaar te maken aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk onder ons!"2). 

De beide kerkeraden bogen zich over deze briefen zouden trachten elk naar vermogen gehoor te geven aan deze 
oproep. 

De kleine gemeente te Bodegraven, 90 lidmaten en doopleden, zat in die tijd midden in het beroepingswerk3). Na 
het overlijden van ds. Jacob Louis Frederik de Meijere op 7 januari 1879 brak er voor de Bodegraafse gemeente 
een moeilijke periode aan. Ds. De Meijere was immers meer dan 30 jaar haar voorganger geweest. Op 4 
december 1881 deed de ziekelijke predikant ds. George Limperg zijn intrede. Hoewel hij nog vrij jong was, 35 
jaar, was hij reeds op 15 oktober 1879 wegens zijn zwakke gezondheid met emeritaat gegaan. Toch verbond hij 
zich weer aan een gemeente. Het was met weinig succes. Eenjaar later, op 4 december 1882, moest hij zijn 
werkzaamheden weer opgeven. Op 18 juli 1885 overleed hij te Baarn. Na ds. Limperg kon op 16 augustus 1883 
ds. Daniël Snijder Jr., Hersteld-Luthers predikant te Den Helder, worden beroepen4). Sinds de vergadering der 
Evangelisch-Lutherse Synode van 1867 was het mogelijk predikanten van Hersteld-Lutherse gemeenten te 
beroepen. Wel diende de beroepen predikant een verklaring af te leggen en te ondertekenen zoals dat ook 
gebruikelijk was bij de aanneming tot proponent (art. 22b. van het reglement op de vacature)5). 
Deze ondertekening gebeurde tijdens de vergadering der Synodale Commissie op 2 oktober. Ds. Snijder deed 
dan ook pas op 21 oktober zijn intrede6). 

In november 1883 ontvingen de kerkeraden opnieuw een brief van de Synodale Commissie. Hierin werd 
gevraagd een opgave te doen van de wijze waarop men het feest in de gemeente zou vieren. 
De kerkeraad van Bodegraven had het kennelijk te druk met het beroepingswerk. Bij zijn beroep had ds. Snijder 
bovendien nog afgesproken dat hij op 11 november in zijn vorige gemeente zou voorgaan. De kerkeraad besloot 
daarom maar op 4 november de herdenkingsdienst te houden. 
Over enige opluistering is in het verslag: „Het 4e eeuwfeest van Luthers geboorte, gevierd in de Evangelisch-
Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden" geen melding gedaan. Wel staat er vermeld dat ds. Snijder op 
4 november 's ochtends gepreekt had over I Timotheus 1,17: „Den Koning der eeuwen nu, den onvergankelijken 
en zichtbaren en alleen wijzen God, zij eer en prijs in eeuwigheid. Amen"7). 

De kerkeraad van Woerden kon het naar aanleiding van de in augustus ontvangen brief van de Synodale 
Commissie nog niet erg eens worden over de opzet van de viering. In de notulen van de kerkeraadsvergadering 
van 28 september stelde men resoluut vast dat dit feest in de oudste gemeente van ons land niet ongemerkt voorbij 
mocht gaan. Na een langdurige bespreking werd besloten de medewerking te vragen van de Woerdensche 
Koraalvereeniging onder leiding van de heer Van Loo. Als dag van viering werd zondag 11 november bepaald. In 
de vergadering van 8 oktober deelde ds. Albertus Marinus Kesper mee dat de medewerking van de 
koraalvereniging niet door kon gaan. Niet door onwil, maar door gebrek aan ervaring. Volgens mededeling van 
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Programma van de herdenkingsdienst te Woerden. 
Archief van de Evangelisch-Lutherse gemeente te Woerden, inv.nr. 168. 
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de heer Van Loo was het koor nog te weinig geoefend om in het openbaar te kunnen optreden8). Men besloot een 
ander koor te zoeken en kwam terecht bij de zangvereniging „R.Hol"9). Dit koor stond onder leiding van de heer 
Richard Hol, directeur van de muziekschool te Utrecht en organist van de Domkerk. Hij heeft veel voor het 
muziekleven van Utrecht en omgeving betekend. Verschillende koren hebben onder zijn leiding gestaan10). Op 
zaterdag 10 november verzorgde hij met een koor de zang bij de herdenkingsdienst van de Evangelisch-Lutherse 
gemeente te Amersfoort. Tijdens de dienst in Woerden berustte de leiding van het koor bij de heer A.L. van 
Wijngaarden, hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te Barwoutswaarder. Het koor bestond uit 20 
dames en 21 heren, te weten de dames M. van Briemen, P. van Briemen, M. van Briemen, A. Broekhuijsen, F. 
Hidma, D. van Iterson, H.C. van der Kas, A.M. Kesper, C. Knijff, H.J. Knijff, H. Kraaijenbrink, A. 
Kraaijenbrink, W. Kraaijenbrink, C. Kraaijenbrink, M.A. Meijer, A.M. Schmidt, A. van Veltum, E. van Veltum, 
A. van Veltum, Weidema en de heren A. Bestebroer, H. Brunt, A. Buijs, A.L. Droste, P. Droste, R.J. van Eek, W. 
van Eek, D. Groeneveld, J. Groeneveld, J. van de Hel, H.F. Knijff, D. Kraaijenbrink, A. Lagerweij, CA. van 
Loo, C. Oldemans, J. Radix Pz., G.J. Treffers, L.J.E. van Veltum, J.G. van Veltum, Joh. van Veltum en J.H. 
IJsebrandts"). Voor de begeleiding had men bij de fa. F.J. Deierkamf te Utrecht voor f 20,- een piano gehuurd12). 
Deze werd bespeeld door de heer J.J. van Loo. Het optreden van het zangkoor tijdens de herdenkingsdienst zal 
ongetwijfeld een groot succes geweest zijn. 
In de kerkeraadsvergadering van 18 december deelde ds. Kesper mee dat hij de dames en heren van de 
zangvereniging „R.Hol" en de andere personen die bereidwillig hun medewerking aan het feest hadden gegeven, 
een blijvende herinnering had gegeven in de vorm van het Luther-nummer van de Illustrierte Zeitung. Hij had 
daartoe bij de fa. Kraaijenbrink in de Voorstraat 50 exemplaren van dit tijdschrift à f 0,80 gekocht. De heer Van 
Wijngaarden had behalve het nummer van de Illustrierte Zeitung ook nog een gravure „Les enfants du pêcheur" 
van Jozef Israels gekregen. Deze gravure was gekocht in Amsterdam bij de fa. Buffa en Zonen en kostte inclusief 
lijst f22,-13). 
Behalve door koormuziek werd de dienst ook opgeluisterd met orgelspel. Niet de eigen organist, de heer G. 
Groeneveld, maar de heer J.H.B. Spaanderman uit Gouda bespeelde die avond het orgel. De heer Spaanderman 
was muziekmeester te Gouda en leider van diverse muziekgezelschappen. Als vergoeding ontving hij f 15,-. 
Ter gelegenheid van het feest was ook het kerkgebouw opgeknapt. De heer J. Groeneveld, behanger, had voor de 
ramen nieuwe gordijnen geleverd. Ook had hij de preekstoel opnieuw gestoffeerd. De kosten van dit alles waren 
f295,80. Bij de fa. Frederik Muller en Co. te Amsterdam had men de portretten van Maarten Luther en Johannes 
Pistorius voor een bedrag van f 30,- laten restaureren. Ten dienste van de bezoekers van de herdenkingsdienst 
waren er bij de fa. Kraaijenbrink maar liefst 300 programma's gedrukt14). De kleine gemeente Woerden, 110 
lidmaten en doopleden, deed grote uitgaven om de 400e geboortedag van Maarten Luther met grote luister te 
gedenken15). Inkomsten waren er maar weinig. De collecte tijdens de dienst bracht f 8,35 op16). Ds. Kesper 
preekte over II Timotheus I, 7: „Want God heeft ons niet gegeven den geest der vrees, maar der kracht en der 
liefde en der tucht". De catechisanten ontvingen het boekje door A.G.J. van de Kemp „Maarten Luther"17). 
Op deze manier meende de kerkeraad van Woerden op een waardige en luisterrijke wijze, overeenkomstig de 
wens van de Synodale Commissie, aan haar verplichtingen jegens de grote Reformator Maarten Luther voldaan 
te hebben. 

Noten: 
1. Archief van de Evangelisch-Lutherse gemeente te Woerden, inventaris C.L.J. de Kaper, 1983, (ELW), inv.nr. 194. 

Beschrijvingsbrieven van de vergaderingen der Synode. 
2. ELW, inv.nr. 168. Stukken betreffende de viering van de 400e geboortedag van Maarten Luther, 1883. 
3. ELW, inv.nr. 195. Verslagen van het Evangelisch-Luthers Kerkgenootschap in Nederland, 1847-1907. 
4. Archief van de Evangelisch-Lutherse gemeente te Bodegraven, inventaris G. Staderman, 1945, (ELB), inv.nr. 4. Resolutiën 

van den kerkeraad, 1872-1898. 
J. Loosjes, Naamlijst van predikanten, hoogleraren en proponenten der Luthersche Kerk in Nederland 's-Gravenhage, 
1925. 

5. J. Loosjes, Geschiedenis der Luthersche Kerk in de Nederlanden, 's-Gravenhage, 1921, p. 246. 
6. Zie noot 3. 
7. Zie noot 2. 

De bijbeltekst is geciteerd uit: Bijbel (..), uit de hoogduitsche vertaling van M. Luther, eertijds door Adolf Visscher in het 
Nederduitsch overgezet. Herzien in 1750, 1780, 1823, 1852, 1873 en 1906. Uitgave Nederlandsch Bijbelgenootschap. 
Amsterdam, 1907. 

8. ELW, inv.nr. 7. Register houdende notulen ca., 1873-1898. 
9. Zie noot 2. 

10. P.C. Molhuysen e.a., Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Leiden. 1927, Deel VII, p. 615. 
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11. Zie noot 2. 
12. ELW, inv.nr. 305. Bijlagen bij de rekening, 1881-1894. 
13. Zie noot 8 en noot 12. 
14. Zie noot 12. 
15. Zie noot 3. 
16. ELW, inv.nr. 352. Register houdende de opbrengsten van de collecten, 1881-1889. 
17. Zie noot 7. 

Een hengeldag te Papekop 
door L.C1.M. Peters 

De bekende streekroman-schrijver Herman de Man, geeft in het vijfde tafereel van zijn boek „De Koets"1), 
eveneens met de titel „De Koets", een beschrijving van een aantal Goudse „heren" die in de omgeving van 
Benschop en Polsbroek een dagje uit vissen gaan: „Heden is de sociëteit De Gebakkene Waterbaars in de polders. 
Vier beste Gouwenaren uit de winkeliersstand, tevreden hengelaars met bolhoedjes op hun plezierige koppen". 
De vissers komen met „den eersten trein te Oudewater aan en dan staat daar de koets voor ze klaar". Met 
Oudewater wordt het station Oudewater aan de spoorlijn Gouda - Utrecht bedoeld. Het station Oudewater was 
gelegen in de gemeente Papekop. Vanuit Papekop bracht de koets hen naar de herberg „Het Wapen van 
Benschop". Johan Pavoordt „heeft er slag van om van Het Wapen een befaamd hengelaarshuis te maken. 
Daarom gaat er bekant geen zomerdag voorbij, of een of meer clubs strijken bij hem neer. En als ze nu maar 
tevoren een briefkaartje van twee en een halven cent naar hem sturen, dan haalt hij ze voor een habbekrats nog 
van den trein in Oudewater ook". De herberg „Het Wapen van Benschop" verzorgde naast het eten en drinken 
van de hengelaars ook de voor het vissen benodigde attributen. Uit het verhaal blijken de vier Gouwenaren te 
zijn: Christiaan de Raadt, Willem Martens, Pieter van den Boogaard en Arend Vermeij. Na een dagje vissen enz. 
maken zij van de terugtocht een „kroegentocht" naar Papekop met de koets van Bas van 't Hoog. Als eindpunt 
zien ze, naast het station Oudewater, de herberg van Ko Wees. Het eindpunt wordt in het verhaal echter niet 
gehaald. De koets raakt van de Papekopperdijk en komt in de naast de weg gelegen sloot terecht en allen 
verdrinken. 

De in het boek van Herman de Man reeds aangehaalde herberg van Ko (van) Wees fungeerde ook als 
hengelaarshuis. 
Het koffiehuis met stalhouderij werd gebouwd, nadat de spoorlijn van Utrecht naar Gouda met het station 
Oudewater te Papekop in 1855 gereed was gekomen. Het station is in onbruik geraakt toen de treinen van de 
goederendienst in 1969 niet meer in Papekop stopten. Voor het reizigersvervoer had reeds in 1937 het station 
geen functie meer2). 

Café van Ko van Wees ie Papekop. 
Coll.: J.M. Hagoort, Woerden. 
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Jan Uithol (geb. Snelrewaard 15 december 1813,overl. Papekop4mei 1871 ) heeft het koffiehuis laten bouwen 
voor zijn dochter Celia, die gehuwd was met Jacobus Hagoort. De bovenzaal van het latere café is ook jaren in 
gebruik geweest als vergaderzaal voor de gemeenteraad van Papekop en ten behoeve van de vergaderingen van 
het bestuur van de polder Papekop en Diemerbroek. 

Een foto, gemaakt omstreeks 1896 voor het toenmalige koffiehuis Hagoort, laat een „hengeldag te Papekop" 
zien3). 

9HL M 

Henge/dag te Papekop. 
Coll.: J.M. Hagoort, Woerden. 

Op de foto zien we van links naar rechts: 
— een onbekende hengelaar, 
— Ko (Jacobus Willem) van Wees, geb. Papekop 18 september 1879, vertr. naar 's-Gravenhage 27 mei 1936. 

Ko was de kleinzoon van Jacobus Hagoort. Hij heeft in 1907 het café van de familie Hagoort overgenomen, 
— Jacobus Hagoort (met hoge pet), geb. Papekop 15 juli 1832, overl. aid. 3 januari 1901. Huwde op 1 

september 1855 aid. met Celia Uithol, geb. Stolwijk 13 april 1832, overl. Papekop 22 december 1884, 
— Willem Cornelis Hagoort, zoon van Jacobus en Celia Uithol, (op de bank), geb. Papekop 29 juli 1868, overl. 

aid. 20 juni 1915, 
— Stijntje Hagoort, dochter van Jacobus en Celia Uithol, geb. Papekop 28 februari 1856, vertr. naar Rotterdam 

4 juni 1907, 
— drie onbekende hengelaars, 
— Catrien (Catharina Neeltje) Uithol, dienstbode, geb. Oudewater 8 november 1869, vertr. naar Hekendorp 15 

juli 1897. Zij heeft vanaf 1 februari 1895 bij de familie Hagoort gediend. 
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De hengelaars die in de omgeving van Papekop visten, kwamen veelal uit de grote steden, zoals Amsterdam en 
's-Gravenhage. Soms verbleven ze meer dan één dag in Papekop. Ze logeerden dan in het café, waarbij op drukke 
dagen ook wel het bed van de kastelein in gebruik werd gegeven. Ook werd wel gelogeerd in hotel „De Roos" in 
Oudewater. 
Nadat de vissers de hele dag hadden gevist en omstreeks vijf uur bij het café terug kwamen, werd aldaar de vis 
schoongemaakt. Een gedeelte werd voor het avondeten in het café gekookt of gebakken, terwijl ook een gedeelte 
- schoongemaakt - mee naar huis genomen werd. Tussen de vis die werd meegenomen, strooide men wat 
peterselie om een frisse geur aan de vis te geven. De peterselie werd door de kastelein naast het café verbouwd. 
Omstreeks acht uur in de avond reisden de hengelaars af na een dag vol ontspanning. De hengels, visjassen enz. 
bleven in het café achter tot de volgende hengeldag. 
Op de foto is te zien dat de vis wordt schoongemaakt op een bank. Deze bank was hier speciaal voor gemaakt en 
was blauw geschilderd. Aan de boom hangt een rieten kanis. De man in de witte kiel heeft een pierendoosje aan 
een riem om zijn middel hangen. De pieren werden door de kastelein aan de vissers geleverd. Ook de kanis werd 
aan een riem meegedragen. De hengels waren van bamboe en bestonden meestal uit één stuk, sommigen 
bestonden echter uit drie delen. 
Hetgeen Herman de Man in „De Koets" heeft geschreven kan op de foto worden herkend, maar dan in Papekop. 

Noten: 
1. Uitgegeven bij Nijgh en van Ditmar N.V. te Rotterdam, 1937. 
2. C.J.W. Gravendaal, Spoorweg Utrecht-Rotterdam 125 jaar geleden geopend, in: HeemtijdinghenjgXVI, no. 2, p. 24-25. 
3. De foto's van het café en de vissers zijn ter beschikking gesteld en de daarbij behorende gegevens medegedeeld door de heer 

J.M. Hagoort te Woerden. 

Poorterboek van Oudewater (5)* 
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten 

en L.C1.M. Peters 

1646 
27 september — Gerrit Willemsz. Rietvelt uut Benschop 

— Jan Ariensz. Snoe(c?)k uut Benschop 
— Willem Jansz. Cappellenaer, glaesmaecker van Sevenhuysen 
— Marten Jansz., lest gewoont hebbende in den boosem, geboortich uut 

Benschop 
— Marten Cornelisz. Groenewout, hoeffsmith, lest gewoont hebbende te 

Rotterdam, geboortich van Isulsteyn 
— Pieter Jansz. Saas, geboortich van Moordrech(t), ende lest gewoont hebbende 

te Boschcoop, meulenaer 
— Dirck Willemsz. Thoen, Uuttrechtsche schipper, zoon van Adriaensdr. 

Flooren, geboortich van Langelinschoten 
11 (of 22) oktober — Willem Ariensz. Oostenrijck van de Vlist 

— Jan Andriesz. Coster van Bodegraven 
— Cornelis Floren uut Willischop 

* De eerdere delen van dit poorterboek (archief Oudewater inv.nr. 96), vanaf 16 februari 1607, werden gepubliceerd in 
Heemtijdinghen, 18e jaargang no. 4 — november 1982 en in de daarop volgende nummers. 
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1647 
23 September 

24 september 

1648 
12 september 

1649 
26 oktober 

27 oktober 
12 november 

Hendrick Gerritsz. Blocklandt van Montfoort, metselaer 
Cornelis Jansz. Krijger, metselaer, geboortich uut Honcoop 
Aelt Aertsz., molenaer, geboortich van Amersfoort 
Harbert Jansz., geboortich van Beest 
Jacob Ariensz. Werff uut Jutphaes, getrouwt aen een burgersdochter 
Willem Veiten Cramer, backer, geboortich uut het graeffschap van Solms, 
getrouwt aen een burgersdochter 
Jan Willemsz. Coelen uut Snelreweerde 

Jacob Ariensz. uut Benschop, woonende in den Biesen 
Amell van Schadichk, geboortich van Amersfoor(t) 
Cornelis Dammasz., hoeffsmith, uut Benschop geboortich 
Jasper Geerloffsz., backer van Dappersheul 
Jan Woutersz. Hogenboom uut 't Landt van Vlieth 
Hendrick Rutten van Weerder 
Dirck Saersz., geboortich van de Vlist, ende lest gewoont te Haestrecht 
Michiell Ariensz. uut Willishop 

Jan Nieuwenhuysen, cleermaecker, geboortich van Arnhem 
Jan Jansz., van Hattem geboortich, schoenmaker, getrouwt aen een 
burgersdr. 
Jan Pancken (uut pancken) uut Benschop, getrouwt aen een burgersdr. 
Jacob Hendricxz., linnewever, geboortich van Maris in de Meyerye van den 
Bosch 
Thijs Roeien uut Snelreweerde 
Michiell Herbrecht, backer, geboortich te Busseseele bij Wijnocxbergen in 
Vlaenderen 
Cornelis Dircxz. de Vries van der, ghetrouwt aen een burgersdr. 
Boudewijn Hendricxz. van Naerden, lakencoop(er), getrouwt aen een 
burgersdochter 
Hendrick de Maecht, goutsmith van Middelburg in Zeelandt 
Marten Cornelisz. Amoreus uut Rosendaell 
Paulus Anthonisz. van Honcoop, schout van Diemerbroeck ende Papecoop 

1650 
5 februari 

23 augustus 
18 oktober 

22 oktober 
28 oktober 

1651 
16 januari 

27 oktober 

Mr. Jacob Vijfhoven, chirurgijn 
Anthoni de Vianen, geboortich te Benschop 
Harmanus Gaffelaer, boeckebinder van Odijck 
Gijsbert Barthelmeesz. Cuijper, metterwoone gecoomen van der Goude 
Hillebrant Jansz. van Hattingen, gelegen in 't Lant van der Marck 
Cornelis Willemsz. Thoen van de Langelinschoten 
Aert Ariensz. Verhooren, huycooper van der Goude 
Sr. Henricus Schrijver, getrouwt aen de dochter van de burgemr. Johan van 
Rodenburch de Jonge 
Gerrit Dircxz. uut Willischop 
Mr. Charles de Cuyper, geboortich van Leyden 

Jan Thonisz. uutte Mayerije van den Bosch, linnewever, getrouwt aen een 
burgersdochter 
Wouter uuttet Lant van Vliet 
Claes Jan Hendricxz. uut Papecoop 
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Hendrik Schrijver (1605-1665), verkreeg het poorterschap van Oudewater op 18 oktober 1650. 
Particuliere collectie; repro: St. konographisch Bureau, 's-Gravenhage. 

16 december 

1652 
25 januari 
23 oktober 
26 oktober 

1653 
9 september 

12 september 
18 september 

1654 
24 oktober 

Willem Hubertsz. van Hogeveen, tinnegieter van Leyden 
Arien Jansz. uut Rosendaell 
Cornells Thonisz., molenaer, lest gewoont hebbende te Schoonhoven 

Elbert van Hooff, timmerman van Moontfoort geboortich 
Arien Evertsz. van Goejanverwellensluys 
Pieter Jansz. Camerick, geboortich van Boschweerder 
Willem Aelbertsz. Buijtendijck. blickslager, geboortich van Utrecht 

Cornells Willemsz. van der Burch, gewoont hebbende tot Woerden 
Arien Gerritsz. uyt Snelrewaerde 
Pieter Jansz. Onclaer, gebooren uyt Papecoop 

Euwout Slappecooren, procuruer voor de Vierschare alhier, als getrouwt 
hebbende een borgers-dochter 
Evert Claesz. Iselvelt van Schoonhoven 
Willem Willemsz. van der Spoor 
Johannes Schonck van Leyden als getrouwt hebbende een borgers-dochter 
Cornells Jansz. Metselaer van Jaersvelt 
Gerrit Pietersz. uut den Maersenboomgaert van Woerden 
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26 oktober 

-Claes Jansz. Molenaer van Nieupoort 
Jacob Ariensz. Hoogenboom, geboortich in Benschup 
Schrevel Ariensz. Rietvelt, geboortich in Benschup 

1655 
23 september 

1656 
25 oktober 

1657 
22 augustus 

29 augustus 

19 september 
30 oktober 

Philips Bredius van Woerden 
Hendrick van Hiecken, chirurgijn van Gronigen 
Arien Cornelisz. Copper, gebooren van Haestrecht 
Frans Jacobsz. van der Vloet, geboortich van Vyanen 
Daem Pancken, geboortich uut Hekendorp 

Aert Gerritsz. van de Jouwer, geborich van Amsteldam 
Leendert Jansz. uut Polsbroeck, corencooper 
Thijs Harmensz., ketelboeter, getrouwt hebbende een burgersdochter 
Johannes Vorsten, gebooren tot Amsteldam 

Pieter Dirckxen Baers, geboortich op Snel buyten Woerden 
Wilhelmus van Birom, boeckbinder, geboortich van Amsteldam 
Machiel Valet, geboortich van Utrecht 
Cornells Pietersz. van Vueren, gebooren van Iselsteyn, als een burgersdochter 
getrouwt hebbende 
Jacob Jansz. Roeien, gebooren op Dijckvelt buyten deser stede 
Cornelis Dirckxen Groen, gebooren in 't landt van Vliet 
Goris Vinckenbrick, silversmidt, geboortich tot Amsteldam 
Hendrick Casper, brouwersknecht, van Cuelen geboortich 
Gerrit Claesz. van der Veer, een burgersdochter getrouwt hebbende 
Jan Willemsz. van Mareus, gelegen in de Mayerije van 's Hartogenbosch, als 
getrouwt hebbende een dochter van Lambert Willemsz., sijnde een burgers
dochter 

1658 
23 augustus 

29 oktober 

1660 
22 oktober 

23 oktober 

Jan Willemsz. Blom, gebooren in 't Mayerij van 's Hartogen bos, als getrouwt 
hebbende een borgersdochter 
Jan Gerritsz. van Alphen, geboren tot Barnevelt 
Coenraedt Jansz. van Utrecht, geboortich tot Gouda 
Gerrit Jacobsz., linnewever uut de Mayerij van 's Hartogenbosch, als een 
borgersdochter getrouwt hebbende 
Jan Coenraetsz. van der Gouda 

Cornelis Fransz. uut Snelrewaerden 
Wijnandt Jansz. Tra, coordewercker, als een borgersdochter getrouwt 
hebbende 
Pieter Pietersz. Vijver, molenaer 
Arent van Cranenborgh, silversmidt, geboortich tot Delft 
Pieter Jansz., boeckende uut den broeck 
Luijt Pietersz. van Vueren, cleermaker, gebooren tot Iselsteyn, als een 
borgersdochter getrouwt hebbende 
Maerten Jansz. uut Benschup, slachter, laest gewoont hebbende op den Bosem 
Gommert van Asperen, geboortich van Dordrecht, herbergier in de Pellicaen 
Fredrick Ariensz. Tin, knoopmaker, geboortich tot Gouda 
Willem Claesz. van der Schulde uut Langelintschooten 
Pieter Andriesz., schoenmaker, gebooren in Benschup, als getrouwt hebbende 
de wedue van Jan Willemsz. van Westveen 
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Jan Jansz. Cramer, schipper op Rotterdam, gebooren tot Jaersvelt 
Jan Pietersz. Cassenaer, gebooren in Papecoop 
Jan Lulofsz. uut Papecoop 

1661 
1 februari 

29 september 
Thonis Jansz. in 't Hol geboren aen Tappershuel bij Oudewater 
Hendrick Baltensz. Oosterspoor, geboortich uut Lopick 
Jan Ariensz. Verbrugge, glaesmaker, geboortich tot Schoonhoven 
Samuel Verhoef, chirurgijn, geboortich tot Woerden, als een borgersdochter 
getrouwt hebbende 
Jan Elbertsz., coopman in vareken, gebooren van Woerden, als een 
burgersdochter getrouwt hebbende 
Floris Claesz., cleermaker, gebooren in Benschup, als een borgersdochter 
getrouwt hebbende 
Goosen Arien Saertsz., geboortich uut Snelrewaerden 
Arien Reijertsz., coorencooper, geboortich in 't landt van Iselsteyn 

1662 
21 oktober 

25 oktober 

Casper Thonisz., brouwersknecht, gebooren te Uiden in Westphalen 
Johannes Houthuijsen, leertouwer, geboortich tot Gornichem 
Jan Jansz. de Lange, hoefsmidt, geboren tot Gouda, als een borgersdochter 
getrouwt hebbende 
Meeus Ariensz. Jonghsten, rademaker, gebooren tot Haestrecht, als een 
burgersdochter getrouwt hebbende 
Eldert Dirckxen Cock, lijndrayer, geboortich tot Gouda, als een 
burgersdochter getrouwt hebbende 
Aert van Muijen, backer, gebooren tot Lexmont, als een burgersdochter 
getrouwt hebbende 
Luijt Dirckx uut den Broeck, wesende een huysman 
Jan Claesz. van Brabeeck, schrijnwereker, geboortich tot Reenen 
Matheus van Maeslandt, schrijnwereker, geboortich tot Breda 
Abel Pietersz., chirurgijn, geboortich tot Amsteldam 
Jelis Harmensz. van Loenen, backer, geboortich tot Vianen, als een 
borgersdochter getrouwt hebbende 

1664 
15 augustus Steven Evertsz. Winckel ende Hagen Evertsz. Winckel, brouwers, gebooren 

binnen der Stadt Gouda 
Cornells Gerritsz. Verhoeck, schoenmaker, gebooren tot Bodegraven 
Jan Jansz. van der Velde, cleermaker, geboortich tot Utrecht 
Jan Jansz. van Hooren, commenijman. gebooren aen de Langelintschooten 
Aelbertus van Aermelen, cleermaker, gebooren tot Wageningen, als een 
borgersdochter getrouwt hebbende 
Arien Harmensz., mandemaker, gebooren tot Sevenhuysen 
Härmen Jansz. van Meerkerck, glaesmaker en beenhouwer, gebooren tot 
Iselsteyn 
Jan Gershoven, herbergier in de Pellicaen, gebooren tot Hamborgh 
Aert van Duijn, boeckbinder en koeckebacker, gebooren tot Hukelom 

(wordt vervolgd) 
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