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Raad versus staat
Het juridisch steekspel omtrent het beheer, onderhoud en eigendom van het jaagpad langs de
Oude Rijn aan het einde van de vorige eeuw.
door W.R.C. Alkemade
Inleiding
Op 1 november 1884, dus nu 100 jaar geleden, verscheen ter Griffie van het Kantongerecht te Leiden een aantal
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aan een kwestie, die de gemoederen met name in het decennium voorafgaand aan die gedenkwaardige Ie
november, hevig verhit had: het beheer, onderhoud en eigendom van het jaagpad tussen Utrecht en Leiden over
Woerden langs de Oude Rijn. Alvorens in te gaan op de conflicten die eindigden in de overdracht van eigendom,
beheer en onderhoud van het jaagpad door de gemeenten Leiden en Woerden aan de provincie Zuid-Holland is
het nodig iets te vertellen over het ontstaan en de ontwikkeling van het jaagpad.
Voorgeschiedenis
De Oude Rijn was halverwege de 17e eeuw voor de handel en het verkeer tussen Holland en Utrecht een
belangrijke factor geworden. Met name de Staten van Utrecht en de stad Utrecht maakten zich sterk voor een
goede staat van onderhoud van het onontbeerlijke vaarwater. De stad Utrecht was van mening dat een jaagpad
onderdeel moest uitmaken van die goede staat van onderhoud en knoopte onderhandelingen aan met het
Groot-Waterschap van Woerden om te komen tot de oprichting van een jaagpad tussen Utrecht en Woerden.
Deze onderhandelingen, begonnen in 1660, mislukten; hierop trad Utrecht in onderhandeling met de stad
Leiden. Spoedig kwam een contract tot stand, waarbij de stad Woerden zich op 20 september 1663 aansloot2).
De strekking van deze overeenkomst was, dat de drie steden geheel op eigen initiatief en voor eigen kosten een
jaagpad zouden oprichten langs de Oude Rijn tussen Leiden en Utrecht. Elk der steden zou een deel van de kosten
dragen: Leiden en Utrecht ieder % en Woerden y4.
Het jaagpad zou in drie stukken gedeeld worden: elke stad zou zich met het beheer en onderhoud van een gedeelte
bezig houden. Dit beheer en onderhoud bestond hieruit, dat de stad de nodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden zou laten uitvoeren en dat zij tollen mocht heffen en functies mocht verpachten. Jaarlijks
maakte elke stad een rekening op, waarna de totale kosten die de drie steden gemaakt hadden tegenover de totale
inkomsten gesteld werden. Het batig saldo werd tenslotte verdeeld tussen de drie steden, waarbij Leiden en
Utrecht ieder 3/8 deel van de opbrengst kregen en Woerden % waren de kosten hoger dan de baten, dan droeg
iedere stad voor zijn 3/g of '/, deel de kosten.
Het gedeelte van het pad dat Woerden in beheer kreeg liep „van 't dorp van Hermeien af beginnende 15 à 16
roeden bewesten de brugh aldaer ende 't selve continueren langhs de Rhijn tot aen de Snellebrugge leggende bij
de stadt Woerden en dan voorts weder beginnende buyten de nieuwe poort aen de eerste quaekell tot aen de
brugge van Nieuwerbrugge"3).
Ondanks gebrek aan medewerking van de Staten van Holland (waarin handelssteden als Haarlem, Rotterdam en
Gouda in het jaagpad een bedreiging van hun handelspositie zagen) werd het werk begonnen; in 1666 was het
jaagpad gereed en kon het door het publiek in gebruik genomen worden4).
Het contract tussen de drie steden functioneerde uitstekend.
Jaarlijks bleek de rekening een batig saldo op te leveren en kon de penningmeester van de vennootschap flinke
bedragen uitkeren. Ook het onderhoud van het pad werd over het algemeen goed bijgehouden en aldus
profiteerden ook de kleinere plaatsen langs de Rijn tussen Leiden en Utrecht van de overeenkomst. De tolgelden
en de inkomsten uit de verpachting van functies waren bevredigend... kortom, er was geen vuiltje aan de lucht.
Terugloop
Echter, in de 19e eeuw komt er verandering in deze situatie.
Waar Utrecht aanvankelijk nog uit de rode cijfers kon blijven, begon het jaagpad voor Leiden en vooral voor
Woerden meer kosten als baten op te leveren. De tabel op pagina 96 en 97 geeft hiervan een beeld. De oorzaak
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van deze terugloop moeten we vooral zoeken in de opkomst van de stoomboot en, later, de stoomtrein.
Veel passagiers prefereerden deze „moderne" vervoersmiddelen, die niet van een jaagpad gebruik maakten en
waarvoor dus ook geen tol geheven kon worden, boven de trekschuit.
Begin 1848 ontvangt de gemeenteraad van Woerden een missive van Burgemeester en Wethouders van Leiden,
waarin deze voorstellen om „in overleg en met eendrachtige zamenwerking van de belanghebbende Besturen"
een poging te wagen om bij het Rijk of bij de Provincie een bijdrage te krijgen in de stijgende kosten van het
onderhoud van het jaagpad5). In de raadsvergadering van 9 maart van dat jaar verklaart Woerden zich hiermede
accoord6). Zowel Leiden als Woerden dienen een verzoek in bij Provinciale Staten (P.S.), waarbij ze wijzen op
het grote economische belang van het jaagpad en de trekvaart. Waar Leiden als belangrijke grote stad verholen
dreigt het jaagpad aan haar lot over te laten indien de Provincie niet met een subsidie van f 2000,— over de brug
komt (de stad heeft nl. nog een tweetal jaagpaden te onderhouden op Delft en op Haarlem) tapt Woerden uit het
vaatje van het medelijden. Verwijzend naar de zware lasten, die een klein stadje met haar 4280 inwoners toch al
moet dragen verzoekt de stad om een jaarlijkse subsidie van f 1000,—; liever nog zag zij dat P.S. de kosten in de
toekomst zouden dragen7).
P.S. van Zuid-Holland laten zich niet vermurwen. In de vergadering van P.S. van 8 juli 1848 verklaart jhr. mr.
Van de Wall namens de commissie die zich met de beide verzoekschriften heeft bezig gehouden, dat weliswaar
het belang van een trekvaart en een jaagpad in het algemeen groot is, maar dat dit belang in het onderhavige geval
vooral ligt bij de drie steden, aan het jaagpad gelegen. De commissie adviseert niet in te gaan op het verzoek van
Leiden en Woerden; wel raadt ze het Provinciaal Bestuur aan om aan de dorpen, die aan het jaagpad gelegen zijn,
te vragen of die bereid zijn bij te dragen in de kosten. Tegen de tijd van Van de Wall zijn betoog beëindigd heeft,
hebben de meeste Statenleden de vergadering al verlaten: een duidelijker indicatie van het belang dat men aan de
verzoeken toekende is nauwelijks mogelijk8).
Inderdaad gaat er een missive van de Gouverneur van Zuid-Holland naar de aan het jaagpad gelegen plaatsjes,
maar zonder succes9). De eerste poging is mislukt.

%

Jaagschuit mei passagiers.
Aßeelding uit Lager onderwijs in de spiegel der geschiedenis, 1801-1976. 's-Gravenhage, 1976.
Rapporten uit de Utrechtse gemeenteraad
In de diverse gemeenteraden bleef men echter speuren naar een oplossing voor het probleem van de steeds meer
stijgende kosten, die het onderhoud van het jaagpad met zich meebracht. Verschillende raadscommissies, met
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name in Utrecht, stelden rapporten op die diep ingingen op de zaak, doch weinig zoden aan de dijk zetten.
In 1870 was er een aanleiding om de jaagpadkwestie weer eens uit de kast te halen. De saldi van de steden waren
weer dermate ongunstig geweest dat de raad van Utrecht, de stad die jaarlijks het meeste toe moest leggen, in haar
vergadering van 25 augustus 1870 een commissie instelde die moest gaan bekijken of het nog wel zinvol was om
de vennootschap tussen Leiden, Woerden en Utrecht inzake het jaagpad in stand te houden; in februari 1871
verschijnt het rapport van deze commissie10).
In dit rapport gaat de commissie ervan uit dat in ieder geval Leiden in zal zien dat voortzetting van de
vennootschap onverstandig zou zijn. Woerden daarentegen zal minder makkelijk voor dit idee te vinden zijn: de
stad heeft een flink aantal verplichtingen aan beurtschippers, aan wie zij de beurtveren verpacht heeft. Zou, aldus
de commissie, Woerden echter gedwongen worden de vennootschap te ontbinden, dan zal de stad een excuus
hebben om haar verplichtingen tegenover de beurtschippers niet na te komen. De commissie zet vervolgens
uiteen dat er juridisch geen problemen zullen zijn om uit de vennootschap te stappen. De diligence, de stoomtrein
en de stoomboot worden aangevoerd om de achteruitgang van het pad te verklaren, het register van het
„provinciaal belang bij het pad" wordt weer eens opengetrokken en de conclusie van het rapport is: Utrecht moet
gerechtelijk de vennootschap opzeggen in het belang van de stadskas.
De Utrechtse raad vindt dit nog te voorbarig. Vooraleerst besluit zij om nog maar eens een poging te wagen om
overheidssubsidie te verkrijgen. Mocht dit mislukken, dan kan altijd nog getracht worden om tot een regeling te
komen.
Geheel in de aard van het kabbelend verloop dat de zaak nog heeft ontvangt de raad van Woerden begin 1872
een brief, waarin van de ontwikkelingen in de Utrechtse raad kond gedaan wordt11). Namens Woerden schrijft
burgemeester Nolen een beleefde reactie: men is bereid samen te werken met Utrecht en Leiden om
overheidssteun te krijgen (het rapport van de commissie was ook in Woerden gearriveerd en het schrikbeeld van
het opzeggen van de vennootschap door Leiden of Utrecht, met alle onaangename gevolgen voor de Woerdense
geldkist van dien moet de raadsleden voor ogen hebben gestaan bij deze adhesiebetuiging)12).
Besloten wordt om zich maar te wenden tot het Rijk, in casu de Minister van Binnenlandse Zaken. Een
concept-verzoek namens de drie steden wordt, op advies van de kort daarvoor benoemde burgemeester Doijer,
in de Woerdense raadsvergadering van 10 april 1874 goedgekeurd13). Het verzoek is gericht aan de Minister van
Binnenlandse Zaken en heeft voor ogen een overname van het jaagpad met alle kosten en baten van dien door het
Rijk.
De Minister toont zich geenszins genegen om het jaagpad over te nemen. Hij wint advies in bij Gedeputeerde
Staten (G.S.) van Zuid-Holland en Utrecht, die een negatief advies uitbrengen. Naar hun mening is de
vennootschap steeds in het belang van de drie steden geweest en gaat het niet aan, dat de steden proberen, nu het
minder voordelig wordt, het jaagpad kwijt te raken aan het Rijk of aan de Provincie14).
Eerst ruim een jaar later komt er officieel bericht van de Minister: in mei 1875 verklaart het Rijk dat er geen
sprake kan zijn van overname van het jaagpad15).
Wat nu? In Utrecht buigt zich de zoveelste commissie over het probleem. Het rapport dat deze commissie op 24
februari 1876 uitbrengt zal verstrekkende gevolgen hebben.
De redenering van de commissie in dit rapport is als volgt: de Provincie noch het Rijk willen in de bestaande
situatie het jaagpad overnemen, omdat met name de kosten van het Zuidhollandse gedeelte zeer hoog zijn. Als
Utrecht slechts het beheer zou hebben over het relatief minder dure Utrechtse gedeelte en niet meer zou hoeven
bijdragen in het Zuidhollandse stuk jaagpad, dan zou het veel minder moeite kosten om het over te doen aan de
provincie Utrecht. Conclusie: Utrecht moet bij deurwaardersexploit de vennootschap opzeggen16).
De Utrechtse raad neemt ook thans nog geen definitief besluit.
De zaak suddert voort tot in december 1876 een aantal beurtschippers aan de steden het verzoek doet om
verlaging van het zgn. padgeld17). Dit was een soort wegenbelasting: de trekschuitvaarders maakten gebruik van
het pad en moesten hiervoor een bedrag betalen. Leiden was wel geneigd om de verlaging toe te staan, tot de helft
van het oorspronkelijke bedrag. Ook in de Woerdense raad komt het voorstel ter sprake: het raadslid Brunt heeft
als enige bezwaar om in te stemmen en aldus wordt op 12 december besloten de verlaging goed te keuren18). Als
Woerden echter van Utrecht verneemt, dat deze stad niets voelt voor een verlaging zolang er nog geen goede
regeling is omtrent een eventuele opheffing van de vennootschap, besluit zij haar mening te herzien.
Burgemeester Doijer en de wethouders Knijff en Van der Quast besluiten in hun vergadering van 22 februari
1877 aan Leiden mee te delen dat Woerden onder deze omstandigheden niet in wil stemmen met de verlaging.
Deze veranderde houding is niet vreemd; uit betrouwbare bron hebben de Woerdenaren vernomen dat Utrecht
spoedig ernst zal maken met hetgeen al lang dreigde: een opzegging van de vennootschap via de deurwaarder19).

Wel of geen opheffing ?
Op 27 juli vervoegt zich op het stadhuis van Woerden een deurwaarder met het bericht dat de gemeenteraad van
Utrecht op 21 juni 1877 besloten heeft met ingang van 1 januari 1878 de vennootschap van het jaagpad op te
zeggen; Utrecht verklaart zich echter wel bereid om mee te werken aan een bevredigende regeling ter opheffing,
maar zal na 1 januari 1878 geen betalingen meer doen voor het Zuidhollandse deel van het jaagpad20).
Op 10 november vindt de eerste van een reeks conferenties plaats tussen de drie steden op het stadhuis van
Utrecht.
Utrecht verklaart hier nogmaals haar standpunt en geeft te kennen dat zij van Woerden zowel als van Leiden
verwacht dat ook zij doorgaan met het onderhouden van hun eigen deel van het jaagpad. Burgemeester Doijer en
de wethouders, die namens Woerden aanwezig zijn, laten zich echter niet vastpinnen op een belofte21).
De raad van Woerden machtigt in haar vergadering van 11 november Burgemeester en Wethouders om namens
Woerden op te treden in de regeling van de jaagpadkwestie: zo heeft ook Woerden zijn commissie22).
De onderhandelingen lopen echter niet goed. Integendeel, er zit zelfs zo weinig vordering in dat Leiden een
belangrijk besluit neemt. Op 27 december 1877 besluit die stad om het jaagpad gewoon aan zijn lot over te laten
met ingang van 1 januari 187823). Waar Utrecht haar eigen gedeelte nog onderhoudt, laat Leiden het beheer
geheel afweten. En hoe moet Woerden handelen?
In de vergadering van de raad van 31 december 1877 dringt de burgemeester aan op een beslissing. Hij legt uit dat
hier de soep niet zo heet gegeten wordt als hij werd opgediend: Leiden zal officieus toch wel de meest
noodzakelijke verrichtingen aan het jaagpad, voor zover het haar gedeelte betreft, blijven betalen24). Na enige
discussie wordt de raad het eens over een besluit van dezelfde strekking als dat van Leiden: met ingang van 1
januari 1878 (de volgende dag!) zou Woerden het jaagpad aan zijn lot overlaten25).
Op aandringen van G.S. van Zuid-Holland bindt Woerden weer in, na toestemming te hebben gekregen om zo
snel mogelijk een oplossing te vinden voor de situatie26).
Leiden en Utrecht volharden echter in hun weigering nog iets te betalen met name aan het Zuidhollandse
gedeelte. De trek vaart en het jaagpad beginnen vervelende gebreken te vertonen en brieven met verzoeken om
weer eens iets te doen aan het onderhoud overspoelen de stadhuizen27). Het achterstallig onderhoud is ook de
Minister van Binnenlandse Zaken een doorn in het oog. Op diens voordracht komt er op 15 oktober 1878 een
Koninklijk Besluit, waarbij zowel het besluit van de Utrechtse raad van 21 juni 1877 als dat van de Leidse raad
van 27 december 1877 nietig verklaard worden, op grond van strijdigheid met artikel 121 van de
Gemeentewet28). De strekking van dit artikel is, dat gemeenten onderling gemeenschappelijke zaken, belangen,
inrichtingen en werken kunnen regelen29). De Minister is van mening dat een jaagpad aan zijn lot overlaten door
er geheel of gedeeltelijk niet meer aan te betalen niets te maken heeft met het behoorlijk „regelen" van een zaak.
Utrecht blijft echter volhouden dat dit Koninklijk Besluit niets meer kan veranderen aan de situatie: de
vennootschap is opgeheven en dit kan niet teruggedraaid worden. Van deze dualistische situatie werd Woerden
de dupe.

Woerden's begroting gewijzigd
Nadat Woerden in april 1878 zich bereid verklaard had het meest noodzakelijke onderhoud aan het jaagpad te
blijven verrichten plaatste de raad op de begroting van de stad voor 1880 een bedrag van 530 gulden onder het
kopje: „Onderhoud van wegen en voetpaden"30). Tot dat jaar hadden de bedragen voor het jaagpad onder het
hoofdstuk „Kosten van gemeenschappelijke zaken, belangen en inrichtingen of werken" gestaan. G.S., die de
begroting moeten goedkeuren en die er wijzigingen in mogen aanbrengen, veranderen de begroting door
f 2100,— toe te voegen onder het hoofdstuk „Kosten van gemeenschappelijke zaken etc". Woerden wordt
uitgenodigd om binnen tien dagen een dekking voor deze extra uitgaven te vinden om aldus de begroting
kloppend te maken31).
In Woerden slaat deze wijziging in als een bom! In de raadsvergadering van 23 december 1879 zet burgemeester
Doijer uiteen dat hier niet in het belang van de gemeente gehandeld is.
Daar Utrecht blijft volhouden dat de vennootschap opgeheven is, is het toch logisch dat de kosten dan niet meer
vallen onder het hoofdstuk „Kosten van gemeenschappelijke belangen etc"?
Waarom moet Woerden bijdragen in de kosten van een gemeenschappelijke inrichting die er niet meer is? Doijer
adviseert de raad om niet te voorzien in een dekking van de kosten, zoals G.S. dat eisen; de raad besluit conform
dit advies32).
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De situatie is hierdoor zeer ernstig geworden: de onderhandelingen tussen de drie steden en de Provincies, die
toch al niet vlot verliepen, komen op een dood punt, schippers en gemeentebesturen van plaatsen langs de Rijn
klagen over achterstallig onderhoud van het jaagpad, Woerden is in conflict geraakt met haar Provincie en moet
zich voorbereiden op een harde strijd. ..
Het jaar 1880 is nog geen drie dagen oud als in de vergadering van B. & W. van Woerden een missive van G.S. ter
sprake komt33). Het besluit van 23 december 1879 heeft G.S. genoodzaakt artikel 212 van de Gemeentewet toe te
passen. Dit artikel staat G.S. toe om, indien de gemeenteraad weigert in opdracht van G.S. een post op de
begroting toe te voegen, zelf die post aan te brengen en te zorgen voor een dekking34). De begroting wordt
hierdoor uitgebreid met f 2100,— onder het kopje „Kosten voor gemeenschappelijke belangen etc". Om deze
f 2100,— te dekken verminderen G.S. de subsidie aan het Burgerlijk Armbestuur van Woerden met f 985,—,
de post' „onvoorziene uitgaven" met f 1000,— en trekken ze ook nog f 115,— van het batig saldo van de
rekening af.
De Woerdense raad besluit op 13 januari 1880 tot een laatste middel: een verzoek aan de Koning, hetgeen een
procedure voor de Hoge Raad tot gevolg heeft35). In februari verschijnt er inderdaad een oproep van de Hoge
Raad; Woerden verzoekt hierop de Haagse jurist B. Vlielander Hein als vertegenwoordiger van Woerden's
belangen op te treden. Zonder succes: de advocaat kan niet voorkomen dat de Hoge Raad negatief besluit op
Woerden's beroep. Op 30 april wordt dit in Woerden bekend36).
De onderhandelingen tussen Leiden, Utrecht, Woerden en de Provincies gaan intussen door. Mr. Cock, lid van
de Leidse raadscommissie voor het jaagpad, brengt een voorstel op tafel waarbij de Provincie jaarlijks een
subsidie verleent aan de steden om de jaarlijkse onderhoudskosten te kunnen dekken37). Zou Woerden dit een
aantal jaren eerder geaccepteerd hebben, thans voelt de stad hier niets voor. Op 8 mei gaat er een negatief
antwoord naar Leiden38).
Woerden's begroting opnieuw gewijzigd
Het jaagpad blijft ondertussen in achterstallig onderhoud verkeren. De Provincie maant Woerden om nu
eindelijk eens wat aan deze situatie te doen. Woerden weigert dit39).
Dit heeft weer tot gevolg dat G.S. ten tweede male artikel 212 van de Gemeentewet toepassen: een verhoging van
de uitgaven door onder het gewraakte kopje „Kosten voor gemeenschappelijke belangen etc." een bedrag van
f 2800,— te plaatsen40).
Op 10 januari 1881 wordt de toch al niet eenvoudige situatie nog gecompliceerder. Staande de vergadering van
B. & W. van Woerden verschijnt de aannemer J.J. van Deth uit Bodegraven in de vergaderzaal. De man wil geld
zien voor door hem in 1880 verrichte reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan het jaagpad. Zonder het
Woerdense gemeentebestuur daar in te kennen heeft de Commissaris des Konings in Zuid-Holland deze
werkzaamheden voor f 1400,— bij Van Deth aanbesteed41)Burgemeester Doijer overlegt met mr. Vlielander Hein in Den Haag. Ze komen tot deze verklaring: bij
Koninklijk Besluit van 15 oktober 1878 zijn de besluiten omtrent de opzegging van de vennootschap der drie
steden inzake het jaagpad door Utrecht en Leiden vernietigd verklaard, met als gevolg dat deze vennootschap nog
bestaat (ondanks Utrecht's protesten dat dit niet zo is). Als er dus kosten aan het jaagpad gemaakt worden, dan
moet de aannemer zich vervoegen bij de penningmeester van de vennootschap en niet bij de gemeente en hoeft
Woerden, op dezelfde gronden, niet het gehele bedrag, maar slechts V4 hiervan te betalen42).
Deze redenering is zo solide dat de gemeenteraad van Woerden op 22 februari besluit om de gemeenteontvanger
van Woerden te verbieden betalingen te doen voor onderhoud en reparaties aan het jaagpad43).
G.S. reageren hierop door Woerden drie maal te manen om Van Deth toch te betalen44). Als dit niet helpt volgt er
op 21 april een nieuw Koninklijk Besluit: het raadsbesluit waarbij de gemeenteontvanger verboden wordt
betalingen te doen ten behoeve van het jaagpad wordt vernietigd verklaard45).
De situatie is op dat moment al dermate onverkwikkelijk geworden dat Van Deth een incassobureau heeft
ingeschakeld alsmede een advocaat om zijn rekening voldaan te krijgen46).
Het Woerdense gemeentebestuur blijft echter van mening dat de kosten van de reparaties niet of in elk geval niet
volledig op Woerden verhaald mogen worden. In de raadsvergadering van 17 mei stelt burgemeester Doijer
namens B. & W. voor om het Koninklijk Besluit van 21 april maar voor kennisgeving aan te nemen, wat
ongeveer neerkomt op negeren. Een aantal raadsleden vindt dit wat voorbarig; men besluit om de beslissing
hieromtrent uit te stellen tot de volgende vergadering47).
Een proces tegen de Staat
Op 25 mei volgt er een derde Koninklijk Besluit in de jaagpadkwestie: om aannemer Van Deth te betalen zal 30%
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van de subsidie voor het Lager Onderwijs voor Woerden worden ingehouden48).
Zonder de gemeente er in te kennen of te horen en voorbijgaand aan Woerden's protesten heeft de Minister een
oplossing gevonden voor het probleem.
Een oplossing? De raad van Woerden is hevig verontwaardigd en duidelijk niet gelukkig met het besluit.
Burgemeester Doijer adviseert om thans zeker het besluit van 21 april maar voor kennisgeving aan te nemen en
stelt voor wederom rechtskundig advies in te winnen bij mr. Vlielander Hein.
Op aandrang van de burgemeester, in deze zaak duidelijk een voorstander van de „harde lijn", besluit de raad op
12 juli 1881 „dat tegen den Staat een rechtsgeding zal worden ingesteld tot uitbetaling der o ver 1880 en 1881 (...)
verschuldigde gelden en de (...) door den Minister vastgestelde onderwijsvergoeding"49).
Terwijl dit proces aanhangig gemaakt wordt passen G.S. ten derden male artikel 212 der Gemeentewet toe op de
begroting van Woerden. Nu nemen ze echter een omweg: de gewraakte f 1400,— worden alsnog toegevoegd op
de rekening van 1880. Hierdoor klopt het batig saldo van dat jaar zoals vermeld op de begroting van 1881 niet en
dus is er een reden om de begroting af te keuren50).
Woerden's vroede vaderen zijn echter niet voor één gat te vangen: de raad dient op 3 december een verzoekschrift
in bij de Koning om deze beslissing van G.S. ongedaan te maken51).
Kort samengevat is de situatie eind 1881 de volgende: in de eerste plaats onderhandelt Woerden met Leiden en
Utrecht en met G.S. van Zuid-Holland en Utrecht over een regeling inzake het jaagpad. In de tweede plaats voert
Woerden een proces tegen de Staat om de door G.S. opgevoerde posten op de gemeentebegrotingen van 1880 en
1881 en om de bij K.B. ingetrokken subsidie voor het Lager Onderwijs. Tenslotte heeft Woerden een
verzoekschrift ingediend bij de Koning om de extra toevoeging door G.S. van f 1400,— op de rekening van
1880 ongedaan te maken.
Een oplossing in het verschiet
Op 17 januari delen B. & W. van Woerden in de raad mede dat G.S. de begroting voor 1882, zoals verwacht,
afgekeurd hebben52). Maar spoedig hierop keert het tij ten gunste van Woerden.
Willem III besluit op 17 maart 1882 dat G.S. niet rechtmatig gehandeld hebben: Woerden krijgt een positief
antwoord op haar verzoekschrift en ziet de gewraakte f 1400,— niet opgevoerd op haar rekening van 188053).
Toch is nog niet alles in orde: nog steeds wordt er tegen de Staat geprocedeerd en nog steeds is er geen nieuwe
regeling voor de vennootschap.
In het laatste komt dan toch schot. Uit overleg tussen Leiden en G.S. van Zuid-Holland is een regeling ontstaan,
die hierin voorziet, dat Leiden en Woerden zich verplichten een bijdrage te betalen aan de provincie ZuidHolland, waarop deze dan het Zuidhollandse gedeelte van het jaagpad zou overnemen. Daartoe moet eerst een
onderlinge deling van het pad plaatsvinden tussen Utrecht, Leiden en Woerden, waarop elke stad het onder haar
vallende deel desgewenst zou kunnen overdragen aan haar Provincie.
Woerden is nu wel geneigd mee te werken, doch met namefinanciëledetails en de reactie van Utrecht zullen hier
de doorslag geven54).
Eén en ander verloopt zeer moeizaam. Utrecht maakt aanvankelijk bezwaar, trekt haar bezwaren weer in en
werkt mee. Woerden probeert nog een uitzonderlijk gunstige regeling voor zichzelf te verwerven door bezwaren
te maken tegen de prognoses en berekeningen van de kosten door G.S... kortom, er is heel wat water door de
Oude Rijn gestroomd als Woerden's gemeenteraad op 23 oktober 1883 twee besluiten neemt55).
Het eerste besluit kwam hierop neer dat er een verdeling van het jaagpad zou plaatsvinden, waarbij elke stad het
door haar voorheen beheerde gedeelte van het pad in eigendom zou krijgen. Utrecht zou Woerden en Leiden een
bedrag betalen om de kosten van de jaren 1877-1882 te verrekenen volgens de oude regeling. Tenslotte zou elke
stad zelf de kosten dragen voor onderhoud en reparaties aan haar gedeelte vanaf 1 januari 188356).
Soortgelijke besluiten werden ook te Leiden en Utrecht genomen57).
Het tweede besluit betrof de goedkeuring van een regeling waarbij Leiden en Woerden hun gedeelten, na
toestemming van G.S., aan de provincie Zuid-Holland zouden overdragen.
De regeling die beide steden met de Provincie zouden treffen had als belangrijkste bepalingen: 1. het jaagpad
moest door de Provincie in goede staat bevonden worden voordat ze de betreffende gedeelten zou overnemen en
2. jaarlijks zou Leiden f 2400,— en Woerden f 1600,— aan de Provincie betalen als bijdrage in de kosten voor
het onderhoud van het jaagpad. Zodra dit allemaal rond zou zijn, zou Woerden het proces tegen de Staat
beëindigen58).
Dit proces was nu al twee jaar gaande voor de Hoge Raad.
Mr. Vlielander Hein, die ook hier Woerden vertegenwoordigt, houdt burgemeester Schalij (die in 1883 de om
gezondheidsredenen afgetreden burgemeester Doijer was opgevolgd) voortdurend op de hoogte van de
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ontwikkelingen. Zolang de regeling nog niet notarieel geregeld is geeft Woerden nog geen opdracht het proces af
te breken59).
Besluit
De zaak nadert nu echter met rasse schreden haar einde.
Op 27 oktober keurt ook de Leidse raad de regeling tussen Woerden en Leiden enerzijds en Zuid-Holland
anderzijds goed60).
Op 28 februari 1884 schrijft burgemeester Schalij, dat Woerden wel bereid is nog kosten te maken om het
jaagpad in goede staat te brengen, maar daarna wil de stad er toch wel zo snel mogelijk van af zijn61).
Op 9 juni 1884 vindt te Leiden voor notaris Pieter Muller de ontbinding van de vennootschap en de scheiding
van het jaagpad plaats. Iedere stad krijgt zijn deel: Utrecht ontvangt het gedeelte van het pad, dat in de provincie
Utrecht ligt, Woerden het gedeelte van de Utrechts-Zuidhollandse grens tot Bodegraven en Leiden het stuk van
Bodegraven tot Leiden62).
De laatste hand aan de regeling wordt gelegd op die gedenkwaardige 1e november 1884. Burgemeester Schalij en
gemeentesecretaris Roessingh van Iterson reizen, als vertegenwoordigers van Woerden, naar Leiden en zetten
daar, met burgemeester De Laat de Kanter en gemeentesecretaris Kist van Leiden én met mr. Fock, de
Commissaris des Konings zelve, en zijn griffier Tavenraad, hun handtekening onder de acte van overdracht63).
Hiermede kwam tevens een einde aan het proces tegen de Staat, dat nu bijna 3 jaar bezig was. Mr. Vlielander
Hein breekt het in opdracht van Woerden af: de financiële nadelen voor Woerden hiervan wogen niet op tegen
de voordelen die de overdracht opleverde64).
Sindsdien betaalt de gemeente Woerden jaarlijks een bedrag aan de provincie Zuid-Holland als bijdrage in het
onderhoud van het jaagpad. Tot 1950 was dit jaarlijks f 1600,—; in 1950 werd dit verhoogd tot f 1710,—. Het,
thans symbolisch geworden bedrag, staat tot op de dag van vandaag op de gemeentebegroting65).
Tabel: Overzicht van de eindsaldi van de jaagpadrekeningen per gemeente 1820-1877.

Jaar

Saldo

1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844

—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f

Woerden

134,92 >/2
119,87 V2
88,33
91,59
364,14
367,42
474,79
1668,12
287,63
509,11
480,69
435,64>/2
744,02
1162,77>/2
454,61'/4
563,53
644,11
614,33
516,13
517,57'/2
561,27
549,62'/2
554,70
774,59'/2
915,48

Saldo
—f
—f
—f
f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
-f
f
—f
—f
—f
—f

Leiden

1750,13
1057,04
514,44'/2
957,12'/2
2183,33
2317,07
2744,16
2968,50
2654,62
2112,76
1615,15
1940,76'/2
1498,77
1461,23
1582,6 iy2
1636,1372
1493,07
1251,24V2
1935,21
517,547,
167,36
444,83
290,53Vj
404,71
1256,89'/2
96

Saldo

Utrecht

f 1400,73
F 1394,83
— r 2697,29
— " 893,53
" 766,97
" 865,43
— " 1356,15
" 633,13
'
805,62
— 1'
187,37
1" 579,36
1'
811,56
1'
413,92
1' 299,95'/2
1'
305,07
f
242,22
—1
541,88
i
126,58 V2
1
229,50
1
154,80
1
60,92
f
202,28 >/2
f
325,15
— f 1949,99
— f 1752,47

1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877

—f 1173,19
—f 1101,76
—f 1065,46
—f 1054,70
67,26'/2
—f
—f 921,94'/2
- f 858,49'/2
873,52'/2
803,15
793,20
902,54
799,31
818,67
—1
844,4872
833,17
—f
809,61'/2
—f
808,88
—f
—f 1027,1672
—f 1056,37
—f 1019,50
—f 1057,05
—f 1071,69
—f 1083,587:2
—f 1544,2672
—f 1869,3072
—f 2180,2572
—f 2348,5472
—f 2074,6072
—f 2265,5272
—f 3743,207,
—f 2683,2972
—f 2993,7872
—f 3098,7472

—f
—f
—f
—f
—f
—f

—f
f
f
—f
f
—f
—f
f
—f
f
—r
—r
—"
—
— I'
—1
—I
—1
—f
—f
—f
—f
—t
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f

991,97
966,08
862,9772
1218,69
1006,327,
1366,0772
1587,63 72
215,8972
1048,8372
758,6572
1554,347,
847,0572
602,68
855,9872
550,20
498,9072
742,03 72
1136,73 72
2298,94
1910,80
1336,15
2341,3272
2956,47
3139,157,
3284,7072
1863,93
3688,54
4217,39
3737,46
4148,14
4179,27
5852,45 7„
16609,0672

—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
—f
-f
—f
—f
—f
—f
—f
—f

-f
—f
—f
—f
—f
—f
-f
-f

—f
—f
-f

1356,97
740,18
2103,16
386,35
943,47
343,9072
1198,24
691,38
832,74
1512,08
950,07
693,72
1777,85
1125,10
1473,52
992,09
1488,70
818,72
975,257,
1214,34
419,99
713,86
865,117:2
395,95
624,7172
528,08
570,3372
701,3572
1576,76
683,39
348!5772
1010,29 72
3657,48

(Bronnen: GA Woerden nrs. 1202-1229 Jaagpadrekeningen Woerden 1820-1847, GA Leiden nr. 365e Archief
van de Commissie voor de liquidatie van het Utrechtse Jaagpad, correspondentie)

Noten:
1. Gemeentearchief Leiden, nr. 365c Archief van de raadscommissie voor de liquidatie van het Utrechtse jaagpad: acte van
overdracht van het jaagpad door Woerden en Leiden aan de provincie Zuid-Holland.
2. Gemeentearchief Woerden (GAW), kast I nr. 68: contract van de vennootschap.
3. Zie noot nr. 2.
Met de „nieuwe poort" wordt hier de Rietvelderpoort bedoeld. De „eerste quaekell" stond waar thans ongeveer de
Rozenbrug is.
4. Zie omtrent deze beginperiode ook:
C.J. A. van Helvoort: „De Oude Rijn als vaarwater: voordracht gehouden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Woerden, den 11 December 1917".
C.J. W. Gravendaal en L.C1.M. Peters: „Reglement voor de jaagschuiten, varende tussen Utrecht, Woerden en Leiden" in
Heemtijdinghen, jaargang IX, nr. 3, p. 31-34.
5. GAW nr. 39 Verbaal van de gemeenteraad 1846-1848.
6. Zie noot nr. 5.
7. GAW nr. 123 Verbaal burgemeester en wethouders 4-4/30-6-1848.
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8. Algemeen Rijksarchief, 3e afdeling nr. 3431 Notulen Provinciale Staten 1848.
9. Typerend is de reactie van Barwoutswaarder. In haar vergadering van 10 oktober 1848 besluit de raad van deze gemeente, in verband met de
toch al zo hoge kosten die de gemeente in het algemeen moet dragen, geen bijdrage in het onderhoud van het jaagpad te verstrekken. GA
Barwoutswaarder, notulen gemeenteraad 1845-1851.
10. GAW nr. 268 Ingekomen en uitgaande stukken 1871.
11. GAW nr. 269 Ingekomen en uitgaande stukken 1872.
12. Zie noot nr. 11.
13. GAW nr. 20 Notulen gemeenteraad 1871-juni 1874.
14. GA Leiden, nr. 365e Archief van de raadscommissie voor de liquidatie van het Utrechtse jaagpad: correspondentie.
15. GAW nr. 21 Notulen gemeenteraad juli 1874-1878.
16. Zie noot nr. 14.
17. GAW nr. 273 Ingekomen en uitgaande stukken 1876.
18. Zie noot nr. 15.
19. GAW nr. 86 Notulen burgemeester en wethouders 1877.
20. Zie noot nr. 15.
21. Zie noot nr. 14.
22. Zie noot nr. 15.
23. Zie noot nr. 15.
24. Zie noot nr. 15.
25. GAW nr. 151 Besluiten van de gemeenteraad 1876-1880.
26. Zie noot nr. 14.
27. GAW nr. 275 Ingekomen en uitgaande stukken 1878.
28. Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden 1878, nr. 144.
29. W. Francken, De Gemeentewet, 1851.
30. GAW nr. 561 Begrotingen 1871-1880.
31. GAW nr. 22 Notulen gemeenteraad 1879-1883.
32. Zie noot nr. 25.
33. GAW nr. 89 Notulen burgemeester en wethouders 1880.
34. Zie noot nr. 29.
35. Zie noot nr, 25.
36. Zie noot nr. 33.
37. GAW nr. 277 Ingekomen en uitgaande stukken 1880.
38. Zie noot nr. 14.
39. Zie noot nr. 33.
40. Zie noot nr. 31.
41. GAW nr. 90 Notulen burgemeester en wethouders 1881.
42. Zie noot nr. 31.
43. GAW nr. 152 Besluiten van de gemeenteraad 1881-1886.
44. Zie noot nr. 41.
45. Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden 1881, nr. 49.
46. GAW nr. 278 Ingekomen en uitgaande stukken 1881.
47. Zie noot nr. 31.
48. Zie noot nr. 31.
49. Zie noot nr. 43.
50. Zie noot nr. 31.
51. Zie noot nr. 46.
52. Zie noot nr. 31.
53. Zie noot nr. 46.
54. GAW nr. 91 Notulen burgemeesteren wethouders 1882-23/4/1885.
55. Zie noot nr. 31.
56. Zie noot nr. 43.
57. GAW nr. 1275 Acte van liquidatie van de vennootschap van het jaagpad.
58. Zie noot nr. 43.
59. GAW nrs. 280-281 Ingekomen en uitgaande stukken 1883-1884.
60. Zie noot nr. 1.
61. GAW nr. 281 Ingekomen en uitgaande stukken 1884.
62. Zie noot nr. 57.
63. Zie noot nr. 1.
64. Zie noot nr. 61.
65. Begrotingen gemeente Woerden 1982-1984.
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Enige aanvullende notities over het stadszegel van Montfoort

door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten
In het artikel „Zegel en Wapen van de stad Montfoort", in mei 1979 verschenen in Heemtijdinghen 15e jaargang
no. 2, stelt de heer N. Plomp dat het oudst bekende stadszegel van Montfoort vier eeuwen in gebruik is geweest.
Hij motiveert dit aan de hand van afdrukken van dit stempel, welke bekend zijn van 1353 tot 1741.
Vervolgens meent de heer Plomp dat er eerst halverwege de 18e eeuw een nieuw stempel wordt gemaakt,
gevolgd door een derde stempel aan het einde van de 18e eeuw.
Toevalligerwijs stuitte ik bij naspeuringen in het stadsarchief van Montfoort op een deel van de notulen van de
vroedschap, waarin sprake is van de stadszegels1).
De maarschalk Claudius de Pooll stelt in de vergadering van 5 november 1694 een resolutie van de magistraat
met betrekking tot het gerecht van 15 oktober 1694 aan de orde over het bewaren van het stadszegel.
Bovengenoemde resolutie heb ik helaas niet terug kunnen vinden, maar uit de notulen blijkt dat de maarschalk
aanspraak wenst te maken op een stadszegel dat in het bezit is van de secretaris. Waarom dat eerst in 1694
gebeurd, 20 jaar na zijn aanstelling, is door het ontbreken van de resolutie niet duidelijk. De stadssecretaris, de
heer Georgius van Cortenes is het met deze aanspraak niet eens en argumenteert dat hij „de bewaringe van deses
stads zegels, al heeft gehad voor dato van zijn trouwen, nu meer als veertigh jaren geleden, en dat sulks hem bij de
Regenten in der tijdt is toevertrouwt, en overgegeven".
Op grond hiervan meent de heer Cortenes te kunnen stellen dat de zegelstempels bij hem, als secretaris, in
bewaring dienen te blijven.
De leden van de raad beraadslagen hierover en komen tot de conclusie dat: „deser Stads groote zegel in silver
gesneden, sal worden gestelt en gelaten in bewaringe van de Hr. Pooll als schout deser stede".
De secretaris moet het grote zegel aan de maarschalk overdragen, hetgeen, volgens een aantekening in de kantlijn,
de 13e november is geschied. Volgens de notulen blijven „de twee andere kleyne cachetten met het wapen deser
stadt" in bewaring bij de secretaris vanwege zijn recht „volgens de ordonnantie deser stadt voor 't zegelen deser
stads brieven".
Hieruit blijkt dus dat er in 1694 reeds drie zegelstempels met het stadswapen aanwezig waren. Of ze ook alle drie
even vaak werden gebruikt is niet met zekerheid te stellen. Van het oude stempel zijn tot 1741 enkele tientallen
zegels bekend. Daarentegen kennen we slechts één zegel, wat vermoedelijk is gemaakt met de twee genoemde
kleine stempels. Het betreft hier een uithangend zegel met contra-zegel in lak aan een voor de schepenen van
Montfoort geregistreerde transportakte2). Deze akte is gedateerd 16 april 1706 en betreft de overdracht door de
heer Claudius de Pooll aan Arien Jansz. Bijlevelt van een huis en erf, staande en gelegen in Montfoort „in het
loyen eynde ontrent de Heeswijker poort". De akte is ondertekend door de toenmalige secretaris Van Beusechem
en voorzien van „ons stads segel".
Het zegel is echter niet gaaf meer. De rand en het eventuele randschrift zijn verdwenen, doch het wapenschild
(formaat 2.8 x 2.5 centimeter) lijkt sterk op dat van het latere midden-18e eeuwse stadszegel.
Het veel kleinere contra-zegel (middellijn 1.6 centimeter) vertoont alleen het wapen van de stad Montfoort.
De conclusie van de heer Plomp dat aan het einde van de 18e eeuw een nieuw zegelstempel voor de stad is
gemaakt is juist. In de stadsrekening van 1797 komt namelijk als uitgave de volgende post voor: „Aan H. de
Meijere, stempelsnijder, voor 't graveeren van stadswapen met leverancie van het zilver en 't schoonmaken van
het groote zegel, volgens quitancie 14.10.-3).
Hoewel er inmiddels al vrij veel bekend is over het Montfoortse stadszegel moet de conclusie toch luiden dat de
geschiedenis van dit zegel nog niet in zijn totaliteit geschreven is.
Het verdient daarom aanbeveling alert te blijven op zegelafdrukken van de stad Montfoort, opdat mogelijk nog
een gave afdruk van het 17e (?) eeuwse stempel of een tot nu toe onbekend zegel te voorschijn kunnen komen.
99

Stadszegel aan transportakte van 1706 (vergroot).

Contra-zegel met wapen van de stad Montfoort (vergroot).

Noten:
1. Oud-Archief Montfoort — inv.nr. 25-(5) Notulen van de vroedschap 1688 1699, 5 november 1694 fol. 155.
2. Familie-archief F.A.L. de Goederen, Linschoten.
3. Oud-Archief Montfoort — inv.nr. 269(d) Stadsrekeningen, rekening 1797.

De kaart van 'T HOOGHE HEYMRAEDTSCHAP VANDE
LANDEN VAN WOERDEN
door drs. M.M.Th.L. Hameleers
Inleiding
In het jaar 1670 werd er in opdracht van de dijkgraaf en hoogheemraden een gedrukte overzichtskaart van het
Hoogheemraadschap van Woerden uitgegeven. Deze kaart, op een schaal van circa 1 : 17.200, kreeg de titel:
'T HOOGHE HEYMRAEDTSCHAP VANDE LANDEN VAN WOERDEN (zie afbeelding 1).
Deze kaart in negen bladen behoort tot een vrij kleine groep van grootschalige, meerbladige waterschapskaarten
die in ons land met name in de 17e eeuw vervaardigd werden. Enkele uitgaven die een grote verwantschap
vertonen met de kaart van Woerden zijn de kaart van Schieland in negen bladen uit 1660 (schaal circa 1: 14.000)
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en de kaart van Rijnland in twaalf bladen (schaal circa 1: 30.000)'). De eerste druk van deze laatste kaart dateert
van 1647. Deze twee kaarten worden hier genoemd omdat ze, zij het om verschillende redenen,
verwantschappen hebben met de kaart van Woerden, die het onderwerp van dit artikel vormt.
In 1974 verscheen er een facsimile van de grote kaart van het Hoogheemraadschap van Woerden2). Hierbij
werden twee inleidingen geschreven. Eén van de hand van C.J. van Doorn, die een algemeen historisch overzicht
gaf van de ontwikkeling van het Groot-Waterschap van Woerden (de termen Hoogheemraadschap en GrootWaterschap worden in dit artikel naast elkaar gebruikt).
De inleiding door L.C.M. Peters is een bespreking van de kaart zelf. Dit artikel wil geen uitbreiding of verdieping
geven van het inzicht dat Van Doorn verschafte, maar een aantal aanvullingen geven op de inleiding van Peters.
Dit op basis van recent verricht onderzoek.
Doel van de gedrukte waterschapskaarten
De uitgave van grootschalige meerbladige waterschapskaarten had twee doelstellingen3). Zij diender, overzicht
en een goede representatie van zowel gebied als bestuur te geven. Het overzicht was onder meer nodig ten
behoeve van de administratie. We denken dan onmiddellijk aan de waterschapsheffingen. De bedragen die de
ingelanden dienden op te brengen waren afhankelijk van de oppervlakten van de gebieden die ze in eigendom
hadden. Om deze bedragen te kunnen bepalen was het noodzakelijk voor de dijkgraaf, de hoogheemraden en
vooral de penningmeester om een beeld te hebben van de kavelindeling en -grootte van het gebied.
Indien een waterschapskaart vervaardigd werd om als hulpmiddel te dienen bij de inning van de heffingen, dan
werden de percelen beletterd of benummerd.
Deze letters of cijfers corresponderen met al dan niet op de kaart afgebeelde lijsten met perceelgrootten4),5). In
een aantal gevallen werden de afmetingen van de percelen in de kavels zelf geplaatst6). Vervolgens dienden de
kaarten om een overzichtsbeeld te geven van de waterstaatkundige situatie van het gebied. Waar liepen de
rivieren, vaarten, boezemwateren en sloten, en waar liggen de waterstaatkundige werken als sluizen en molens ?
De meest voorkomende overzichtsfunctie van de waterschapskaarten bestaat uit het geven van een beeld van de
waterstaatkundige toestand van het gebied. Ook de kaart van Woerden behoort tot deze groep. Voor het heffen
van de waterschapslasten zal de kaart in veel mindere mate geschikt geweest zijn omdat er geen poldersloten
ingetekend zijn. Hierdoor was het niet mogelijk de precieze perceelsgrootten te bepalen.
Het tweede doel waartoe de 17e eeuwse waterschapskaarten vervaardigd werden is representatief te noemen. Dit
geldt voor zowel de representatie van het gebied als geheel ais ook voor het waterschapsbestuur. Het lijkt niet
overdreven om te spreken van een statusfunctie van de kaarten. Op de representatieve functie van de
waterschapskaarten willen we wat dieper ingaan. Het valt op dat er verschillen in detaillering zijn tussen enerzijds
het gebied dat behoort tot het waterschap zelf en anderzijds het gebied dat wel op de kaart staat, maar dat niet tot
het „eigen" terrein behoort. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de kaart die Floris Balthasars in 1614 maakte van
Rijnland7).
Het verschil in detaillering was natuurlijk kostenbesparend, maar hield natuurlijk ook in dat het eigen gebied er
„uitsprong".
De meeste 17e eeuwse waterschapskaarten hadden, naast hun overzichtsfunctie ook een functie als statussymbool voor het zittende bestuur.
Bijna alle waterschapskaarten worden gekenmerkt doordat er aan weerszijden van en/of boven het kaartbeeld
wapenschilden met namen en functies (en dat waren er niet zelden vele, zie hiervoor afbeelding 7 en 8) afgebeeld
werden. Deze konden op dezelfde koperplaten als die waarop het kaartbeeld staat gegraveerd worden, maar ook
op afzonderlijke platen. In het laatste geval moesten de bladen met de wapenschilden later rond het kaartbeeld
geplakt worden. Om aan te geven dat het verkrijgen van status, voor in ieder geval een aantal kaarten, voor het
waterschapsbestuur een doel op zich was, gaan we in op een aantal kwaliteiten van de gravures.
Ten eerste blijkt de statusfunctie al uit het feit dat er wapenschilden aangebracht zijn. Dit had als doel het bestuur
dat verantwoordelijk was voor de uitgave te vereeuwigen.
Ten tweede valt het op dat er een aantal waterschapskaarten zijn die meerdere uitgaven gekend hebben, maar dat
deze in kartografisch opzicht geen enkele aanpassing laten zien. Als voorbeeld kan hiervoor dienen de Kaerte
vande Eemlandtsche Leege Landen, waarvan er minstens zes verschillende uitgaven geweest zijn. Deze
onderscheiden zich slechts door de afbeelding van verschillende wapenschilden met namen en functies van de
waterschapsbestuurders. In de 167 jaar8) dat deze kaart in gebruik was, is het kaartbeeld niet eenmaal gewijzigd.
Terwijl toch nauwelijks aan te nemen is dat er in al die jaren geen wijzigingen in het gebied plaatsgevonden
hebben, die een verandering van het kaartbeeld zouden rechtvaardigen. Hoewel het kaartbeeld hierbij dus niet
aangepast werd, suggereren de opeenvolgende wijzigingen van de wapenschilden met de daarbij behorende
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1. Verkleining van de eerste uitgave van de kaar
WOERDEN, gedateerd 1670, uitgegeven in 1671, oj
102

VANDE LANDEN VAN WOERDENf

TM

-

MM;

X,

/3~

« 'THOOGHE HEYMRAEDTSCHAP VANDE LANDEN VAN
\ schaal van 1: 6,5 ten opzichte van het origineel

103

••

KM

namen dat wel. Hieruit kunnen we concluderen dat het niet zelden belangrijker was om een actueel bestuur via
een nieuwe uitgave aan den volke te tonen, dan een actueel kaartbeeld.
Ten derde wordt de statusfunctie van een aantal kaarten aangetoond door de schaal en de inhoud van de kaart.
Dit vraagt om een nadere toelichting.
In 1670 droeg het bestuur van het Hoogheemraadschap van Woerden aan de gebroeders Johannes en Justus
Vingboons op om een kaart van het waterschap te vervaardigen. Expliciet werd in de opdracht bepaald dat de
gebroeders Vingboons de kaart „naer advenant ende gelijckheyt van 't gethoonde werck van Schielant"9)
dienden uit te voeren. De kaart van Schieland was eveneens door beide Vingboonsen vervaardigd. Waarom viel
juist deze kaart bij het bestuur van Woerden in een zo goede aarde ?
Waarom werd niet de grote kaart van Rijnland van 1647 als voorbeeld genoemd ? Ons inziens omdat indien de
schaal van de kaart van Rijnland aangehouden zou worden (circa 1: 30.000) de afmetingen van de nieuwe kaart
van het Hoogheemraadschap van Woerden afmetingen zou krijgen van ongeveer 35 x 35 centimeter. De kaart
van Schieland had de onnodig grote schaal van circa 1 : 14.000. Onnodig als we de afmetingen van de kaart
relateren aan het kaartbeeld. Iets dergelijks moet ook het Woerdens bestuur voor ogen gestaan hebben. Alleen bij
een dergelijke grote schaal kon het eindproduct nog met recht representatief genoemd worden. Om nog maar te
zwijgen over wat er met de wapens zou moeten gebeuren bij een afmeting van 35 x 35 centimeter.
Uiteindelijk kreeg de kaart van Woerden een schaal van circa 1: 17.200, waarbij de graveurs uitgingen van negen
bladen conform de kaart van Schieland.
Bovendien bleef er dan nog zoveel ruimte over, dat ook de wapenschilden met de namen en de functies van de
bestuursleden op dezelfde koperplaten te plaatsen waren. Dus niet op afzonderlijke bladen, zoals bij een aantal
andere waterschapskaarten. De verhoudingen van de afmetingen van de Hoogheemraadschappen van Rijnland,
Schieland en Woerden worden pas goed duidelijk bij het bekijken van afbeelding 2. De oppervlakten van de
ingetekende vakjes van de bladwijzer illustreren duidelijk de noodzaak om de schalen van de kaarten van
Woerden en Schieland flink te vergroten. Alleen dan zouden ze, net als de kaart van Rijnland „representatieve
afmetingen" krijgen.
Enige achtergronden van de kaart van het Hoogheemraadschap van Woerden
Naast de oppervlakteverhoudingen van de drie hoogheemraadschappen is er nog een tweede zeer opvallend punt
uit de bladwijzer op te maken. Namelijk, het hele gebied dat tot het Hoogheemraadschap van Woerden behoort,
stond reeds in zijn geheel afgebeeld op de kaart van Rijnland van 1647. Deze werd vervaardigd door Johannes
Dou en Steven van Broeckhuysen en gegraveerd door Cornelis Dankerts. Als we het kaartbeeld van de eerste
uitgave van de kaart van Rijnland van 1647 vergelijken met dat van de kaart van Woerden, dan blijkt dit
praktisch identiek te zijn (voor het overlappende gedeelte, zie afbeelding 2). Het enige verschil is de gehanteerde
schaal. Zie hiervoor de twee detailopnamen van hetzelfde gebied. Het eerste (afbeelding 3) geeft een deel van de
kaart van Rijnland weer, het tweede (afbeelding 4) een deel van de kaart van Woerden (beide opnames zijn op
ongeveer dezelfde schaal afgebeeld).
Indien we dan de rekening lezen die Justus Vingboons aan het bestuur van het Hoogheemraadschap van
Woerden stuurde met daarop een post van 8 gulden en 10 stuivers voor de aankoop van „een Caert van
Rijnlandt"10), die door Vingboons „Door Order vande wel geboore d'E.E. Heeren"11) werd aangeschaft, dan
leidt dit tot de volgende conclusie. De eerste uitgave van de kaart van het Hoogheemraadschap van Woerden is
voor wat betreft het kaartbeeld niet veel meer dan een tot de schaal 1: 17.200 vergroot gedeelte van de kaart van
Rijnland van 164712). Het is daarom niet langer aannemelijk dat de kaart van Lucas Dammasz. de Hoy uit 1648
of 1649 aan de basis gestaan heeft van de grote kaart van het Hoogheemraadschap van Woerden, zoals Peters
stelde. Ook al wordt hoogst waarschijnlijk de kaart van De Hoy bedoeld toen op 1 oktober 1670 tijdens een
vergadering van bestuur en hoofd-ingelanden genotuleerd werd: „of niet nodich ende ten hoogsten dienstig sou
wesen voor 't gemeene waterschap, dat seeckere oude kaerte al over ettelijcke jaeren geconcipieert ende in casse
van den waterschap berust hebbende op nieuws moge werden gecorrigeert, geamplieert ende gesneden,
mitsgaders geprint ende uytgegeven"13). Zekerheid hierover valt niet te krijgen omdat de bedoelde kaart van De
Hoy tot op heden niet teruggevonden is. Het blijkt na vergelijking van de afbeeldingen 3 en 4, dat de kwaliteit van
de kartografische inhoud van de kaart van Woerden en van het overlappende gedeelte van de kaart van Rijnland
praktisch gelijk is, zodat als enige mogelijkheid overblijft dat De Hoy zelf ook kopieerde van de kaart van
Rijnland. Hiervoor zijn twee aanwijzingen. Ten eerste werd De Hoy voor zijn diensten in 1649 door de
penningmeester van het Hoogheemraadschap van Woerden uitbetaald voor het „formeren ende opmaecken"
van een kaart van het waterschap14). Dit is twee jaar nâ het verschijnen van de kaart van Rijnland. Ten tweede
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2. Bladwijzer. Ingetekend werden de contouren van de kaarten van Woerden van 1670 (= nr. 1), Rijnland van 1647(= nr. 2)
en Schieland van 1660 (= nr. 3). Als ondergrond werd een detail genomen van de kaart: Comitatus Hollandiae novissima
descriptio Balthazaro Florentio, uit 1629. De kaart werd gegraveerd door Salomon Rogiers en uitgegeven door Henricus
Hondius.
Het gebruikte origineel bevindt zich in de kaartenverzameling van het Geografisch Instituut van de Universiteit van Utrecht
(VIIIB.b. 76).
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ontving De Hoy voor zijn diensten een bedrag van slechts 41 gulden en 10 stuivers15), een bedrag dat ook voor het
midden van de 17e eeuw wel erg laag lijkt te zijn voor een nieuw te meten en te vervaardigen kaart van een gebied
als dat van het waterschap van Woerden. Zeker als dit bedrag vergeleken wordt met dat wat genoemd wordt in
het contract tussen de gebroeders Vingboons en A. Costerus, de secretaris van Woerden, en waarin staat dat „de
geseyde architecten (hiermee worden Johannes en Justus Vingboons bedoeld) bedongen hebben, duysent
carolus guldens ende noch twee hondert gelijcke guldens voor alle de vacatien ende reysen die sij albereyts op
Woerden hebben gedaen ende noch doen sullen moeten tot effective voltreckinge van 't werck. ."">). Dit zijn
bedragen van een heel andere orde dan waarvoor De Hoy moest werken. Het bedrag van 41 gulden en 10
stuivers lijkt echter niet te laag indien De Hoy daarvoor het overlappende deel van de kaart van Rijnland
kopieerde. Mogelijk bracht hij daarnaast nog enige wijzigingen aan.
De mogelijkheid dat het Woerdense gebied op de kaart van Rijnland gekopieerd werd van de kaart van De Hoy

3. Detailopname van de kaan van Rijnland van 1647. De originele schaal van deze kaart is circa 1: 30.000.
Vergelijk met afbeelding 4.
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menen we uit te moeten sluiten. Volgens Fockema Andreae en Van 't Hoff17) werd de karteringsarbeid door Dou
en Van Broeckhuysen voor de kaart van Rijnland in de jaren 1642 tot 1646 verricht. Als de graveur Cornells
Danckerts daarna gebruik gemaakt heeft van een kaart van De Hoy, dan moet deze vóór 1647 gereed geweest
zijn. Iets wat op zich niet onmogelijk was, maar dan is het toch wel uiterst merkwaardig te noemen dat De Hoy
voor zijn diensten pas in 1649 uitbetaald werd18). Terwijl dan ook het lage bedrag onverklaarbaar blijft.
Na vergelijking van de twee meerbladige kaarten kunnen we niet anders dan tot de conclusie komen dat
Johannes Dou en Steven van Broeckhuysen aan de wieg stonden van de kaart van het Hoogheemraadschap van
Woerden. De gebroeders Vingboons hebben de gegevens van de kaart van Rijnland simpelweg gekopieerd en de
schaal vergroot tot circa 1 : 17.200. Hierbij is het wel mogelijk dat het geringe aantal kartografïsche verschillen
tussen de twee kaarten, voor zover het de overlap betreft, afkomstig zijn van een bijgewerkte kopie van de kaart
van Rijnland door Lucas Dammasz. de Hoy.

4. Opname van dezelfde uitsnede als afbeelding 3, maar dan van de kaart van Woerden van 1670. De originele schaal v
kaart is circa 1: 17.200. Om vergelijking te vergemakkelijken werden de detailopnamen naar elkaar toe geschaald
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De verschillende uitgaven van de kaart van Woerden
Er zijn van de negen koperplaten zes verschillende staten geweest. Er zijn echter zeker dertien verschillende
uitgaven vervaardigd. Daarnaast bestaat er een „afgedekte vorm" van de bladen 1, 3,4,6,7 en 9 (zie afbeelding
5).
In het schema (zie pag. 112) zijn de verschillende staten en uitgaven duidelijk voorgesteld.
Met de zes verschillende staten wordt bedoeld dat er vijf maal één of meerdere wijzigingen op de koperplaten
aangebracht werden. De jaren van uitgifte waren achtereenvolgens: 1670/'71, 1675, 1684, 1690, 1723 en
1739/'40. Nâ 1740 moeten er nog zeven uitgaven geweest zijn met het kaartbeeld van 1739/'40. Deze lieten een
nieuwe serie wapenbladen zien en bovendien een nieuw gedateerd lijstje met namen van de „Hooft-Ingelanden
ofte Waersluyden" (zie afbeelding 5 onder de letter c, afbeelding 6 en vergelijk met afbeelding 1). Bij al deze
uitgaven werden de wapenschilden, namen en functies van de bestuursleden van 1739/'40 afgedekt door bladen
papier te leggen tussen de koperplaten en het toekomstige kaartblad. Het is in dit geval moeilijk om van een
nieuwe staat van de koperplaten te spreken, aangezien het mogelijk was om nâ de afdekking alsnog de
oorspronkelijke zesde staat te vervaardigen. Het was de bedoeling om nieuw te graveren en af te drukken bladen
met wapenschilden, namen en functies van nieuw benoemde bestuursleden op deze afgedekte plaatsen te
plakken. Losse afgedekte bladen van de kaart kunnen worden aangetroffen in het archief van het GrootWaterschap van Woerden en in het archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden.
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5. Schematische voorstelling van de kaart van Woerden (Vergelijk met aßeelding 1).

Hoe komen we tot een aantal van dertien verschillende uitgaven van de kaart van Woerden ? Over de eerste zes
hoeft niet uitgebreid gesproken te worden. Ze zijn door de afdrukken van de verschillende staten van de
koperplaten vrij simpel vast te stellen. De aangebrachte wijzigingen worden bij Peters' inleiding19) besproken (zie
schema pag. 112). Wij werden om meerdere redenen op het spoor gezet dat er meer uitgaven bestaan moeten
hebben dan de zes eerder genoemde, en die van 1788 en 1818 die ook door Peters genoemd worden, en waarbij
de „afdektechniek" gebruikt werd. Ten eerste bevinden zich in het archief van het Groot-Waterschap van
Woerden vier losse, gedrukte cartouches met daarop de namen van de „Hooft-Ingelanden ofte Waersluyden".
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6. De vier gedateerde, op te plakken lijstjes met „Hooft-Ingelanden ofte Waersluyden ".
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7. Wapenschild met naam en eerste functieopsomming van de hoogheemraad Dirk de Raet.

Deze zijn gedateerd, achtereenvolgens 1746, 1763, 1768 en 1778 (zie afbeelding 6). Het was de bedoeling om
deze naamstroken over de niet-afgedekte cartouche van het jaar 1739/"40 heen te plakken. Ten tweede bevinden
zich in het archief een groot aantal gedrukte wapenschilden met namen en (soms meerdere) functies, die op geen
enkele bekende kaartuitgave voorkomen. Deze wapens zijn bedoeld om geplakt te worden op de afgedekte
bladen van de zesde staat. Met behulp van een lijst van dijkgraven en hoogheemraden waarop de jaren vermeld
stonden waarin zij in functie waren20) was het mogelijk om de samenstelling van de besturen na te gaan voor de
vier jaren die vermeld staan op de vier lijstjes met „Hooft-Ingelanden ofte Waersluyden". Het bleek dat er op een
enkele uitzondering na, van al de bestuursleden wapenbladen in het archief van het Groot-Waterschap van
Woerden bewaard zijn. Op grond hiervan concluderen we dat er in de jaren 1646, 1663,1668 en 1778 uitgaven
van de grote kaart van Woerden geweest moeten zijn. Ook al is er van deze uitgaven geen enkel gemonteerd of
gebonden exemplaar bekend, toch is het mogelijk vast te stellen hoe deze uitgaven er uit gezien moeten hebben.
De vier genoemde jaren blijken ook jaren te zijn waarin een nieuwe dijkgraaf benoemd werd. Ook bleek dat er
nog een wapenblad van één dijkgraaf „over" was, namelijk dat van Jacob George Rutger baron van den
Boetzelaer die in de periode van 1755 tot 1763 in functie was. Er is nu voldoende reden om aan te nemen dat er
bij de benoeming van Van den Boetzelaer nog een uitgave geweest moet zijn, ook al is van deze uitgave geen lijstje
met „Hooft-Ingelanden ofte Waersluyden" bewaard gebleven. Hiervoor zijn nog twee aanwijzingen te vinden.
Ten eerste blijkt dat er van de hoogheemraad Dirk de Raet twee verschillende functieopsommingen bestaan (zie
afbeeldingen 7 en 8). Dit duidt er op dat hij in twee besturen gezeten moet hebben die verantwoordelijk gesteld
moeten worden voor een kaartuitgave.
Dirk de Raet was hoogheemraad in de volgende perioden: 1730-1732, 1734-1735, 1737-1739, 1741-1743,
1745-1747, 1749-1751, 1753-1756 en 1758-1760. Hieruit blijkt dat hij slechts bij één uitgave een plaats kon
vinden, namelijk die van 1746. Echter van Dirk de Raet hebben we een tweede functieopsomming. Dit
ondersteunt de these dat er vóór 1760, het jaar waarin Dirk de Raet voor het laatst in functie was, nog een
kaartuitgave moet zijn geweest. Hoogst waarschijnlijk zal dit in 1755 geweest zijn, bij het aantreden van de
nieuwe dijkgraaf Van den Boetzelaer. Een tweede aanwijzing bestaat daaruit dat, indien we uitgaan van het jaar
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8. Wapenschild met naam en tweede functieopsomming van Dirk de Raet.
De naam en functies werden opnieuw gegraveerd en op een afzonderlijke strook papier afgedrukt. Deze strook plakte men
de oude functieopsomming heen.
1755 als jaar van uitgifte, dat het dan met de in het archief van het Groot-Waterschap van Woerden bewaarde
losse wapenbladen mogelijk is om een compleet bestuur samen te stellen voor dat jaar. Hetzij met mensen die in
1755 nog in functie waren, maar dat in 1763 (bij de volgende uitgave) niet meer waren, hetzij met mensen die in
1755 benoemd waren, maar in 1746 (bij de voorgaande uitgave) nog niet.
Naast de vijf „beredeneerde" uitgaven zijn er nog twee, wel bewaard gebleven, kaartuitgaven. Deze dateren uit
17882l)en 181822) en worden in Peters'inleiding genoemd. Voor de uitgaven van 1746,1755,1763,1768,1778
en 1788 werd de „afdek- en opplaktechniek" gebruikt. Bij de uitgave van 1818 werd nog iets anders gehandeld.
Bij deze kaart werden wèl de afgedekte bladen gebruikt, echter de wapenschilden werden er in manuscript op
getekend.
Wat valt er te zeggen over de kartografie van de dertien onderscheiden kaartuitgaven ? Voor de eerste zes
drukken geeft Peters een beeld van een aantal wijzigingen die in het kaartbeeld aangebracht werden. Voor een
volledig overzicht daarvan verwijzen we naar zijn inleiding. Bij vergelijking van het kaartbeeld van 1739/'40 en
dat van 1818 valt het op dat er geen wijzigingen aangebracht werden. We kunnen er van uitgaan dat het
kaartbeeld van alle tussenliggende uitgaven ook gelijk is aan dat van de uitgave van 1739/'40.

Slot
In dit artikel is bewust vermeden om een compleet overzicht te geven van de namen en functies van al diegenen
die enige invloed hebben gehad op het verschijnen van een nieuwe uitgave van de kaart van het
Hoogheemraadschap van Woerden. Dit zou de leesbaarheid zeker niet ten goede gekomen zijn.
Het is de bedoeling dat er wel een volledig overzicht van deze kaart geboden wordt in een eind 1985 te
verschijnen inventarisatie van Nederlandse gedrukte polder- en waterschapskaarten. De opzet van dit artikel was
om een overzicht te geven van het aantal verschillende uitgaven die de kaart van Woerden gekend heeft, en
vooral om aan te geven dat nä circa 1740 het belangrijkste doel van een nieuwe uitgave was om te dienen tot
meerdere eer en glorie van het bestuur. Ik hoop daarin geslaagd te zijn.
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Nr.

Jaar van uitgift ; Opmerkingen en/of wijzigingen bij de uitgaven

1.

1670/71

Gheteeckent en int Cooper gesneden door Iustus en Davidt Vingboons (zie afb.
5, letter m.)
T'Amsterdam Ghedruct bij Justus en Davidt Vingboons, op St. Antonis
Breestraet op de Hoeck vande Salmander Steeg (zie afb. 5, letter n.)

2

1675

Op blad 5 werd de naam WEYPOOPT gewijzigd in WEYPOORT (= enige
wijziging).

3.

1684

Gheteeckent en int Cooper gesneden door Iustus en Davidt Vingboons en
gedruckt by Frederick de Wit (zie afb. 5, letter m.)
Het drukkersadres van de gebroeders Vingboons bleef bij deze uitgave, ten
onrechte, staan.
Geen wijzigingen in kaartbeeld en wapenschilden.

4.

1690

Gedruckt tot Amsterdam by Frederick de Wit inde kalverstraat aanden dam
inde Witte Pascaart (zie afb. 5, letter m.).
Het drukkersadres van de gebroeders Vingboons (zie afb. 5, letter n.) werd
weggehaald. Hiervoor kwam een kleurenlegenda in de plaats in de vorm van
zes verschillende gearceerde wapenschildjes.
Het lijstje met Hoofd-Ingelanden (zie afb. 5, letter c.) en de wapenschilden met
namen en functies (zie afb. 5, letters e. t/m 1.) werden aangepast.
Meerdere wijzigingen in het kaartbeeld.

5.

1723

Wapenbladen met namen en functies aangepast.
Lijstje met Hoofd-Ingelanden aangepast.
Enige wijzigingen in het kaartbeeld.
Drukkersadres van Frederick de Wit werd weggehaald.
Hiervoor kwam niets in de plaats.

6.

1739/'40

Zie opmerkingen bij de uitgave van 1723.

Nâ 1740

Vanaf dit jaar werden er kaartbladen vervaardigd waarvan de wapenbladen
afgedekt werden. Het kaartbeeld bleef tot en met de uitgave van 1818
ongewijzigd. Losse wapenbladen bevinden zich in het archief van het GrootWaterschap van Woerden.

7.

1746

Gedateerd lijstje met Hoofd-Ingelanden in het archief van het GrootWaterschap van Woerden. Géén compleet exemplaar (gemonteerd of
ingebonden) bekend.

8.

1755

Lijstje met Hoofd-Ingelanden ontbreekt.
Géén exemplaar bekend.

9.

1763

Zie opmerkingen bij de uitgave van 1746.

10.

1768

Zie opmerkingen bij de uitgave van 1746.

11.

1778

Zie opmerkingen bij de uitgave van 1746.

12.

1788

Van deze uitgave wordt in het archief van het Hoogheemraadschap van
Rijnland een gebonden exemplaar bewaard (Atlas nr. 46).

13.

1818

Eén exemplaar bekend. Ingelijst en opgehangen in de Anti-Chambre van het
Provinciehuis van Utrecht. De wapenschilden zijn hierop in manuscript aangebracht.

Schema van de te onderscheiden uitgaven die de kaart van 'THOOGHE HEYMRAEDTSCHAP VANDE LANDEN VAN
WOERDEN gekend heeft a).
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Noten:

1. Een compleet exemplaar van de eerste druk van de kaart van Rijnland van 1647 bestaat uit de 12 kaartbladen, 8 bladen
waarop 10 bestuurswapens met namen en functies en 2 ovale wapenschilden, één met tekst en één met het wapen van
Rijnland. Daarnaast heeft de kaart een apart gegraveerde titel in 4 stroken die boven, en een octrooivermelding in 3 stroken
die onder het kaartbeeld gemonteerd dienden te worden. Een compleet exemplaar van de kaart vinden we onder andere in
de Universiteitsbibliotheek van Leiden (port. 13, nr. 9).
2. Kaartboek van het Groot-Waterschap van Woerden, (1670). Uitgegeven 1974, Canaletto, Alphen aan den Rijn. Met een
algemene inleiding bij de oude kaart van het Groot-Waterschap van Woerden door CJ. van Doorn, en een inleiding
toegespitst op de kaart zelf door L.C.M. Peters. Met medewerking van het Groot-Waterschap van Woerden en de
Stichts-Hollandse Historische Vereniging.
3. Naar C. Koeman, Geschiedenis van de kartografie van Nederland Canaletto, Alphen aan den Rijn, 1983, p. 135.
4. Y.M. Donkersloot-de Vrij spreekt in dit verband van de kadastrale functie van de kaarten. In Topografische kaarten van
Nederland vóór 1750. Wolters-Noordhoff BV. / Bouma's Boekhuis BV., Groningen, 1981, p. 33.
5. Een voorbeeld waarbij de corresponderende perceelsgrootten op de kaartbladen worden vermeld is de Kaerte vande
Eemlandtsche Leege Landen. Deze kaart werd door Dirck Brekens Groenouw vervaardigd en in 1666 voor het eerst
uitgegeven. Een exemplaar van de eerste staat van deze kaart bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek van Leiden (port.
41, nr. 2).
Een voorbeeld waarbij de perceelsgrootten apart vermeld en uitgegeven werden is de Caerte vande Generale Dyckasie
Slants van Voorne, uitgegeven in 1675 door Pieter Engelvaert. De titel van deze aparte publikatie luidt: Verklaringe van de
grootte van de Landen inde Caerte van de Generale Dycagie van den Lande van Voorne afgebeeld Een exemplaar van
zowel de kaart als het begeleidend boekje werden in de Universiteitsbibliotheek van Leiden aangetroffen (port. 19, nr. 61).
6. Een voorbeeld waarbij de afmetingen in de percelen zelf geplaatst werden is de door Cornelis Leennartsz. Kouter
vervaardigde Kaarte van de Vry-Heerlykheyd Velgers Dyck. Expliciet wordt in de links-onder op de kaart aangebrachte
cartouche vermeld dat „de Nommers en de Groote in elk Stuk aangeteekent" werden. De kaart dateert van 1641. Een
exemplaar bevindt zich in het Rijks Prenten Kabinet te Amsterdam; Kaarten van Holland, Halma port. 14b, nr. 65.
7. Bibliografische gegevens over deze kaart worden door Donkersloot-De Vrij gegeven. Topografische kaarten van
Nederland vóór 1750, p. 141, nr. 714 (zie noot 4).
In 1929 en 1972 werden heruitgaven van de kaart vervaardigd met inleidingen van respectievelijk S.J. Fockema Andreae
en G. 't Hart. Beide uitgaven zijn getiteld: De kaart van Rijnland door Floris Balthasars. De oudste uitgave werd
vervaardigd bij Nijhoff in 's-Gravenhage, de tweede bij Canaletto, Alphen aan den Rijn.
8. De eerste staat van deze kaart dateert van 1666. Hij is in gebruik geweest tot 1833, het jaar waarin een nieuwe kaart
vervaardigd werd. De titel hiervan luidt: Kaart van de Polders der Eemlandsche Lage Landen, en werd vervaardigd door de
landmeter der eerste klasse bij het Kadaster in de provincie Utrecht H.L. Woudsma. Een exemplaar van deze kaart wordt
bewaard in de Universiteitsbibliotheek van Leiden (port. 41, nr. 3).
9. Zie de inleiding van Peters (noot 2), pag. 1, kolom 3 en 4. Het contract wordt bewaard in het archief van het
Groot-Waterschap van Woerden onder nummer: G.W.W. D.l, nr. 5.
10. Zie Peters (noot 2), pag. 2, kolom 3. Archiefnummer van de rekening: G.W.W. C. pargr. 2 (K9), rekening 1670/1671.
11. Dit citaat werd genomen van de rekening die bij noot 10 genoemd wordt.
12. Bibliografische gegevens over deze kaart worden door Donkersloot-De Vrij gegeven. Topografische kaarten van
Nederland vóór 1750, p. 141, nr. 715 (zie noot 4).
In 1969 verscheen er een heruitgave van de 3e staat van de kaart met een inleiding van G. 't Hart. Canaletto, Alphen aan
den Rijn.
13. Zie Peters (noot 2), pag. 1, kolom 2. Archiefnummer: G.W.W. E. pargr. 7, nr. 3, notulen 1640-1701, pag. 75 v o .
14. Zie Peters (noot 2), pag. 1, kolom 1. Archiefnummer: G. W. W. C. pargr. 2 (K3), rekening 1648/1649 ( 1 mei — 30 april).
15. Zie noot 14.
16. Zie noot 9.
17. S.J. Fockema Andreae en B. van 't Hoff, Geschiedenis der Kartografie van Nederland (1947), p. 68.
18. Zie noot 14.
19. Zie Peters (noot 2), pag. 2, kolom 4 e.v.
20. Deze lijst is niet gepubliceerd. Hij werd mij door de archivaris van het Groot-Waterschap van Woerden ter beschikking
gesteld, waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben.
21. Het enig bekende exemplaar van deze uitgave is in een atlas gebonden. Deze bevindt zich in het archief van het
Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden (Atlas nr. 46).
22. Ook van deze uitgave kennen we slechts één exemplaar. Dit is gemonteerd en ingelijst. Het hangt in de Anti-Chambre van
het Provinciehuis van Utrecht, en bevindt zich, helaas, in een buitengewoon slechte toestand.
23. Een deel van de gegevens die in het schema vermeld staan, werden overgenomen uit de inleiding van Peters (zie noot 2).

13

Poorterboek van Oudewater (9f
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten
en L.C1.M. Peters

1689
16 mei

15 oktober

1690
5 september
25 november

1691
19 juli
24 oktober

27 oktober

Jacobus Snel, geboren te Woerden, doende winckelneringe, getrouwt met een
burgersdochter
Gijsbert van Eijck, geboren
, coopmanschap van zeyssens en diergelijcke
winckelneringe doende
Jacob Jansen Verweij, lijndraeyer, geboren tot Gouda, getrouwt met de dochter
van Jan Everts van Rhijn
Dirck Meesen Pronck, geboren tot Gouda, schipper
Dirck Jansen, geboren te Schoonrewoerdt, arbeyder, getrouwt met de dochter van den
schaapherder
Ruth Riedtkamp, geboren te Oostenvelde, bij Bekum, brouwersknecht
Daniel van Lobbrecht, geboortich van Montfoort, distillateur
Phlips Phlipsen Bortom, geboren te Schoonhoven, getrouwt met de dochter van
Abraham .. ., die een borger is geweest, sijnde een arbeyder
Willem Admirael, geboren te Moordrecht, wolcammer
Marija Casteleijn, jongedochter, geboren te Breda, doedt winckelneringe
Gerrit van Ommen, gebooren te Emmerick, kleermaecker
Willem Corssen van Coppenhagen, geboren te Kokengen, bouwwerck doende
Daniel Isacken van Capelle, te Schoonhoven geboren, hoedemaker, getrouwt met de
dochter van Hubert Tonis
Cornells Gijsen, geboren te Stolwijck, bouwwerck doende
Cornelis Jacobs van Stam, gebooren te Lakervelt, mede bouwerije exercerende
Lucas van Werve, getrouwt met Swaentje Philips Bredius
Johannes Ouderoggen, gebooren tot Montfort, olyslager
Johannes Liesens, van Gouda, silversmit
Leendert Pauw, schoenmaker, gebooren aen de Nieuwerbrugge
Olivier Tomson, gebooren tot Visé in 't Lant van Luyck, hodemaker
Jacob Groenevelt, van Schoonhoven, koekebacker
Herman Gerritsz., gebooren tot Gouda, laest gewoont hebbende tot Leyde, brouwersknecht
Johan van Heusden, clerck der secretarye deser stede, geboren in s' Gravenhage
Hendrick Snoeck, geboortigh tot Gornichem
Johannes van Oudenallen, geboortigh van Utrecht, winckelneringe doende
Jillis Francken, geboortigh van Luyck, laest gewoont hebbende tot Rotterdam,
hoedemaker
Martijn Graetijn, geboortigh van Amsterdam, laest gewoont hebbende tot Rotterdam,
silversmith
Abraham Gode, wollecammer, geboren tot Gouda
Andries Vosmeer, schipper, geboren tot Monfoort
Willem Aertsz. van der Neut, bouman, geboren in de Lange Weyde

* 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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1693
13 februari
21 april
11 september

1695
24 oktober

28 november
1696
26 mei

14 december
1697
22 oktober

26 oktober
27 oktober
28 december
1698
1 april
1699
22 oktober

Roelandus Daniels, gebooren tot Brugge, van meeninge sijnde sigh alhier als een
burger sonder eenigh publycq beroep te sullen onthouden
Philips Sijmonsz. van Eijsden, gebore(n) van Gornichem, en alsoo den selven is
woonende op het Stigt van Utrecht heeft hij sijn ficsum domicilium gecosen ten huyse
van Jan Doncker, woonende op den Isel alhier
Pieter Hoflant, gebooren tot Bleyswijck
Leendert van der Straten, geboren in Noort-Polsbroeck
Martynus van Heusden, geboortigh tot Woerden
Aernout van der Neer, gebooren tot Amsterdam
Adriaen van Waveren, gebooren tot Leyden
Bastiaen Gijsberts Kemp, geboortigh in 't lant van Ysulsteyn
Arnoldus Aemilius, geboortigh in Outbeijerlant
Abraham de Marck, gebooren tot Gouda
Leendert Centen, geboren onder de jurisdictie van der Gouda, laest gewoont hebbende
tot Maessluys, bleyker
Jillis Jillisz. Vonck, geboren tot Meerkerck, bouwneringhe doende
Johannes Vehost, geboren tot Uytrecht, collecteur van de kruytwagens
Lodewijck Franse van der Kemp, geboortigh tot Meerkerck, bouwneringe doende
Gijsbert van Schaick, geboortigh tot Schoonderwoert, bouwneringh doende
Hermen Hoffman, geboortigh van Amsterdam
Hendrick Hagendoorn, geboortigh van de Stadt Gesick uyt den gestigte van Ceulen
Compareerde (. . .) Gerret van Omme, borger alhier, dewelcke verclaerde onder
renuntiatie van de benifitien ordinis et excussionis, hem te constitueren borge als
principael, ten behoeve van den armen deser stede, dat deselve geen last sullen lijden
ofte hebben van Anna Hagendoorn, out omtrent twee jaren, dogtertie van den voorn.
Hendrick Hagendoorn
Frans Corstiaensz. van Boven, geboren tot Wageningen in Gelderlandt
Willem Jansz. Blom, geboortig binnen dese stede, dog sijn poorterregt verloren
hebbende omdat hij lange buyten de stad gewoont heeft, is hem hetselve nu weder
vergunt
Sijmen Jansz. Verweij, geboortig tot Swammerdam
Arij Hendrickse van Vliet, geboortig aen de Vlist
Aert Tonisz. Steek, geboortig van Spijck
Dirck Admirael, geboren tot Moordregt
Mr. Jan Verveen, geboorgtigh van Gouda
Michiel van Bommel, geboortigh van Dongen en laest gewoont hebbende tot Tilburgh
- Johan van Abkoude, geboren tot Haerlem
Gerrit de Jongh, jongeman van Korte Noorde onder Nieuwerkerck, mr.
timmerman
Jan Ariensz. van der Laeck, rijvenmaker, uyt de Lange Lintschoten
Franck Jansz. Raemburgh, gebooren in Benschop, getrouwt met Elisabeth Breeningen
Johannes Ouderogge, olislager, vermits deselve een geruymen tijt uyt de Stadt heeft
gewoont, is op sijn voorgaende eedt weder als borger aengenomen

1700
15 September

18 September
8 oktober
1701
8 april
22 april
11 oktober
5 november

1702
10 oktober
11 oktober
22 oktober
1703
25 juli

Frederick Leenhouwer met sijn vrouw, geboortig tot Breda
Diderick Wijtbus, geboortig uyt het graeffschap Tekelenburgh
Cornelis van Ingen, getrouwt met Anna van Liesvelt, met een kint, geboren tot Utrecht
Jan Pauwelsz. Jongeneel, met vrouw en twee kinderen, van Waddinxveen
Hendrick Fransz. van der Kemp met sijn vrouw, koehouder, van Ouwerschie en
Cralingen
Leendert van Polsbroeck met sijn vrouw, gecomen van Uytregt en tot Polsbroeck
geboren
Henricus Rochette, brouwer in 't Hert, met vrouw en een kind, geboren in Sordonje (?)
in Brabant
Jan Cornelis van den Engh, jonghman, geboortigh tot Montfort
Willem Boeckhoven, van Gouda
Barent Stekelenburg, geboortigh van Montfoort
Claes Sijties, geboortigh in 't Heereveen
Cornelius Tilburgh, med.e dr., geboortigh van Utrecht
Dirck Hogen Es, geboortigh tot Swammerdam
Job Willemsz. van Noten, gebooren in Polsbroeck
Jacob Cornelis Benschopper, geboren in de Lange Lintschoten
Dirck Woutersz. de Jongh, kleermaker, van Goejejanverwellesluys
Johan Rombouts, geboortigh tot Amsterdam
Frans Hermensz., geboortig tot Diemerbroek
Hermen Hillebrants, geboortig int het Heere Veen in Vrieslant
Tjeert Pieters, geboortig als boven
Totte Fockes, geboortig als voren

1704

18 oktober

21 oktober
24 oktober
1706
22 september

17 oktober

Johannes Masuer, geboortig van Amsterdam, brouwer
Anthony van Eijckhout, geboortig van Amsterdam, silversmit
Willem van Maenen, geboortig van Leyden, doende tapneringe
Cornelis Snoeij, geboortig van Leckerkerck, doende tapneringe
Maria Ariens Jongste, geboortig onder Vlaerdinger ambagt
Jan Crisostimus Vijfhuijsen, geboortig van Cuylenburgh
Bastiaen Ouerogge, geboortigh tot Montfort
Gerrit Spruijt, uyt de Lange Lintschoten
Cornelis van Manen, geboortigh tot Woerden, doende backe neringe
Willem Claesz. van Wijck, geboren van Nieuwerbrug, getrout met Gerrigie Verhoog,
borgersdogter
Petrus Bailluw, apotecaris, geboren tot Antwerpen
Jan Claesz. Hol, geboren in Diemerbroek en geregtsboden van Diemerbroek voors.
Gijsbert van der Leeuw, warmoesier, geboren tot Rijswijk
Jan Aertsz. van Vliet, bouwman, geboortig uyt den lande van Vliet
Dirk Adriaans van Isendijk, geboren bij Nimmegen, dog laast van Amsterdam alwaer
hij borger is, zijnde een timmerman
Antoni Tonisse van Wolfswaart, geboortig van Kuylenborg, een timmerman
Cornelis Coots, geboren van Woerden, schipper van hier op Amsterdam
(wordt vervolgd)
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