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De oorsprong van Harmeien en Hermalle sous Huy
door J. van Bemmel
Algemeen
De Franken woonden in de Romeinse tijd in het oosten van ons land, o.a. in Overijssel en nog meer
oostwaarts in Duitsland.
Het volk was verdeeld in verschillende stammen, die onafhankelijk van elkaar leefden. Geschiedkundig is het moeilijk om een nauwkeurige omschrijving te geven wat en wie de Franken waren.
Bekend is, dat ze aan het einde van de Romeinse overheersing zich geleidelijk verplaatsten naar het
zuiden en vervolgens naar het westen. Via Brabant en België kwamen ze tenslotte ook in NoordFrankrijk. Bekende steden aldaar waren Doornik, Kamerijk en Atrecht. De Romeinse industrie was
er niet geheel ten gronde gegaan. Handel en scheepvaart ontwikkelden zich weer in dit gebied. De
Maas werd een belangrijke rivier voor handel en scheepvaart.
Omstreeks 630 veroverde de Frankische koning Dagobert Utrecht, dat toen tot het Friese rijk
behoorde. Ongeveer 20 jaar later heroverden de Friezen Utrecht en Dorestad. Utrecht werd
waarschijnlijk omstreeks 695 tot de Vleutense Rijn weer door de Franken hernomen. De Vleutense
Rijn werd de grens tussen het Friese en Frankische rijk tot na de dood van Redbad. Het rijk van
koning Redbad strekte zich aanvankelijk uit langs de Noordzee van Vlaanderen tot Groningen. Ook
Utrecht behoorde tot zijn rijk. Na zijn dood rond 719 ging zijn rijk ten gronde. Eerst Pippijn en later
Karel Martel veroverden grote delen en tenslotte zou het gehele Friese rijk opgaan in het Frankische
rijk van Karel de Grote.
Juist in een tussenfase van uitbreiding, waarbij de macht van koning Redbad blijkbaar in evenwicht
was met die van Pippijn, zullen er ongetwijfeld koninklijke troepen gelegerd zijn geweest bij de
Vleutense Rijn en kon Harmeien zijn naam krijgen op de plaats waar recht gesproken werd tussen de
vrije mannen, waaruit het bezettingsleger bestond.

De oorsprong van Harmeien
Reeds veel is er geschreven over de oorspronkelijke betekenis van de naam Harmeien. Vóór de
Tweede Wereldoorlog nam men in het algemeen aan, dat de naam Harmeien of Hermalen „'s heren
gerechtsplaats" betekende. Een enkele schrijver veronderstelde dat de naam ouder was. Hierbij dacht
men aan de naam Hera, genoemd in de goederenlijst (uit de 10e eeuw) van de St. Maartenskerk te
Utrecht. Deze persoonsnaam heeft vrijwel zeker niets met Harmeien te maken en nog minder met het
vermoeden dat deze naam nog afkomstig was uit de Romeinse tijd.
Bij de bestudering van de Frankische tijd, o.a. door dr. D.P. Blok, is er intussen veel aan het licht
gekomen.
In „Harmeien: kasteel, kerk en kerspel" schreef ik, dat er in de 7e en 8e eeuw in de omgeving van huize
Harmeien mogelijk reeds een bezetting van Frankische soldaten ter plaatse aanwezig was ter
bescherming van dit pas veroverde gebied tegen de Friezen.1
Een paar jaar geleden werden er niet ver van het voormalig koetshuis inderdaad scherven en een
muntje uit de Frankische tijd gevonden. Deze vondst wijst echter alleen op bewoning. Dat er
werkelijk een Frankische bezetting was moeten we voorlopig nog aannemen uit de oorspronkelijke
betekenis van de naam Harmeien.
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De oudste vormen van de naam komen voor het eerst in de archieven voor in begin 1200: Hermale
(1202), Harmalen (1220), Hermalen (1224), Ermale (1225), Hermalen (1270), Hermale (1288),
terwijl éénmaal de afwijkende vorm Heremael genoemd wordt in 1334.2
In diezelfde tijd wordt in enkele bisschoppelijke oorkonden een adellijk geslacht genoemd met deze
naam. De oudst bekende is Gerard van Hermalen, genoemd in 1218,1220,1224 en 1225. De laatste
vermelding betreft Henric van Hermeien, gehuwd met een dochter van Johan Andries van Eek en
waarschijnlijk wonend in de omgeving van Jutphaas. Daarna zwijgt de geschiedenis over deze
adellijke familie.
Uit de eerste honderden jaren van zijn bestaan is tot heden de naam Harmeien nog niet ontdekt.
Hermalle sous Huy
Dit dorp in de Belgische provincie Luik ligt in het Maasdal, 11 kilometer ten noorden van Huy en 22
kilometer ten zuiden van Luik. De Maas doorsnijdt hier het heuvelachtige landschap van de
Ardennen.
Aan beide zijden van de Maas is een smalle strook land, waar bewoning mogelijk was en liggen er
verkeerswegen, eveneens aan beide zijden, die reeds in de Romeinse tijd belangrijk waren.
Wie Hermalle sous Huy nadert ontdekt meteen, dat hier, evenals trouwens in het gehele Maasdal, de
industrie domineert. Hermalle is een fabrieksplaatsje. Verschillende fabrieken verwerken zink- en
kalkproducten. Voor toerisme is dit deel van het Maasdal daardoor minder geschikt. Het dorp ligt in
het Waalse gedeelte van België en is dus Franstalig.
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Kaartje van Luik en omgeving.
1 = Hermalle sous Huy. 2 = Fumai 3 = Momale.
i — Herstappe. 5 = Xhendremael 6 = Hermee. 7 = Hareng.
8 = Flémalle. 9 = Hermalle sur Argenteau. Herstal
10 = 11 = Herve. 12 = Hargimont. 13 = Jemelle.
Tekening: J.A. den Hoed, naar J. van Bemmel
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Bij onze aankomst in Hermalle informeerde ik in mijn beste school-frans bij een kleine supermarkt,
waar gegevens over de geschiedenis van Hermalle te verkrijgen zouden zijn. Het antwoord kwam tot
mijn genoegen in het Nederlands. De eigenaar was namelijk geboren in het Vlaamse gebied en heette
De Joncheere. Ik vertelde hem, dat de laatste ambachtsheer van Harmeien eveneens De Joncheere
heette en dat diens voorouders in de 17e eeuw vanuit de omgeving van Yperen naar Nederland waren
getrokken. Tot mijn verbazing kwam hij ook uit die omgeving.
Intussen waren er enkele klanten bij komen staan, die me de oorspronkelijke naam van Hermalle
mededeelden. Volgens De Joncheere konden wij voor verdere gegevens het beste naar het Culturele
Centrum gaan. Op weg naar dit Centrum kwam hij ons achterna hollen en vertelde hij, dat de
secretaresse juist in zijn winkel was gekomen. Het geluk was dus wel met ons. Zij bracht ons naar het
Centrum en daar ontvingen wij verdere inlichtingen en de adressen van een paar historici, die zich
bezighouden met de geschiedenis van de omgeving. Tevens ontving ik een boekje, door het Culturele
Centrum uitgegeven: „Hermalle sous Huy Monographie".
In het centrum van het dorp, niet ver van de Maas, staat het kasteel „Hermalle", gebouwd begin 1200.
In de middeleeuwen werd het ook minstens éénmaal verwoest en daarna weer opgebouwd. Omgeven
door een gracht en geboomte ligt het er nog tamelijk intact bij. Een lange lijst van „seigneurs" of heren
van Hermalle is bekend vanaf circa 1085.

Kasteel Hermalle, gebouwd omstreeks het begin van de 12e eeuw.
Coll J. van Bemmel, Woerden.
Voor 1592-1605 staat in deze lijst genoteerd: Zegher de Groisbeek, gehuwd met Anne, dochter van
Everard de Mérode. De Mérodes waren tijdens zijn leven in bezit van 1000 hectare land in Nederland
en 800 hectare in België. Bekend is, dat omstreeks 1600 de burggraven van Montfoort ook tot dat
geslacht behoorden. De laatste burggraaf De Mérode verkocht Montfoort aan de Staten van Utrecht.
In de „Monographie" staat vermeld, dat in de archieven de naam Harimala reeds in 779 en 844 wordt
vermeld; soms wordt het geschreven als Harimella (archief van Karel de Grote). In een charter van de
stiftskerk Sint Paul is het in 947 genoteerd als Harimalla. In 1146 spreekt men over Hermala, in 1182
en 1185Harmala. Indejaren 1524,1687 en 1731 schrijft men de naam als Hermal. In 1739 wordt het
Hermal dessous Huy, terwijl in 1757 voor het eerst over Hermalle werd gesproken. Vanaf circa 1800
tot heden spreekt en schrijft men Hermalle sous Huy om verwarring met Hermalle sur Argenteau te
voorkomen. In het Waals wordt het uitgesproken als Hèrmale.
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R.K. kerk te Hermalle sous Huy. Gebouwdin de IOeof lleeeuw. Herbouwd circa 1600. Gerestaureerd tus
1841 en 1883.
Coll. J. van Bemmel, Woerden.
Volgens A. de Ryckel is de naam, evenals die in Nederland, afkomstig uit het Frankisch: „Hari" of
„Her/Heer" — leger, „mael" — samenkomst om recht te spreken. Hij verklaart echter daarnaast, dat
het heel waarschijnlijk een plaats was, waar de gewapende mannen (de vrije mannen) bijeenkwamen
om recht te spreken. A. Carnoy vertaalt het woord „mallum" = woeste grond voor het bijeenkomen
van de troepen en „harja" = leger. Er is dus weinig verschil in de verklaringen en oorsprong van de
namen Harmeien en Hermalle.3
Het gebied ten noorden van Hermalle was reeds lang in bezit van de Franken. Herstal bij Luik wordt
wel aangegeven als de geboorteplaats van Karel de Grote. Het was in ieder geval reeds lang een
erfgoed. Het valt op, dat juist rondom Luik verschillende plaatsen liggen, waarin het woord „mal(le)"
voorkomt: Hermalle sur Argenteau, Herstal, Flemalle, Momalle (eerder Mommale en Momael),
Bomal en Oostmalle.
Daarnaast vindt men in hetzelfde gebied plaatsnamen met „her" of „har", onder andere Hermalle (2
keer), Herstal, Herstappe, Hardiemont en eventueel Hermee en Hareng. Van de namen Hermalle en
Herstal is in ieder geval bekend, dat „her" leger (van de koning) betekent.
In ons land is Harmeien een eenling. Harmeien was ook niet zo lang een grensplaats. Na de dood van
de Friese koning Redbad in circa 7194 ging Karel Martel over de Vleutense Rijn en kwam de grens bij
het Vlie te liggen. Het gebied ten zuiden van de Rijn was reeds langer in het bezit van de Franken. In
dit gebied tussen de grote rivieren komen nu nog verschillende plaatsnamen voor met „her".
Genoemd kunnen worden Herveld, Hernen, Herpen, Herwen, Herwijnen en Heerewaarden. Dr. D.P.
Blok meent, dat bij Herveld, Herwijnen en Heerewaarden het Frankische woord „her" leger betekent.
H.J. Moerman laat het bij „her" = leger. Heerewaarden zou later zo genoemd zijn, zoals ook de naam
Vijfherenlanden beslist uit later tijd is.
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Namen met „malen", „melen" en „mei" komen eveneens in dit gebied voor. Men zou de neiging
hebben deze uitgang te vergelijken met de plaatsnamen rondom Luik. Te noemen zijn Rosmalen,
Bemmel (Bemmale), Wamel (Vamele in 893)5, Dreumel (Tremele in 893). 6
Deze namen worden voornamelijk in verband gebracht met de uitgang „le", „la" en „lo" = bos.
Rosmalen is wellicht de enige uitzondering. De vergelijking met de omgeving van Luik gaat hier dus
waarschijnlijk niet op.
Noten:
1) Van Bemmel, 117-118.
2) Moerman, 93 en 152; Blok, (1979), 81 en 85.
3) Monographie, 2.
4) Blok, (1979), 42-45.
5) Manders, 134.
6) Manders, 145.
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Op zoek naar een korenmolen in De Bree
door W.R.C. Alkemade
De voorgeschiedenis
Bij de inventarisatie van het archief van de voormalige gemeente Rietveld stuitte ik op een archiefstuk,
dat in het bijzonder mijn belangstelling opwekte. Het betrof een proces-verbaal van een op 15 januari
1849 in het raadhuis van Rietveld gehouden hoorzitting over de voorgenomen bouw van een
korenmolen in De Bree.1
In de ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij en van het gemeentebestuur van Rietveld
ontdekte ik al spoedig de voorgeschiedenis van deze hoorzitting.2 Op 11 december 1848 namelijk
diende de op dat moment in Veldhuizen woonachtige korenmolenaar Arie van Rhijn, telg uit een
beroemd molenaarsgeslacht, een verzoek in bij koning Willem II om toestemming te krijgen voor het
„oprigten van een windkorenmolen" binnen de gemeente Rietveld en de Bree, „op een gedeelte van
een perceel land tot dat einde bij voorloopig koopcontract aangekocht van Gerbrandus van Dieijen,
bouwman aldaar; welk perceel op de kadastrale registers bekend is onder sectie A nr. 282, zijnde
weiland, groot 1 B(unde)r, 14 R(oeden), 40 E(llen); en wel ter distantie van een en vijftig ellen van
den Groote Weg der eerste klasse nr. 5 3 en twintig ellen van het belendende perceel sectie A nr. 314".
8!

Het betreffende perceel is afgebeeld op afb. 1. Het ging dus om een stukje weiland van ca. 1140
vierkante meter langs de straatweg. Op grond van de reglementen op de wegen en voetpaden was Van
Rhijn verplicht zijn molen te bouwen op een afstand van tenminste 50 el (= 50 meter) van de openbare
weg.

Gedeelte van de kadastrale kaart van de gemeente Rietveld, sectie A (De Bree), 1832. Het gearceerde gedeelte
geeft het perceel aan waar de molen gebouwd werd
Coll. gemeentearchief Woerden.

Van Rhijns verzoek aan de koning bereikte via Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het
gemeentebestuur van Rietveld. Het gemeentebestuur reageerde zeer alert op het verzoek: op 6 januari
1849 vaardigden burgemeester Cornelis Jan Bredius en zijn assessoren (wethouders) een publikatie
uit waarbij een hoorzitting werd aangekondigd in verband met Van Rhijns plannen; tevens werden de
directe belanghebbenden aangeschreven met het verzoek om, indien ze bezwaren hadden tegen de
plannen, deze kenbaar te maken op de hoorzitting.
Op maandag 15 januari 1849 om 10 uur 's morgens verschenen voor de burgemeester en assessoren
inderdaad een aantal belanghebbenden: namens het Rijk (als eigenaar van de weg) meldde zich een
ingenieur Grève van Waterstaat en ook de buren Gerbrandus van Dieijen, Leendert van der Vlist,
Hendrik Nourisse, Cornelis Vink en Andries Verboom waren present. Geen van allen uitte bezwaren
tegen de voorgenomen bouw, evenmin als de heren F. Moons, L. Hofland en P. van Niekerken, naar
geconcludeerd werd uit hun afwezigheid op de hoorzitting. Vervolgens ging het gemeentebestuur over
tot een „locaal onderzoek", wat eveneens positief uitviel voor de Veldhuizense molenaar.
In een brief, gedateerd 17 januari 1849, adviseerde het gemeentebestuur dus aan de Minister van
Financiën, die het laatste woord had bij de verlening van de toestemming, om de aanvrager maar ter
wille te zijn, temeer daar de omwonenden niet alleen geen bezwaar hadden, maar zelfs „ten hunnen
gerieve" verlangden naar de bouw van een korenmolen.
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De toestemming kon onder deze omstandigheden niet uitblijven: op 6 februari 1849 kreeg Arie van
Rhijn toestemming tot het oprichten van een windkorenmolen, onder voorwaarde dat de vergunning
zou vervallen indien de molen niet binnen een jaar zou zijn gebouwd.
Maar wat er ook gebeurde, de korenmolen was er op 6 februari 1850 nog niet. Misschien had Van
Rhijn spijt gekregen van zijn verzoek, kreeg hij de zaak financieel niet rond of vreesde hij, wellicht niet
ten onrechte, dat de wieken van zijn molen slechts met verlies zouden draaien? Een feit is echter dat de
Minister van Financiën op 5 februari 1850 de vergunning voor Arie van Rhijn introk en de
toestemming tot het bouwen van een korenmolen op het betreffende perceel verleende aan Johannes
Christianus van Lom uit Vianen. Van Lom is inderdaad begonnen met de bouw, hoewel hij
aanvankelijk nog een probleem zag opdoemen: het stukje grond waarop de molen gebouwd zou
worden was in verhouding zo klein, dat het eigenlijk niet goed mogelijk was om de molen de vereiste
50 ellen van de weg af te bouwen. Een verzoek van Van Lom om deze afstand te mogen verkorten tot
40 ellen leidde tot een compromis: de molen mocht op 43 ellen van de openbare weg staan.
Het duurde nog eenjaar voordat de 26-jarige molenaar zijn molen in werking kon stellen. De bouw is
waarschijnlijk in juli 1851 voltooid, want in augustus van dat jaar komt Van Lom met zijn vrouw uit
Vianen naar Rietveld en De Bree.4
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Gedeelte van de Provinciale Kaart van Zuid-Holland, blad VI, uitgegeven in 1867, maar waarschijnlijk voor
1 maart 1865 opgemaakt, want de korenmolen staat er nog op aangegeven.
Coll. gemeentearchief Woerden.

De molen in werking
Uit de kohieren van de hoofdelijke omslag (een soort inkomstenbelasting) blijkt dat het beroep van
molenaar in Rietveld geen vetpot opleverde. Van Lom stond ingedeeld in de 7e klasse, één der laagste
belastingschalen, wat geen al te grote welstand impliceerde.5
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Een halfjaar later, op 1 maart 1853, vertrekt Van Lom en wordt hij als korenmolenaar opgevolgd
door Pieter Groen, afkomstig uit Utrecht en, voor zover de archieven hierover uitsluitsel geven, de
enige molenaar die zich langere tijd een redelijk bestaan wist te verschaffen op de Rietveldse molen.
Hij slaagde erin om in z'n eentje jaarlijks 800 à 900 mud graan te malen, zoals blijkt uit de „Staat der
veranderingen in de staat der Fabrijken, Trafijken en Bedrijven", per 1 januari 1853 door het
gemeentebestuur opgemaakt.6 In mei 1854 vertrekt Groen echter naar Woerden om daar als
molenaarssknecht te gaan werken op de korenmolen „De Windhond".7
Na zijn vertrek is het vier jaar lang een komen en gaan van molenaars, die, al dan niet in loondienst,
proberen het hoofd boven water te houden. Teunis Eikelboom uit Nijkerk, Gerardus Johannes van
Wageningen uit Amersfoort en Petrus Gerardus van Rijn uit Zuid-Beijerland volgen elkaar tot januari
1858 op en alle drie kelderen ze naar de laagste klassen in de kohieren van de hoofdelijke omslag.8
In 1858 koopt Cornelis Klomp uit Veenendaal de molen. Na er een klein jaar gewoond te hebben
vertrekt hij op 1 december 1858 weer naar zijn geboorteplaats, waarna vier jaar lang de Meerkerkse
molenaar Jan Pieter Rienstra de molen beheert. Arie van Rhijn (jawel, dezelfde die 13 jaar eerder het
verzoek tot de oprichting van de molen deed!) werkt vanaf mei 1862, als Rienstra naar IJsselmonde
vertrekt, op de molen en vertrekt op 1 augustus 1863 naar Den Haag.9
Het einde van de molen
Cornelis Klomp, nog steeds eigenaar van de molen10, haalt nu zijn broer Wessel naar Rietveld en De
Bree. Waarschijnlijk vol goede moed begint de 20-jarige Wessel met malen „ten gerieve" van de
Rietveldse ingezetenen, maar veel genoegen zal hij er niet meer aan beleven.
Op 3 maart 1865 breekt er brand uit op de molen. Ondanks verwoede bluspogingen vanuit
Nieuwerbrug en De Bree blijft er niets over dan een stenen muur en het ijzerwerk." Deze restanten
werden met het stuk land waarop de molen gestaan had in 1866 aan de „warmoezenier"
(groentekweker) Huijbert Koning uit Barwoutswaarder verkocht en een jaar later stonden er 10
huisjes op de plaats van de molen.12
Was werkelijk alles verdwenen wat aan de molen herinnerde? Nee, de volksmond bleef nog lange tijd
spreken over de brand. Vooral het gloeiende wiekenstelsel van de molen, dat in de nacht van veraf
goed te zien was, had indruk gemaakt. Het leek precies een gloeiende spijker.... hetgeen wellicht de
naam van de thans nog bestaande buurtschap „de Gloeiende Spijker" verklaart.

Noten:
Gemeentearchief Rietveld, inv.nr. 400.
Gemeentearchief Rietveld, inv.nrs. 72-73.
Bedoeld is de Rijksstraatweg tussen Utrecht en Leiden.
Bevolkingsregister, gemeentearchief Rietveld inv.nr. 333.
Gemeentearchief Rietveld, inv.nr. 302.
Gemeentearchief Rietveld, inv.nr. 76.
Bevolkingsregister, gemeentearchief Woerden, inv.nr. 901.
Bevolkingsregister, gemeentearchief Rietveld, inv.nr. 334.
Als voren.
Archief van de polder Weijland en De Bree, inv.nr. 25.
Gemeenteverslag, gemeentearchief Rietveld, inv.nr. 89.
Zie noot 10.
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Het wapen van Woerden
door N. Plomp
Het wapen van Woerden heeft een lange geschiedenis, die tenminste teruggaat tot in de zestiende
eeuw.1 Het is zelfs mogelijk dat het wapen reeds is ontstaan toen Woerden in 1372 stadsrechten kreeg
van hertog Albrecht van Beieren, die toen graaf van Holland was. In ieder geval verwijst één van de
twee hoofdbestanddelen van het wapen naar die periode.
Het oude wapen van de heren van Woerden uit de dertiende eeuw, zoals dat bekend is uit bewaard
gebleven afdrukken van het zegelstempel van de bekende Herman van Woerden, bestond uit een
schild beladen met drie ruiten.2 Uit een middeleeuws wapenboek zijn ook de kleuren bekend: het veld
goud, de ruiten rood.3
Aan dat wapen werd door de stad Woerden een dwarsbalk toegevoegd, bestaande uit enkele rijen
spitse ruiten, zoals die voorkwamen in het wapen van Albrecht van Beieren. Diezelfde ruiten, blauw
op zilver, komen voor in bijvoorbeeld het wapen van Oud-Beierland en de Duitse deelstaat Beieren. In
dit artikel willen we de tot nu toe bekende gegevens weergeven over vorm en toepassing van het
stadswapen en over varianten op dat wapen die in gebruik zijn bij de Nederlands Hervormde
gemeente en het Groot-Waterschap van Woerden.
De oudste vermeldingen van het wapen
De tot nu toe oudste vermelding van het stadswapen werd gevonden in de stadsrekening over het jaar
1533. De burgemeesters lieten toen negentien nieuwe leren emmers vervaardigen voor de brandbestrijding. Bij brand ging het er in die dagen nog primitief aan toe. Ieder die helpen kon repte zich met
emmers naar de plaats des onheils om met water uit de Rijn, de stadsgracht, of putten in de buurt te
trachten het vuur te doven. Hoewel het effect gering zal zijn geweest, hechtte het stadsbestuur toch
veel waarde aan de emmers. Om duidelijk te maken dat deze stadseigendom waren, lieten de
burgemeesters daarom op de nieuwe emmers „die wapens teykenen".4 Nog in 1585 hingen er steeds
30 leren brandemmers, versierd met het stadswapen, in het stadhuis.5
De rekening van 1536 vermeldt hoe de plaatselijke schilder, Philips van Zeist, werd betaald omdat hij
vijf dubbele haken had geverfd en het stadswapen daarop had geschilderd. Dubbele haken waren
dubbelloops haakbussen, voor die tijd vrij zware vuurwapens, die de schutterij gebruikte bij de
verdediging van de stad.6
In de rekening van 1568 wordt vermeld hoe het stadsbestuur bij een „tapijtlegger" te Leiden 18
„cussen blaederen" liet maken met het stadswapen.7
De posten uit de stadsrekeningen vertellen uiteraard niet hoe het wapen er uit zag. Die voorstelling
moeten we aan andere bronnen ontlenen.

De oudste afbeeldingen van het wapen
Tot voor kort waren de oudste bekende afbeeldingen van het wapen die op de noodmunten uit de
jaren 1575/'76, toen Woerden werd belegerd door de Spanjaarden.8 Daar is verandering in gekomen
door de vondst van een aantal afdrukken van een stadszegel dat omstreeks diezelfde tijd werd
gebruikt. De oudste afdruk daarvan die nu bekend is dateert van 22 oktober 1567.9
Het interessante van deze vondst is niet zozeer dat er nu een „nieuwe" oudste afbeelding is, maar veel
meer dat het stadswapen hier werd afgebeeld in het stadszegel dat diende ter bekrachtiging van
officiële stukken. Voordien had men een geheel ander zegel gebruikt. In het middeleeuwse stadszegel
was niet het wapen afgebeeld, maar een gebouw dat verrassend veel lijkt op de Ridderzaal in Den
Haag en dat waarschijnlijk een gelijksoortig gebouw te Woerden voorstelt, een kasteel (het huis
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Honthorst) dat ten tijde van Herman van Woerden werd gebouwd en in de jaren 1418-1419 werd
afgebroken. We gaan daarop hier verder niet in, omdat over het zegel en over het kasteel elders
uitvoerig werd geschreven.10
De stad gebruikte tegelijkertijd twee verschillende zegels, met ongeveer dezelfde afbeelding. Het een
was een geheimzegel (klein zegel), het andere een zegel ten zaken (groot zegel). Hoewel de keuze
tussen beide zegels wel afhankelijk zal zijn gesteld van de aard van de akte, is daarin geen vaste regel
aan te wijzen. De criteria verschilden van plaats tot plaats en van tijd tot tijd.
In Woerden zijn de middeleeuwse zegels met de kasteelafbeelding lang in gebruik gebleven. Het
geheimzegel komt nog voor aan twee charters uit het jaar 1600 en het zegel ten zaken aan twee
charters uit het jaar 1703. Van dit laatste is het bronzen stempel bewaard gebleven; het is thans in het
stadsmuseum. Er zijn belangrijke oorkonden mee bezegeld, zoals de ratifïcatieoorkonde van de
Pacificatie van Gent ( 1576) en de akte van aanneming van de Prins van Oranje als graaf van Holland
(1583).11
Men kon de afdruk van zo'n zegel op twee manieren aanbrengen: als uithangend zegel of als
opgedrukt zegel. Oorkonden die op perkament zijn geschreven (charters) hebben meestal
uithangende zegels. Men gebruikte daarvoor was, bij dergelijke stadszegels steeds groen van kleur.
Een uithangend zegel wil zeggen dat door het charter een koordje of strookje perkament is gestoken
waaraan het zegel is bevestigd. Een opgedrukt zegel werd op het stuk zelf aangebracht. Bij het stugge
perkament hield dat niet goed, maar op papier ging het beter. Om te voorkomen dat het opgedrukte
zegel ging verbrokkelen legde men over de was een papieren ruit of ster en maakte daarin met het
zegelstempel een afdruk.
In Woerden gebruikte men in de zestiende en zeventiende eeuw de stempels met de afbeelding van
„de grote zaal" voor uithangende zegels en stempels met een afbeelding van het stadswapen voor
opgedrukte zegels. Van het oudste stempel met het stadswapen zijn inmiddels vier afdrukken bekend,
uit de jaren 1567,1577, 1578 en 1609. n Het werd door de oorkonders (burgemeesteren, schepenen
en raden) hun zegel ten zaken genoemd en was dus in gebruik naast het uithangende zegel ten zaken
met de afbeelding van „de grote zaal" er op, waarvan het stempel nog in het museum is.

Noodmunt van 1 stuiver uil 1575/76.
Coll. Stadsmuseum Woerden.
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De catalogus van het Centraal Museum te Utrecht uit 1928 vermeldt een „haardsteen met driehoekig
fronton, met het gekroonde wapenschild van Eric III, hertog van Brunswijk-Wolffenbüttel-Calenberg
( 1528-1584). In den rechterbovenhoek het wapen van de stad Woerden. In het beschadigde fronton
de rest van eenjaartal:... 6. Hoog 0,21, breed 0,29, dik 0,05 m. Midden XVIe eeuw. Afkomstig uit de
Buurkerk. Bruikleen van kerkvoogden der Nederduitsch Hervormde Gemeente. De linkerbovenhoek
afgebrokkeld".13 Hoe deze haardsteen in de Buurkerk kwam zal wel een open vraag moeten blijven.
De datering is waarschijnlijk 1566. Erik van Brunswijk kreeg Woerden in 1558 in pand. Dat nog na
de opstand een steen met deze voorstelling gemaakt zou zijn, is minder waarschijnlijk. Mocht dat toch
het geval zijn dan moet hij dus uit 1576 dateren.
Op de noodmunt van 1 stuiver uit 1575/76, waarvan een exemplaar in het stadsmuseum is, bestaat
de dwarsbalk in het wapen uit twee schuinrechts geruite rijen. Zo werd het wapen ook in 1596
afgebeeld in glas 1 in de Sint-Janskerk te Gouda, dat geschonken werd door de Staten van Holland.
M.L. van Hangest d'Yvoy, heer van Mijdrecht, die de wapens op 25 augustus 1789 nauwkeurig
natekende, geeft het weer in de kleuren van dat moment: in goud een in twee rijen van zilver en blauw
schuinrechtsgeruite dwarsbalk, vergezeld van drie zwarte ruiten.14 Wie nu in de Sint-Janskerk dit glas
bekijkt ziet echter blauwe ruiten.15 Waarschijnlijk is er bij een restauratie een fout gemaakt.
De tweede vorm van het wapen
Een kleine verandering zien we kort daarna optreden. In 1610 maakte de timmerman Jan Janszn.
Vermij een fraaie eikenhouten betimmering in de nieuwe vroedschapszaal in het stadhuis, thans
stadsmuseum. Hij verwerkte daar het stadswapen in en deed dat met een in drie rijen
schuinrechtsgeruite dwarsbalk. Precies zo schilderde eenjaar later Dammas Huygenszn. de Hoy het
op de nieuwe stedekist waarin de burgemeesters hun papieren bewaarden. Op deze kist, eveneens in
het stadsmuseum, zijn de drie ruiten zwart. Omdat echter de kist herhaaldelijk overgeschilderd kan
zijn, kunnen we aan deze afbeelding niet teveel waarde hechten.
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Betimmering vroedschapszaal stadhuis, thans stadsmuseum.
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Stedekist vervaardigd door Dammas Huygenszn. de Hoy.
Coll. Stadsmuseum Woerden,
De stadsherberg
Het wapen van Woerden was in die tijd ook te zien op het uithangbord van de stadsherberg. Vele
Woerdenaren herinneren zich nog de stadsherberg in de Voorstraat. Aan het einde van de zestiende
eeuw stond de stadsherberg echter niet binnen, maar buiten de stad, aan het Zandpad. Dat is de
huidige Leidsestraatweg, waar de steen- en pannenbakkerijen waren. Andere herbergen daar waren
bijvoorbeeld „de Roos" bij de huidige Rozenbrug, al vermeld in 1593, en „het Vliegende Hert",
genoemd in 1606.
In 1596 wordt Jan Emontszn. Stam genoemd als waard in de stadsherberg buiten Woerden. Zijn
opvolger Heyndrick Corneliszn. Nes staat te boek als waard „in de stedeherberge op 't Santpadt" in
1603, als waard „in 't Stadtwapen" in 1606, als waard „in 't waepen van Wourden" buiten de stad in
1612. In 1631 woonde zijn weduwe daar nog en in 1633 Pieter Heyndrickszn. Swanenburg. Diens
weduwe verkocht in 1653, na het overlijden van haar tweede echtgenoot, de herberg aan Huybert
Huybertszn. Vlieger, die schout was van Polanen tussen Woerden en Linschoten. In de transportakte
wordt het pand omschreven als „seeckere huysinge, erve, stallinge ende aencleve van dien, genaemt
van outs de stadtsherberge, alwaer het wapen van Woerden uythanght, staende ende gelegen buyten
de Rietvelderpoort deser stede, streckende voor van de voorseyde straet aff tot achter aen den opstall
van den Rijn toe". Nog in 1663 was Vlieger eigenaar. De oorlog van 1672, waarbij alle huizen buiten
de Rietvelderpoort ten prooi vielen aan brand, zal ook het einde van deze herberg hebben betekend.16
Uit het voorgaande blijkt dat de stadsherberg geen stadseigendom was. Wel maakte het stadsbestuur
er gebruik van. Zo worden in de stadsrekening over 1649/'50 verteringen in de stadsherberg tijdens
een gesprek tussen enige vroedschapsleden en de Prins-stadhouder verantwoord.
De derde vorm van het wapen
In de stadsrekening over 1641/'42 wordt de aanschaf van een nieuw stadszegel vermeld. Het werd
gemaakt door de goudsmid Jan Heyndrickszn. die later naar Utrecht verhuisde. Misschien bij
vergissing (het stempel moest immers in spiegelbeeld worden gesneden) voorzag hij het wapen van
een in drie rijen schuin/wfogeruite dwarsbalk. Voor het overige leverde hij echter fraai werk. Het
werd een stempel dat tot in de negentiende eeuw model zou staan voor andere afbeeldingen van het

wapen. Hij was ook de eerste die de kleuren aanduidde door puntjes en arceringen, zoals dat enige
decennia tevoren in zwang gekomen was. De kleuren en metalen kwamen volgens die aanduidingen
overeen met de huidige kleuren, uitgezonderd de drie ruiten, die door hem blauw aangegeven werden.
Het schild was gedekt met een kroon van drie bladeren en twee parels en had als schildhouders twee
omziende leeuwen. De beide leeuwen stonden op een blad waaraan een lint hangt, gebogen in de
vorm van het zegel, waarop staat: „SIGILLUM WOERDANUM" (zegel van Woerden). De ruimte
tussen het schild en het lint is opgevuld met een bloemkrans.

Lakafdruk „SIGILLUM WOERDANUM".
Foto: Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage.
Dit zegel is nog lang in gebruik gebleven. Het stempel is in het stadsmuseum. Er zijn afdrukken
voorhanden op een aantal akten van indemniteit uit de periode 1797 tot 1805, ten tijde van de
Bataafse republiek. Op oudere akten uit de jaren 1738 tot 1792 werd een stempel afgedrukt dat iets
kleiner was.17 Het wapen was daarop gelijk aan dat uit 1642 en kennelijk daarnaar gemaakt. Het
randschrift is eveneens gelijk, maar staat omgekeerd.
Na 1642 komen op allerlei drukwerken, zoals stadsplattegronden, gildebrieven enzovoort afwijkende
versies van het wapen voor (niet omziende leeuwen, variaties in de dwarsbalk enz.).
Onder het Koninkrijk Holland (1806-1810) zegelde het „Gemeente bestuur van Woerden" met het
gevierendeelde Koninkrijkswapen: 1 en 4 een leeuw, 2 en 3 een adelaar. Toen het Koninkrijk Holland
bij Frankrijk werd ingelijfd kreeg de „mairie de Woerden (Dept. du Zuider-zee)" een nieuw zegel,
met uitsluitend de adelaar er in. Beide laatstgenoemde stempels zijn nog in het stadsmuseum
aanwezig.

Lakafdruk van het thans nog ten stadhuize in gebruik zijnde zegelstempeL
Foto: Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage.
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Het gemeentewapen
Na het herstel van de onafhankelijkheid werd op 24 j uni 1814 de Hoge Raad van Adel ingesteld, die
onder meer de vraag kreeg te beantwoorden welke zegels of wapens de nieuw ingestelde
gemeentebesturen moesten gaan gebruiken.
Het daarover uitgebrachte rapport resulteerde in een Besluit van de Souvereine Vorst (d.d. 24
december 1814, nr. 32) waarbij werd bepaald dat door de Hoge Raad van Adel alle gemeenten die
een wapen hadden gevoerd of wensten te gaan voeren zouden worden opgeroepen daartoe
tekeningen of voorstellen in te zenden. De bevestiging van oude wapens en de verlening van nieuwe
zou daarna geschieden door de Souvereine Vorst op voordracht van de Hoge Raad van Adel.
De oproep werd geplaatst in de Staatscourant van 5 januari 1815. De inzendingen dienden te
geschieden voor 1 mei 1815.
Het antwoord van het Woerdense gemeentebestuur op deze oproep luidde als volgt:
„Woerden, den 14 April 1815

Ik heb de eer HoogWelGeboren Heeren!
hier nevens te zenden het wapen dezer
stad, met sollicitatie van daar op te
mogen ontvangen de confirmatie van
Z.M. den Koning.
Omtrend den oorsprong van hetzelve,
die voorzeker meer dan twee eeuwen
teld, heb ik na alle aangewende pogingen,
geene de minste ontdekkingen kunnen doen,
en het is dus uit dien hoofde, dat ik mij
in de onmogelijkheid bevinde eene omschrijving van de origine daar bij te voegen.
De Burgemeester der Stad Woerden
(w.g.) W. van Oudheusden Az.
Aan den Hoogen Raad
van Adel, der Nederlanden'1
De bijgevoegde wapenschildering is bijzonder fraai en behoort tot de beste inzendingen die de Hoge
Raad van Adel heeft ontvangen.18 Het is een nauwgezette kopie van de afbeelding in het stadszegel
van 1642. Het gemeentebestuur had geen beter voorbeeld kunnen kiezen. Uit de gemeenterekening
blijkt dat het wapen was geschilderd door W. Paling Rzn. Deze Willem Paling (Oudewater
1769-Woerden 1823) was postmeester te Woerden.
De tekenaar van de Hoge Raad van Adel had dan ook weinig anders te doen dan het werk van zijn
Woerdense collega te kopiëren. Daarbij werd echter terecht het lint met het opschrift „Sigillum
Woerdanum" weggelaten, evenals de bloemkrans tussen het schild en dit lint, die slechts als
vlakvulling diende. In deze vorm bevestigde de Hoge Raad van Adel (daartoe bevoegd krachtens K.B.
d.d. 29 februari 1816) de gemeente Woerden in het gebruik van het oude stadswapen op 24 juli 1816.
Het wapen werd getekend en beschreven in de registers van de raad en een wapendiploma met
dezelfde afbeelding en beschrijving werd aan het gemeentebestuur toegezonden.
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Ongetwijfeld is het aan het gemeentebestuur te danken dat daarbij een wapen werd verleend waarvan
de afbeelding nauwkeurig overeenkwam met het officiële stadswapen uit de periode 1642 tot 1805.
Even zeker was het aan de Hoge Raad van Adel te wijten dat van dit wapen een beschrijving werd
gegeven die niet erg helder en volledig was. In de ongelukkige wapentaal van die dagen, half Frans,
half Nederlands, luidt de beschrijving op het officiële diploma: „Zijnde van goud, beladen met eene
geëchiqueteerde fasce van lazuur en zilver van drie tires en verzeld van drie lozanjes van sabel, staande
twee en chef en een en pointe; het schild gedekt met eene kroon en vastgehouden door twee leeuwen,
alles van goud".
Terecht schreef d'Ablaing in een uitgave over de gemeentewapens: „De Hooge Raad van Adel, bij de
daarstelling van het Koningrijk met werkzaamheden overkropt, heeft herhaaldelijk aangedrongen op
vermeerdering van personeel; toen daaraan niet voldaan, en niettemin spoed vereischt werd, moest
deze aangelegenheid aan ondergeschikten overgelaten worden, en... het publiek oordele".19
De beschrijving van het schild is volledig, doch van de kroon is de vorm niet beschreven en van de
leeuwen ontbreekt de aanduiding dat zij omgewend zijn en op een blauw blad staan. Woerden staat
met deze wat gebrekkige wapenomschrij ving echter niet alleen. Vergelijken we die van gemeenten die
dezelfde kroon of dezelfde schildhouders kregen, dan blijkt dat de beschrijvingen zeer uiteenlopen.20
De vraag of de wapenbeschrijving of de wapenafbeelding uit het diploma als maatgevend moeten
worden aangemerkt, valt in dit geval op historische gronden in het voordeel van de afbeelding uit. In
hedendaagse termen zou het wapen als volgt omschreven kunnen worden: „In goud een in drie rijen
van blauw en zilver schuin links geruite dwarsbalk, vergezeld van drie zwarte ruiten. Het schild gedekt
met een gouden kroon van drie bladeren en twee maal drie parels en gehouden door twee omziende
leeuwen van goud, elk staande op een blauw blad".
Het zegel van de Hervormde gemeente
De Hervormde gemeente had een zegelstempel dat het meest gebruikt werd op de attestaties die
belijdende lidmaten bij vertrek naar elders meekregen. Ook werd zo'n stempel er wel in inkt op
afgedrukt. In vele archieven van kerkelijke gemeenten elders zullen dergelijke attestaties nog
voorhanden zijn, maar systematisch onderzoek is daar niet naar gedaan. Evenmin is in de (vanaf 1595
bewaarde) Woerdense kerkrekeningen gezocht wanneer men zegelstempels liet vervaardigen.
De oudste bekende afdruk van het kerkzegel dateert van 1603. In het midden staat daarin: „GODS
WOORDEN" en als randschrift daarom heen „SVLLEN NIET VERGAEN"; bovenin de rand staat
een rozet.

Kerkzegel Hervormde gemeente met afbeelding van het stadswapen, 1660.
Coll. G. van Rijn.
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In 1660 was een bijna gelijk zegel in gebruik, maar inmiddels was het rozet vervangen door een
afbeelding van het stadswapen: een in twee rijen schuinrechts geruite dwarsbalk, vergezeld van drie
ruiten, alles zonder kleuraanduiding.21
Bij de grote brand tijdens de Franse bezetting in 1672 is het kerkzegel wellicht verloren gegaan. De
heer C.L.J. de Kaper vond in de kerkrekening van 1673/74 een betaling verantwoord van een
nieuw stempel van het zegel.22 Gedateerde afbeeldingen uit de periode 1674/1775 zijn nog niet
bekend. Gedateerde afdrukken van een stempel dat in 1775, 1797, 1805 en 1806 in gebruik was,
vertonen een Bijbel die op een tafel staat, met als randschrift daaromheen „GODS WOORDEN
ZULLEN NIET VERGAAN". Bovenin het zegel ook hier het wapen van de stad, maar met een balk
van drie rijen (nog steeds schuinrechts geruit). Aan de arcering te oordelen was de dwarsbalk zilver en
groen en waren de drie ruiten die de dwarsbalk vergezellen eveneens groen.
In 1835 was er een nieuw stempel met dezelfde voorstelling.23 Later zijn er nog diverse varianten op
vervaardigd.

Kerkzegel Hervormde gemeente zoals het thans nog in gebruik is.
Coll. Archief Nederlands Hervormde gemeente Woerden.

Het wapen van het Groot-Waterschap
Evenals het stadswapen is ook het wapen van het Groot-Waterschap nog volop in gebruik. Het
verschilt met het stadswapen door de dwarsbalk, die in het wapen van het waterschap golvend is van
drie stukken, blauw en zilver.
De oudste gedateerde afbeelding van dit wapen is te vinden in een handschrift van de Utrechtse
verzamelaar Arnoud van Buchel ( 1565-1641 ), die enkele malen Bodegraven bezocht. Hij tekende er
onder meer de wapens na uit een gebrandschilderd glas in het koor van de kerk, dat in 1599 was
geschonken door de Staten van Holland, de stadhouder Prins Maurits, het Hoogheemraadschap
Rijnland, het Groot-Waterschap Woerden en de steden Leiden en Gouda. Het wapen van het
Groot-Waterschap is daar als volgt afgebeeld: in goud een golvende dwarsbalk van vier stukken,
blauw en zilver, vergezeld van drie zwarte ruiten.24
Uit de zestiende of zeventiende eeuw zal ook de gevelsteen met het waterschapswapen zijn die in het
stadsmuseum is. Volgens overlevering zouden de drie stenen waartoe deze behoort uit een van de
stadspoorten afkomstig zijn. Groeneyk noemt het waterschapswapen niet bij zijn beschrijving van de
wapens in de (toen nog bestaande) Leidse poort uit 1829. Misschien waren de stenen uit de Utrechtse
poort, die afgebroken werd in 1777.25
Op de kaart van het Groot-Waterschap uit het jaar 1670, gegraveerd door de gebroeders Vingboons,
is de golvende dwarsbalk eveneens van vier stukken, maar van zilver en blauw. De drie ruiten zijn
daar van blauw. Het schild is gedekt door een kroon van drie bladeren en twee parels en heeft als
schildhouders heraldisch links een griffioen en rechts een leeuw.26
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Wapen van het Groot- Waterschap van Woerden op de kaart van 1670.
Van onbekende datum is een zilveren zegelstempel met als randschrift „S. (— sigillum, d.w.z. zegel)
Hoogh Heymrecht v. Landen v. Woerden", een nogal kromme benaming. De dwarsbalk in het
wapen is van vier stukken, het eerste en derde smaller dan het tweede en vierde. Ook hier een kroon
van drie bladeren en twee parels.
In een later zegel van het Groot-Waterschap zijn van de dwarsbalken het eerste en derde stuk breder
dan het tweede en vierde. Dit zegel, waar de leeuw en de griffioen als schildhouders te zien zijn en het
schild gedekt is met een fantasiekroontje, heeft als randschrift „S. COLLEGY AQVADVCTVS
WOERDENSIS".
Uit 1807 zou een van de zilveren bodebussen van het Groot-Waterschap dateren. In deze bodebus (de
„ambtsketen" van de bode van het Groot-Waterschap) is het meesterteken PVG aangebracht,
hetgeen dan niet betrekking heeft op de zilversmid Pieter van Geelen die in 1671 te Woerden
trouwde, maar op een latere naamgenoot die in 1807 keurmeester was van de stad Woerden.27 Of dat
juist is zou nader onderzoek moeten uitwijzen.
Ook het wapen van het Groot-Waterschap heeft geïnspireerd tot de naamgeving van een herberg. In
een akte uit 1691 wordt François van Manen herbergier „in 't Wapen van 't Waterschap van
Woerden" genoemd.28 Hij koos die naam niet zomaar, want sinds 1690 vergaderde in zijn herberg het
bestuur van het Groot-Waterschap. Na zijn dood deed zijn weduwe de herberg over aan Abraham
Emans. De rekening van het Groot-Waterschap over het jaar 1700 maakt gewag van 12 spaans leren
stoelen voor de rechtkamer bij A. Emans en 12 zilveren lepels met het wapen van het
Groot-Waterschap.
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Bodebus van het Groot- Waterschap van Woerden.
Foto: Gemeentearchief Woerden.

In 1705 werd het pand aangekocht en vervolgens met aangrenzende eigendommen verbouwd tot
Gemeenlandshuis. Tweehonderd jaar later deed het Groot-Waterschap een deel van de gebouwen
van de hand en verbouwde het andere deel, waarin het nu nog gevestigd is.29
In een van deze panden in de Havenstraat heeft mogelijk de gevelsteen gezeten die velen zich
herinneren uit de gevel van de stadsherberg in de Voorstraat, later bankgebouw. Weliswaar is daarop
het stadswapen geschilderd, maar terecht merkte de streekarchivaris op dat de schildhouders die van
het wapen van het Groot-Waterschap zijn. Het is danook zeer waarschijnlijk dat het schild
oorspronkelijk niet met het stadswapen beschilderd was maar met het waterschapswapen.
Bij Koninklijk Besluit d.d. 30 december 1933 nr. 123 is het wapen van het Groot-Waterschap officieel
vastgesteld. De beschrijving luidde: „In goud een golvende dwarsbalk van azuur, waaromheen een
smalle golvende dwarsbalk van zilver, en vergezeld van drie ruiten van sabel. Het schild gedekt met een
gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen, en gehouden door een leeuw en een griffioen, beide van
goud, getongd en genageld van keel".
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Wapen van het Groot- Waterschap van Woerden.
Foto: Gemeentearchief Woerden.

Noten:
1) Een deel van de hier volgende gegevens werd eerder gepubliceerd in een opstel van Z. van Doorn en N.
Plomp, „De zegels en het wapen van Woerden", in: Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland
(Zuid-Hollandse Studiën XII) ('s-Gravenhage, 1966) 261-270.
2) Corpus Sigillorum Neerlandicorum. De Nederlandsche zegels tot 1300. ('s-Gravenhage, 1937-1940), nr.
1378.
3) Koninklijke Bibliotheek Brussel, Fonds Handschriften nr. 15656 (wapenboek van de heraut Gelre) f. 107.
4) Gemeentearchief Woerden, stadsrekeningen.
5) Als noot 4.
6) Als noot 4.
7) Als noot 4.
8) Als noot 1. Vergelijk N. Plomp, Woerden 600jaar stad (Stichts-Hollandse Bijdragen 13/Hollandse Studiën
4) (Woerden, 1972) 107-108.
9) Rij ksarchief in Zuid-Holland, Archief Staten van Holland voor 1572 nr. 1362 (d.d. 22-10-1567) en nr. 2581
(d.d. 19-6-1577); Rechterlijk archief Woerden nr. 98 (d.d. 14-7-1578); Rijksarchief in Utrecht, Archief
kapittel ten Dom nr. 1564 (d.d. 6-1-1609).
10) N. Plomp, Woerden 600 jaar stad, afb. H tegenover blz. 38, blz. 57-60; N. Plomp, „De drie burchten van
Woerden", in: Heemtijdinghen 12(1976) 17-23; zie ook het in noot 1 genoemde artikel.
11) Als noot 1.
12) Als noot 9.
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13) Centraal Museum Utrecht. Catalogus van het historisch museum der stad (Utrecht, 1928) blz. 151 nr. 997.
14) Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage, Collecties van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap
voor Geslacht- en Wapenkunde.
15) A. ten Bruggencate, „Heraldische gids van de Goudse glazen", in: Jaarboek Centraal Bureau voor
Genealogie 3 (1949) 128-168, i.h.b. 162-163.
16) Rijksarchief in Zuid-Holland, Rechterlijk archief Woerden nr. 44 ( 1603), 48 ( 19-8-1653), 49 (23-6-1663),
78 (29-5-1593); notariële archieven nr. 8497 (18-1-1596), 8498 ( 15-3-1606,19-7-1606), 8500 (8-8-1612);
Weeskamerarchief Woerden 3 f. 149 (1631) en f. 167 (1633).
17) Gemeentearchief Woerden, Akten van indemniteit.
18) Archief Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage. Dossier „Zuid-Holland 153 G, Woerden".
19) W.J. d'Ablaing van Giessenburg, Nederlandsche gemeentewapens. (Utrecht, 1862) 2-4, 16.
20) K. Sierksma, De gemeentewapens van Nederland (Utrecht, 1960).
21) Kerkhistorisch Archief \ (1858) 496, II (1859) 484, III (1862) 3! 1.
22) Gemeentearchief Woerden. Kerkrekeningen.
23) Zegelverzamelingen Ned. Hervormde Kerk, Leidschendam.
24) Universiteitsbibliotheek Utrecht, Coli. Handschiften nr. 1648, „Inscriptiones monumentaque in templis et
monasteriis Belgicis inventa" f. 119.
25) O. Groeneyk, Beknopte geschiedkundige beschrijving der stad Woerden (Zierikzee, 1829) 64.
26) C.J. van Doorn en L.C1.M. Peters, Kaartboek van het Groot- Waterschap van Woerden (Alphen aan den
Rijn, 1974).
27) M. Agterberg, De Hollandsche bodebus (Z. pi., 1980) 55.
28) Rijksarchief in Zuid-Holland, Rechterlijk archief Woerden nr. 51 (8-5-1691).
29) C.J. van Doorn, „Het Gemeenlandshuis van het Groot-Waterschap van Woerden", in: Heemtijdinghen 25
(1969) 1-5.

Koninklijke doortocht door Woerden in 1839
door A.N. Blok
Inleiding
Hoewel vorsten en prinsen op hun route van Het Loo naar Den Haag vele malen door Woerden
getrokken zullen zijn, wordt daar in de stedelijke archieven nauwelijks gewag van gemaakt.
Dit verandert als de in 1839 net gehuwde Erfprins van Oranje (de latere Koning Willem III) en zijn
gemalin Prinses Sophie, terugkerend uit Duitsland 1 , op weg naar Den Haag tijdens hun doortocht
door Woerden met enig ceremonieel worden verwelkomd.
„Algemeene Bepalingen"
Op 11 juli 1839 publiceert de Staatscourant de door de Kamerheer-Ceremoniemeester, de graaf van
Limburg Stirum Noordwijk, opgestelde en uit 16 artikelen bestaande „Algemeene Bepalingen van het
ceremonieel, hetwelk zal plaats hebben bij gelegenheid der aankomst van Hunne Koninklijke
Hoogheden den Erfprins van Oranje en Hoogstdeszelfs Gemalin".2
In de artikelen 3,4, en 6 wordt onder andere gesteld dat de doortocht door Woerden zal plaatshebben
op 16 juli; de burgemeester, wethouders en een deputatie van de stad, alsmede de garnizoenscommandant zullen zich op een korte afstand buiten de stad begeven om Hunne Koninklijke Hoogheden
met hun huwelijk te complimenteren, terwijl de Gouverneur 3 (destijds Van der Duyn van Maasdam,
die samen met Van Limburg Stirum en Van Hogendorp het illustere „Driemanschap" vormde) en de
Generaal-commandant der provincie Zuid-Holland „HH. KK. HH." op de grens van de provincie,
dus ook net buiten Woerden, zullen ontvangen.
Verder zullen er langs de route door de stad de troepen van het garnizoen en de dienstdoende schutterij
in slagorde opgesteld moeten staan.
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Voorbereidingen
In een buitengewone raadsvergadering op zaterdag 13 juli wordt een commissie benoemd, bestaande
uit de heren Wm. Paling Hz., M.J. van Erp Taalman Kip en C.J. Bredius, die de nodige
voorbereidingen zal treffen voor de ontvangst op dinsdag 16 juli.4 Deze commissie vergadert de
volgende dag in het bijzijn van de garnizoenscommandant Van Beek.
Tijdens die buitengewone raadsvergadering biedt wethouder J.F. Okhuijsen welwillend zijn woning
buiten de Utrechtse Poort aan om „HH KK. HH." te recipiëren, maar omdat men onzeker is of „de
wellevendheid en de welgevoeglijkheid dit gedoogt" spoedt de gemeentesecretaris J. Blom van
Assendelft zich naar Den Haag voor overleg met de Staatsraad Gouverneur.5
Tevens worden de ingezetenen, wonende aan de Voorstraat en Pannebakkerij (aan de straatweg),
middels de hierna volgende kennisgeving uitgenodigd hun huizen te versieren en de vlag uit te steken.6

Kennisgeving
„Burgemeester en Wethouders der Stad Woerden
Ge(le)t hebbende op de algemeenen bepalingen
voor het ceremonieel; het welk zal plaats(hebben)
bij gelegenheid der aankomst van Hunne
Koninklijke Hoogheid den Erfprins van
Orange en Hoog deszelfs gemalin
overwegende dat op Dingsdag deze Stad
de Eer zal hebben het Koninklijke Paar
in derzelven midden te zien passeren;
voor welke receptie hun Edel achtb(aren) zich
overtuigd houden de In gezetenen wel mede
zullen werken om daartoe de meeste
luister bij te brengen, nodigen
mits deze de Ingezetenen uit en
wel hoofdzakelijk die wonende in de
Voorstraat en Pannebakkerij aan de Straatweg
hunne huizen door het maken van groen, en
het uitsteken van vlaggen te versieren.
Gepubliceerd den 16 juli 1839".7

„Dingsdag den 16e July"
De gevels versierd met groen en linten, overal wapperende vlaggen. Militairen en leden der schutterij
keurig in het gelid. De commissie van ontvangst getooid met oranje sjerpen, witte handschoenen en
hoeden met oranje linten8, de gouverneur der provincie en de generaal-commandant in groot gala
wachten met spanning de aankomst van het prinselijk paar af.
Het blijft ongewis of het paar in Woerden is „afgestapt" aangezien zij diezelfde dag nog in Paleis ten
Bosch te Den Haag werden verwacht, waar hen de volgende dagen allerlei officiële ontvangsten ten
deel zouden vallen.
Mogelijk, maar dit is lang niet zeker, heeft J. van Dam Thz., onderwijzer in de strafgevangenis in
Woerden, de gelegenheid gehad het door hem aan Prinses Sophie toegewijde gedicht voor te dragen.
In ieder geval werd het de volgende dag wel als volgt in de „Avondbode" afgedrukt.9
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„Woerden 16 july. Bij den togt van het Koninklijk echtpaar door deze stad is door den heer J. van
Dam Thz., onderwijzer bij de strafgevangenis alhier, aan H.K.H, de Erfprinses het navolgende
welkom toegewijd".

Welkom, schoone Duitsche roos,
Die de Oranjebloem zich koos,
Welkom, jonge vorsten vrouwe;
Welkom in Oud-Neêrlands gaard!
Smaak het zoetste heil van de aard!
In het land der Trouwe!

Gansch Neêrland ziet u 't juichend aan,
Dat ge ook den schoonen weg zult gaan,
Dien 's lands ontslaapne Moeder drukte
Door wel te doen, door milde deugd
Bloeit ook voor U de bloem der vreugd
Die zij, de nooit vergeetbre, plukte!

Nam Duitschland onzen grijzen Vorst
Een dochter van de vaderborst;
Het geev' in u die telg Hem weeder!
Ja, wees als dochter door Uw min,
Voor 't hoofd van 't Koninklijk gezin,
Een Marianne, zacht en teeder!

O, daarom rigt uw intogt hier
De harten, vol van heilig vier,
Aanbiddend tot den Ongeziene
En daarom geldt de jubeltoon
Veel min den luister van Uw Kroon,
Dan U, 's Volks nieuwe Wilhelmine!

Dât zult gij, eedle Koningsspruit!
Een zoete stem ging vooruit,
Die U als schoon en edel maalde.
't Geloof aan adel in 't gemoed,
Bij d'adel van Uw Vorstelijk bloed,
Is vreugd, die ons van boven daalde.

Welkom dan, o Duitsche roos,
Die de Oranjebloem zich koos,
Welkom, jonge vorstenvrouwe;
Welkom in Oud-Neêrlands gaard!
Smaak het zoetste heil van de aard!
In het land der trouwe!

Zo moet het op die gedenkwaardige dag in juli 1839 voor de ingezetenen van Woerden wel een
belevenis zijn geweest in de versierde straten een „glimp" op te vangen van de tussen de erehaag van
militairen en schutterij doortrekkende koets van het prinselijk paar en hun gevolg.

Noten:
1) Gemeente Archief Woerden (GAW), Bibl. nr. 1005; Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, deel 1,
blz. 1570: Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, Erfprins van Oranje-Nassau huwt op 18 juni 1839 te
Stuttgart met Sophia Frederica Mathilda, prinses van Wurtemberg.
2) GAW Inv. nr. 217; Ingekomen stukken B. en W. 1839 II
3) De titel Gouverneur werd later de Commissaris des Konings.
4) GAW Inv. nr. 14; Gemeenteraadsnotulen 1833-1845.
5) Zie noot 4.
6) GAW Inv. nr. 164; Publication B. en W., 1832-1845; Concepten.
7) Zie noot 6.
8) GAW Inv. nr. 609; Gemeenterekening 1839; bijlagen Hfdst. V nr. 287 (levering K. Volkers).
9) Collectie Koninklijke Bibliotheek, Den Haag; „De A vondbode" (Algemeen Nieuwsblad voor Staatskunde,
Handel, Nijverheid, Landbouw, Kunsten en Wetenschappen) d.d. 17 juli 1839.
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Wie arm is krijgt lekkers.
door W.R.C. Alkemade
Het Sinterklaasfeest, vanouds een feest van gezelligheid, is al zo oud als de goede Sint zelf. En ook de
gewoonte om het feest te veraangenamen met speculaas en strooigoed doet al eeuwen opgeld.
Een aantal inwoners van het 18e-eeuwse Montfoort echter zal met gemengde gevoelens teruggedacht
hebben aan het „gezellige" Sinterklaasfeest van 1797: hun goedbedoelde (?) poging om het stadje van
betaalbaar Sinterklaasgebak te voorzien werd door schout en schepenen in de kiem gesmoord. Wat
was het geval?
Op 5 december 1797 kwam de Montfoortse schepenbank in een „extra-ordinaire" vergadering
bijeen. ' Die dag namelijk werden Egbert Vonkenberg, Clasijntje Groenewoud, Gerrit Oostendorp en
Joseph van Ek betrapt op het in bezit hebben van „Sint-Nicolaasgebak" (speculaas), dat niet
afkomstig was uit de stad zelf.
Zou dat tegenwoordig niet tot problemen leiden, in die tijd waren de betrokkenen in overtreding tegen
een ordonnantie van de Staten van Utrecht. Op verzoek van een aantal koekbakkers in dat gewest, die
node zagen hoe „baatzoekende menschen" goedkope koek uit de naburige gewesten Utrecht
invoerden en die onder de prijs van de Utrechtse bakkers gingen verkopen, besloten de Staten op 27
augustus 1750 tot een stukje handelsprotectie. Om te voorkomen dat de koekenmarkt verpest zou
worden, vaardigden de Staten, op initiatief van de stad Utrecht, een ordonnantie uit, waarin onder
meer bepaald werd dat „voortaan van alle soete koek en diergelijk gebak, komende uit enige van de
geünieerde provinciën en het ressort van de Generaliteit of van buiten deze landen binnen deze
provincie hetzij om te verkopen of zelfs te consumeren, zal moeten worden betaald van ieder honderd
pond ses gulden en van meerdere of minter quantiteit advenant".2 Met andere woorden: op koek van
buiten de provincie moesten invoerrechten betaald worden en de importeur was verplicht om bij de
plaatselijke collecteurs der belastingen precies aan te geven hoeveel koek en gebak hij in de diverse
Utrechtse steden verkocht of weggaf. Op overtreding van één en ander stonden zware geldstraffen en
verbeurdverklaring van de betroffen „soete koek".
De Montfoortse schout Kabos was vermoedelijk goed op de hoogte van de wet. Onmiddellijk liet hij
de schepenen bijeenroepen om van hen te „moogen weeten hoedanig zich hier inne te gedragen".
Direct stuurde men de gerechtsbode naar de „boosdoeners" om te vernemen waar de speciulaas
vandaan kwam. „Uit Woerden" was het antwoord... en zonder dat er invoerrechten betaald waren !
Dit bericht was voor de schout en de zeven schepenen het sein om „collegialiter" naar de
respectievelijke woonhuizen van de smokkelaars te gaan, daar de kisten met koek te laten verzegelen
en die daarop naar het stadhuis te doen brengen. Het was ook niet niks, wat de verdachten de stad
ingebracht hadden. In de kist van Clasijntje Groenewoud zat weliswaar maar 1750 gram speculaas,
maar Gerrit Oostendorp had wel 5V2 pond in huis. Joseph van Ek maakte het nog bonter met 35V2
pond speculaas, maar Egbert Vonkenberg spande de kroon: hij had niet alleen 83'/2 pond „Sint
Nicolaasgebak", maar ook nog bijna 4 kilo pepernoten en moppen!
Na deze spectaculaire vangst is men vermoedelijk gestopt met vergaderen, want pas twee dagen later,
op 7 december 1797 komen de heren schout en schepenen opnieuw in een „extra-ordinaire"
vergadering bijeen.3 Met betrekking tot het inbeslag genomen speculaas werd besloten te handelen
conform het 11e artikel van de ordonnantie van 27 augustus 1750, dat bepaalde dat de verbeurd
verklaarde koek verdeeld zou moeten worden onder de plaatselijke armen.

Dit artikel werd vervaardigd met medewerking van mevrouw G.J.A. Beerthuizen-van Kooten te Montfoort.
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Een bakkersechtpaar bij een ruime sortering „Sint Nicolaasgebak".
Coli Atlas van Stolk.
Schepen Jurrus kon zich met het besluit niet verenigen. Hij wees op het feit dat de ordonnantie al 47
jaar oud was en dat de „koeksmokkelaars" geen kennis ervan gehad hadden dat ze in overtreding
waren geweest. Zijn opmerkingen vinden gehoor, want men besluit de verdeling van het speculaas
onder de armen nog maar even uit te stellen totdat de schout overleg heeft gepleegd met de
procureur-generaal in Utrecht.
J. Kabos, de schout, spoedde zich de dag erna al naar Utrecht.
Na overleg met mr. Essenius, de procureur-generaal, kon hij in de „extra-ordinaire" vergadering van 8
december 1797 aan de schepenen mededelen dat de procureur-generaal niets dan lof had voor hun
doortastend optreden.4 De wet is de wet en onwetendheid van die wet was in de ogen van geen reden
om Essenius niet gestraft te worden. De schout had ook een pluimpje gekregen voor zijn alerte
activiteiten en, dat moet erkend, Kabos had oog voor „het bederf, welke het verbeurd verklaarde Sint
Nicolaasgebak onderhevig is" en op grond daarvan de zaak zo snel mogelijk geprobeerd af te
handelen. Hij had in de vergadering zelfs al een lijst bij de hand van de „arme lieden, welke door
weederzijdsche gezindheeden binnen deeze stad worden geälimenteerd" en ook de inwoners van het
Oude Mannen- en Vrouwenhuis kwamen in aanmerking voor een verlaat stukje Sinterklaas-gebak.
En daar het speculaas waarschijnlijk al zacht begon te worden en de pepernoten vermoedelijk keihard
werden besloot de Montfoortse schepenbank om staande de vergadering maar over te gaan tot de
verdeling van het lekkers onder de armen.
Zo werd Sint Nicolaas voor een groot aantal Montfoorters, zij het dan enige dagen later, in 1797 toch
nog een gedenkwaardig feest. Wie arm is krijgt lekkers. . . en wie smokkelt krijgt de zwarte piet!
Noten:
1) Rijksarchief Utrecht (RAU), Rechterlijk archief Montfoort, inv.nr. 627-3, vergadering 5 december 1797.
2) RAU, Archief Staten van Utrecht, inv.nr. 232-96.
3) RAU, Rechterlijk archief Montfoort, vergadering 7 december 1797.
4) RAU, Rechterlijk archief Montfoort, vergadering 8 december 1797.
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Akten van idemniteit van Zegveld, 1703-1811(3)*
door drs. R.J.F, van Drie
161

Trijntje Bergshoef (34 jr); Barwoutswaarder en Bekenes t.b.v. Bodegraven 1-5-1771.
Aantekening: vr Roel Klomp.

162

Cornells Stam, zn Wijnant en Dirkje van de Kemp; Loenersloot 16-5-1771 (extract Oostveen
10-9-1791).

163

Elisabeth van der Mey, vr Arie Craaypoel; akte van renuntiatie Zegveld 30-7-1771.

164

Henderijntje Snelderweert, vr Arie Verhaar, akte van renuntiatie Zegveld 11-7-1771.

165

Adriaantje de Jong (13 jr), dr Annigje de Groot wed Gijsbert de Jong; Bodegraven t.b.v.
Noorden 31-10-1771 (extract Noorden 14-6-1784). Aantekening: vr Cornells van Swol.

(Gemeentearchief Zegveld, Oud Archief Zegveld, inv.nr. 17, akten van indemniteit 1772-1811)
166

kinderen JanBalverten AaltjePeek: Gijsbert ( 17 jr) en Toontje (12 jr); Hagestein 7-1-1772
(kopie Gerverskop Jhr. de Marez gerecht z.d.).

167

Ariaantje Philipsdr. Verwoerf, Sluipwijk t.b.v. Zegveld 1-4-1772.

168

Petronella Kippersluijs; Themaat Van Westreenen's gerecht t.b.v. Bodegraven 26-9-1772.

169

Lourens Blok (23 jr); Linschoten 11 -11 -1772.

170

Tijs Cornelisz. van Leeuwen (33 jr); Hekendorp t.b.v. Bodegraven 24-4-1772.

171

Marijtje Jans Vlasman (27 jr); Zwammerdam t.b.v. Bodegraven 26-4-1772.

172

Anna van Wijk (63 jr); Waarder en Lange Ruige Weide 11-2-1773.
Aantekening: mei 1778 onder gerecht Zegveld en Zegvelderbroek gekomen.

173

Dirk van Leeuwen (28 jr), Maria van der Veen (33 jr), Ary van Leeuwen (3 jr), Hannis van
Leeuwen (2 jr) en Aaltje van Vuren (10 jr); Waarder en Lange Ruige Weide 10-3-1773 (kopie
z.pl. en z.d.).

174

Eyda Looy (20 jr); Rietveld en De Bree 19-3-1773.

175

kinderen Cornelis Verburg. Annigje (5 jr), Marijtje (3 jr) en Claartje (1V2 Jr); Zegveld en
Zegvelderbroek 30-4-1773.

176

Cornelis Cornelisz. (den Houdijker) (4 jr); Willige Langerak 22-4-1710 (extract Blokland bij
Montfoort 5-5-1773).

* De eerdere gedeelten van deze akten (archief gemeente Zegveld, inv.nr. 16 e.v.) verschenen in
Heemtijdinghen, 22e jaargang nr. 2 (juni 1986) e.v.
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177

Gerrit van der Sluijs; Nieuwkoop t.b.v. Lange Ruige Weide 18-5-1773.

178

kinderen BalteHogeboom en FijgjeNap: Margie(14jr), Jan (12jr), Geertje (10jr), Neeltje (8
jr) en Janna (7 jr); Bodegraven t.b.v. Barwoutswaarder 29-6-1773. Aantekening: hieruit
extract Zegveld 24-8-1796 voor Janna Hogeboom, vr Dirk Snoey.

179

Marrigje van der Greft: Zegveld 27-10-1773.

180

Adrianus Oudenes (24 jr); Waarder en Lange Ruige Weide 22-11-1773.

181

Ariaentje van den Hoek (22 jr); 's-Gravensloot Coenen's gerecht 13-5-1774.

182

Johannes van Dijk, zn Peter Thoenissen van Dijk en Elena Peters; Beest (Land van Maas en
Waal) t.b.v. Woerden 30-12-1774.

183

Huig Berkhof, Benthuizen t.b.v. Alphen 15-4-1775 (kopie z.d.).

184

Johannes Mecklenbeck en twee kinderen, waaronder Catharina Geertruy; Rotterdam
2-6-1775.

185

Arie van der Neut, Hekendorp 1-8-1775 (extract Waarder 18-1-1809).

186

kinderen Laurens van der Neut, waaronder Neeltje (5 jr); Breukelen 30-8-1775 (extract
Kockengen 21-1-1796).

187

Gerardus Uytermark en Anna Juliana Carolina Maria Cornelius en kinderen Jacoba ( 19 jr),
Johanna (14 jr) en Zara (IV2 Jr)j a kte van renuntiatie Zegveld 4-9-1775.

188

Jan van Schalk en Megteld Schalkwijk en zeven kinderen, waaronder Gijsbert; Reierskop
12-10-1775 (kopie Oudenrijn en Heikoop 4-12-1779, extract Zegveld 20-12-1790).

189

Anna Cornelisdr. van Rhijn, vr Meindert van Vliet; Zwammerdam t.b.v. Zegveld 21-4-1776.

190

Aalbert van Veen (24 jr); Bodegraven t.b.v. Zegveld 20-4-1776.
Aantekening: kopie hiervan gegeven 20-1-1801.

191

Geertje Blom (50 jr), wed. Jan Blonk; Kamerik Mijzijde 13-5-1776.

192

Huybert Hendrickse Coene en zn Saars Huybertse Coene, uit huwelijk met Willempje
Eykelenboom; Bodegraven 28-5-1776 (kopie z.pl. en z.d.).

193

Johanna Metman, dr. Joost Metman (ovl) en Ariaantje de Lange; 18-10-1776.

194

Steeven Verweij (32 jr); Schagen en De Engh 26-12-1776 (kopie z.pl. en z.d.).

195

Marriggi Jacobusse de Koning; Woerden t.b.v. Zegveld 16-1-1777 (kopie z.pl. en z.d.).

196

Hendrik Vlasman (33 jr); Zwammerdam t.b.v. De Bree 12-3-1777.
(wordt vervolgd)
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