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Nieuw licht op Romeins Woerden
door P.C. Beunder
Inleiding
In het eerste halfjaar van 1988 zijn de werkzaamheden met betrekking tot de grondsanering van het
gasfabrieksterrein in het zuid-westelijk stadsdeel van Woerden aan weerszijden van de Oranjestraat
ter hand genomen. Men verwachtte bij deze graafwerkzaamheden niet op belangrijke archeologische
sporen te stuiten, uitgaande van de heersende opvattingen dat de locatie redelijk ver verwijderd is van
het centrum van de Romeinse bewoning rondom de Petruskerk. Daarnaast veronderstelde men dat
de bodem tot op de diepte waar mogelijke archeologische gegevens zouden kunnen worden
aangetroffen, was geroerd door voormalige gasfabrieksactiviteiten, nog aangevuld met het feit dat een
zeer groot gedeelte van het bewuste terrein gesitueerd is op de gedempte binnengracht rond de oude
stad.
Dit verwachtingspatroon is niet uitgekomen. De bodemvervuiling strekte zich namelijk tot een veel
grotere diepte uit. Daardoor moest bij de sanering gebruik gemaakt worden van twee damwandputten. Voorts bleek bij de hierop volgende diepe ontgraving dat men over de gehele locatie te doen
had met een rivierbedding met oeverzones waaraan en waaromheen in de Romeinse tijd een
intensieve bewoning heeft plaats gehad en waarvan de archeologische sporen zich tot ver beneden de
geroerde bodem van gasfabriek en gracht uitstrekten.
Waarneming en onderzoek
Ten behoeve van de grondsanering werden dus twee damwandputten geslagen, waaruit de vervuilde
grond tot op de vereiste diepte kon worden verwijderd. Een put bevond zich ten zuiden, de oude put
ten noorden van de Oranjestraat. De waarneming behelst derhalve deze twee locaties (zie afb. 1 ).
damwandputten
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Aß. 1. Ligging van de damwandputten (tek. PCB).
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Zowel in de zuidelijke als in de noordelijke put hebben we te maken met het stroombed van een flinke
rivier met een onbekende breedte, waarvan de bedding in hoog tempo met sediment werd opgevuld,
voorafgaande aan en gedurende de Romeinse bewoningsperiode (ca. 45-260 na Chr.).
Omdat gedurende die tijd gebruik gemaakt werd van dit water, onder andere als vaarwater, en men de
onbestendigheid van loop en stroomgeul van dit water wilde tegengaan, werd een aantal
beschoeiingen aangebracht, waarvan de oudste, een tamelijk zware constructie met veel eikehout,
zich tegen de oostwand van de noordelijke put bevindt (zie afb. 1 en 3). Hier werd materiaal
aangetroffen, dat gedateerd is tussen 50 en 70 na Chr. De opvulling van het rivierbed met sediment
noopte tot verplaatsing van het beschoeiingssysteem westwaarts, waardoor terrein werd gewonnen en
voldoende diep vaarwater onder handbereik bleef.
De hierbij behorende beschoeiing treffen we in beide putten aan, namelijk in het middengedeelte van
de noordelijke put en de noordoosthoek van de zuidelijke put (zie afb. 1). Hiertussen werd materiaal
verzameld uit het eerste kwart van de tweede eeuw. Omdat de verlanding in hoog tempo en grote
omvang voortging werd nog voor of omtrent het midden van de tweede eeuw een derde constructie
aangebracht. In het zuiden van de zuidelijke put bedroeg de „uitbouw" rivierwaarts meer dan 25
meter. In de noordelijke put vallen de verspoelde resten van dit paalwerk samen met de voorafgaande
constructie. Opvallende kenmerken bij deze laatste constructie zijn:
— de meervoudige palenrij eindigt spontaan zuidwaarts. Kennelijk naderen we de grens van de
behoefte aan kade- of afmeeraccomodatie;
— de constructie bestaat uit een meervoudige rij dicht opeengeslagen, niet te dikke palen (ca. 10 tot
15 cm. doorsnede), vrijwel uitsluitend van elzehout, af en toe aan de westzijde gecompleteerd met
een horizontaal liggende eikestam;
— de conservatietoestand van de elzepalen is tamelijk goed. De meeste palen zijn nogal hard, de
positie van het geheel bevindt zich in een hoger niveau en rond de palen wordt nogal wat zeer
grove kiezel en tufsteen aangetroffen. Dat is kennelijk rond en na 150 na Chr. ter plekke aan land
gebracht.
Met deze constructie heeft men opnieuw dieper water willen bereiken en/of de rivier verder willen
reguleren. Zoals reeds gezegd is het dateerbare vondstmateriaal rond de laatste beschoeiing niet jonger
dan ca. 175 na Chr.
profiel
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Aß. 2. Profielschets in de zuidelijke damwandput (tek. PCB).
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Aß. 3. Profielschels in de noordelijke damwandput (tek. PCB).
Zonder verdere belangwekkende gegevens, hield met het bereiken van de westelijke damwand de
waarneming in de zuidelijke put op (zie nog afb. 2).
In de noordelijke put bleek de westelijke helft echter nog 't een en ander in petto te hebben.
De schepen „3" en „4".
Nadat hier ongeveer in het midden op ca. 2,5 m. —NAP de palenconstructie was vastgesteld, kwam
op dit niveau een meter of wat rivierinwaarts plotseling een groot stuk gepotdekseld eiken wagenschot
aan snee, wat onmiskenbare overeenkomst vertoonde met het proviandkastje aan de mastbank van
het grote Romeinse schip, dat in het voorjaar van 1978 werd aangetroffen tegen de rivieroever bij de
opgravingen op het terrein van het St. Jozefpensionaat.1)
Niet lang hierna begon de graafmachine systematisch de constructie van een schuin tegen de walkant
liggend platbodem vaartuig weg te happen. Woerdens derde Romeinse schip was vastgesteld. Omdat
door C.J.C. Reuvens gewag gemaakt wordt van de vondst van een Romeins schip te Woerden
oudtijds, opgevolgd door het zo even aangehaalde schip bij het St. Jozefpensionaat zullen we het
onderhavige vaartuig aanduiden als schip 3.
Samengevat komt het er op neer dat we te doen hebben met een platbodem schip, schuin tegen de
oever van het vaarwater weggezonken (zie afb. 1, 3, 4 en 5).
De lengte van het schip is niet vast te stellen omdat het aan beide einden door de damwand steekt. Op
grond van het niet aantreffen van de mastbank en een geconstateerde boordbreedte van 3,10 m. moet
de totale lengte van het schip ca. 25 m. hebben bedragen. De constructie van de boorden, waarin een
zeer dik, overnaads bevestigd boeideel opvalt, verraadt een grote overeenkomst met het Woerdense
schip 2, wat suggereert dat beide schepen op dezelfde werf of onder de handen van eenzelfde
constructeur moeten zijn vervaardigd. De bodemdikte is ca. 7 cm.; de wrangen, elk met een natuurlijk
kromhout liggen tegenovergesteld gepaard op de scheepsbodem en variëren in breedte tussen 19 en 22
cm. en de tussenliggende afstand ligt rond de 30 cm. De vastgestelde boordhoogte buitenwerks,
ongeveer midscheeps, is ca. 1,20 m. Tegen het zware boeideel (ca. 14 cm. dik) zit binnenwerks een
bewegeringsplank van 18 cm. breedte; alles eikehout en zwaar genageld. In het schipgedeelte werden
geen vondsten gedaan. Het diepste kimhout ligt op ca. 3,80 m. -NAP.
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Aß. 4 Ontgraving in de noordelijke put naar ZO gezien,
op de voorgrond het profiel van de aansnijding van schip 3
(foto PCB)

Volkomen onverwacht werd op nog geen meter verder rivierinwaarts op ca. 3,30 m. -NAP het
bakboord van een volgend schip aangegraven. Door stopzetting van de graafwerkzaamheden
gedurende een uur kon het volgende worden waargenomen en onderzocht. Onder een flauwe helling
rivierinwaarts ligt hier langsop en langszij schip 3, een fraai gelijnde boomstamkano met overnaads
opgeboeid boord, alles genageld eikehout (zie afb. 1,3 en 6). Omdat de mastbank werd aangetroffen
en kon worden vrijgelegd en later ook nog de boegpunt kon worden opgespoord, is de lengte bekend
tussen de boegpunt en 't hart van het mastgat, namelijk 3,50 m. De lengte tussen boegpunt en de
damwand waardoor-heen het achterschip steekt, is midscheeps gemeten 7,55 m. Hierdoor kunnen we
stellen dat de totale lengte van het ranke scheepje ongeveer 12 meter moet bedragen. Ter hoogte van
de mastbank is de bodembreedte binnenwerks 73 cm., de boordbreedte buitenwerks 125 cm. en de
boordhoogte binnenwerks 49 cm.
Ook hier zien we weer gepaarde tegenoverliggende wrangen met natuurlijk kromhout van ca. 10 cm.
breedte met een tussenruimte variërend van 60 tot 90 cm. Alle wrangen zijn op de bodem ca. 10 cm.
van de boordkromming genageld van binnen naar buiten en omgeslagen en evenzo op het boord op
10 cm. van de bodem en tenslotte in het boeideel. Aan de onderzijde van elke wrang was midscheeps
een gewelfde uitholling van 1 cm. aanwezig voor de waterdoorlating en op ca. 125 cm. achter het
mastgat werd 2 cm. beneden de boordrand aan stuurboord een doorboring van 3 cm. doorsnede
vastgesteld, kennelijk voor de touwbevestiging van de mast. Tenslotte was de boegpunt binnenwerks
versterkt met eikehout en was daar op ca. 20 cm. uit de punt een ijzeren ring aan een in het hout
geslagen ijzeren splitpen aanwezig, schijnbaar met de bedoeling de kano op eenvoudige wijze te
kunnen afmeren. Ook in dit scheepje werden geen vondsten aangetroffen.
Veelzeggend zijn het omgevend sediment en het spoelpatroon in beide schepen (zie afb. 7): een dun
laagje klei met wat takjes en blaadjes aan de landzijde onder de boorden en verder alles hoegenaamd
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Aß. 5. Gedeelte van het diepstliggende kimhout van schip 3 tussen de heipalen onder de gasfabriek naar ZW
gezien (foto PCB).
Aß. 6. Middengedeelte van schip 4 (boomstamkano) met de mastbank naar ZW gezien (foto PCB).
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Aß. 7. Spoelpatroon in schip 4 naar NW gezien (foto PCB).

homogeen grof zand met gelaagd fijn grind tot 20 cm. boven het hoogste boord van schip 3, waar
abrupt en scherp de scheiding met de grachtbodem ligt. Rivierwaarts tot de westelijke damwand
suggereert het overeenkomstige sediment een grote stroomsnelheid waarin beide schepen zijn
ondergegaan en opgenomen.
Populair samengevat lijkt het erop dat de beide schepen gedurende hun winterrust tegen de wal
gelegen, zijn verrast door dooiwater of hoog opperwater na zware regenval, waarbij de rivier nog
weer even behoefte had aan zijn oudere bedding. Doordat de schepen zelf een extra obstakel in de
stroomgeul vormden, zijn ze relatief diep weggezonken door uitspoeling en onder erosief zand
terechtgekomen. Wanneer alles tot zijn normale proporties is teruggekeerd, is de beschoeiing ter
plekke verspoeld en de rivierbodem enige meters opgehoogd met zand. Enkele fragmenten versierde
terra sigillata (Drag. 37), aangetroffen onder de scheepsresten, dateren de gebeurtenis op rond 190 na
Chr. Ze zijn afkomstig uit Trier en Rheinzabern en toe te schrijven aan Comitialis (of diens stijl
vertegenwoordigend). De geschetste ontwikkeling vertoont opnieuw een frappante overeenkomst
met de vondstsituatie van schip 2 bij het St. Jozefpensionaat. Alleen heeft men hier kennelijk nog
kans gezien 't een en ander uit de schepen te halen, getuige de beschutting van eiken wagenschot, die
nog als vlonder op de oever heeft kunnen dienen.
Het geheel van gegevens aangaande rivierbedding, beschoeiingen en scheepsconstructies overziend,
heb ik gepoogd met geschetste lijnen de waarneming uit 1978 bij het St. Jozefpensionaat en die uit
1976 bij de kazerne te combineren met de onderhavige (zie afb. 8).
Ook de visie van Berendsen met betrekking tot het verlandingsstadium van de Linschoten-stroom kan
hiermee overeenstemmen.2) Vooral door de enorme zandafzetting rond de scheepsresten, wil het mij
voorkomen dat in een sterk verlande bedding van de Linschoten-stroom, nabij de uitmonding in de
Rijn, gedurende een korte periode van overtollig opperwater erosieve verschijnselen hebben plaats
gevonden met de beschreven gevolgen. De uitgebreide en zware beschoeiingsconstructies, zoals hier
bij het St. Jozefpensionaat en op het kerkhof bij de Petruskerk3) vastgesteld en zelfs de tot dijk
verzwaarde wegconstructie aan de Wagenstraat4) wijzen erop dat, ondanks de voortschrijdende en
vergevorderde verlanding van de Rijn en de Linschoten-stroom, men beducht was voor perioden met
groot watertransport, waarbij de rivierlopen de tot gewoonte geworden, opgevulde beddingen
konden verlaten en rigoureuze vernielingen konden aanrichten, om vervolgens in hun oude tempo en
omvang verder te verlanden.
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Het altaar
De waarneming zou beëindigd zijn, ware het niet dat enkele meters terug naar de oever op een hoger
niveau (ca. 2 m. -NAP) bij toeval een stuk natuursteen voor de graafbak kon worden geconstateerd en
gered.
Na reiniging werd vastgesteld dat we hier te doen hebben met een nagenoeg compleet altaar (zie afb.
9). Een uniek stuk voor Woerden, Nederland, ja zelfs het westen van de Romeinse provincie
Germania Inferior.
Het altaar is vervaardigd uit nogal grove kalkzandsteen. Het is 73 cm. hoog, 43 cm. breed en 17 cm.
dik.
De vondstomstandigheden situeren het object op een oevertalud buiten de beschoeiing; het
dateerbare aardewerk rondom wijst naar het eerste kwart van de derde eeuw (zie eventueel nog afb.
3).
De inscriptie op de voorzijde van het altaar bestaat uit een zestal regels, gevormd door Romeinse
kapitalen die met een vrij ongeoefende hand zijn ingehakt. In enkele letters bevinden zich nog sporen
van rode kleurstof. De herkomst van het materiaal en het atelier waar het altaar is vervaardigd zijn mij
vooralsnog onbekend. Gezien de structuur van de steen (Nivelstein, Limonietzandsteen?), denk ik
voorzichtig aan de provincie Belgica. De tekst luidt: P.S.I.C.T.A.HA/A.A.P/SOL I. (nvicto)
HELAGA / BALO ET MINER (vae) / L. (ucius) TERENTIVS / BASSVS S (ignifer) COH. (ortis) /
III. BREVCOR (urn).
De aanvulling en de betekenis van de eerste en tweede regel kunnen als volgt zijn: P(ro) S(alute)
I(mperii) C(ohortis) T(otius) A(uxilio) HA(nc) A(ram) A(ediculamque) P(osuit): Tot heil van het
rijk, met medewerking van de hele hulptroep heeft Lucius Terentius Bassus, standaarddrager van de
derde hulptroep Breuci, dit altaar en zijn onderkomen (standplaats in een nis of uitbouw), gewijd aan
Sol Invictus Helagabalus en Minerva, geplaatst.
De wijding van het altaar en de verering daarmee gelden de zonnegod Sol Invictus (Helagabalus) en
diens priester, keizer Marcus Aurelius Antoninus, vrijwel alleen bekend als Elagabalus (218-222),
alsmede de godin Minerva, zinnebeeld voor dapperheid, volharding, kunsten en wetenschappen.
WOERDEN
overzicht Romeinse
beschoeiing met schepen
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Aß. 8. Overzicht van de ligging van gevonden Romeinse beschoeiingsconstructies
met veronderstelde rivierloop (lek. PCB).
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De opdrachtgever en vereerder is Lucius Terentius Bassus, die deel uitmaakte van de Cohors Tertia
Breucorum, een „cohors quingenaria equitata", een hulptroep bereden infanterie van ca. 500 man,
oorspronkelijk gelicht in het noorden van Joegoslavië. Omdat het niet de bedoeling en ook nog niet
goed mogelijk is alle oplosbare en onoplosbaar lijkende problemen in samenhang met het altaar en
bijbehorende inscriptie hier naar voren te brengen, wil ik volstaan met slechts een enkele aanvulling.
De letter S voorafgaand aan het woord COH. (ortis) is kennelijk op 't laatst, na vergeten te zijn, nog
tussen de woorden BASSUS en COH. (ortis) toegevoegd. Om 't redelijk regelmatige tekstbeeld niet te
verstoren (want er is eigenlijk geen plaats voor deze letter) heeft de steenhouwer deze letter als een
soort slangelijntje uitgevoerd. Toch vertolkt deze letter de functie die Lucius in de hulptroep heeft
uitgeoefend, namelijk Signifer, standaard- of vaandeldrager, welk object op de rechter zijkant van het
altaar, sterk vereenvoudigd, is afgebeeld (zie afb. 9). De linker zijkant van het altaar is gedecoreerd
met een offerbijl en een (beschadigd) offermes. De bovenkant van het altaar geeft gestyleerd een
offertafel weer, waarbij in de steen een ondiepe schotel is uitgehouwen voor de offergaven. In het
midden wordt een minuscuul tempeltje weergegeven.
Overige vondsten
Omdat het niet goed mogelijk is in dit bestek een opsomming te geven van alle gevonden voorwerpen
bij deze waarneming, wil ik volstaan met enkele opvallende zaken te memoreren:
Metaal:
— een spatha (ijzer), houten greep ontbreekt, totale lengte 90,3 cm., bladlengte
69,7 cm., mogelijk gestempeld met een vaag concentrisch stempeltje boven
aan het blad;
— een tweetal umbo's (schildknop) (ijzer) nogal gecorrodeerd;
— vier fibulae (mantelspeld) (messing) boogvormig;
— twee (boei)sloten (ijzer);
— een viertal sleutels (ijzer en één koper);
— een boothaakje (ijzer);
— een beitel of breeuwijzer (ijzer).
Bouwmateriaal:
- een behakte tufsteen 42 x 23 x 16 cm. met een geprononceerde rand, het stuk
kan dienst gedaan hebben als versieringselement in een gebouwfront,
eventueel opgevuld met andersoortig materiaal of een naamplaat;
— een stuk hypocaustumtegel met het stempel van de 15e cohorte (reliëf);
- een stuk tegula met het stempel van de Vexillatio Exercitus etc. (vgl.
Holdeurn 31-7);
— twee fragmenten met stempel van de Exercitus etc. identiek aan Holdeurn 28
la-d en la;
— een fragment met stempelaanzet IVV, legio XXX Ulpia Victrix (hoefijzervormig), (vgl. Haalebos 30-83).
Keramiek:
- vele honderden stukken ruwwandig en gladwandig aardewerk (w.o.
kruiken, amphoren, kookpotten, platte borden, schaaltjes), terra nigra,
kustaardewerk, geverniste waar etc, enkele stukjes Romeins-inheemse waar.
Terra sigillata:
— versierd, met de vormen Drag. 29 en 37, enkele Flavische stukken, verder
materiaal uit La Madeleine, 't meeste uit Trier en enkele stukken uit
Rheinzabern;
— onversierd, met de vormen Drag. 18,24/25,27,31,32,33,38,40,43 en 45,
waaronder de stempels: QFAQIUT (Aquitanus, la Graufesenque), CRACUNAF (Cracana, Oost-Gallië), SEVERUSFEC (Severus, Rheinzabern).
Enkele interpreterende opmerkingen
De vondst van het altaar geeft aan de Romeinse bewoning een aantal nieuwe aspecten. Enkele
daarvan wil ik hier nog voorzichtig aantippen. Tot nu toe was langzamerhand de opvatting gegroeid
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Aß. 10. Romeins boeislot aangetroffen in de rivierbedding (foto PCB).
dat in het castellum van Woerden (Laurum of Laurium) de 15e cohorte vrijwilligers met burgerrecht
was gestationeerd, mogelijk tot aan het verlaten van de nederzetting rond 260 na Chr. Deze visie moet
nu wel worden herzien. De meest voor de hand liggende consequentie die uit de vondst van het altaar
valt af te leiden is, dat op een ons onbekend tijdstip in de tweede eeuw de genoemde hulptroep
vrijwilligers is vervangen door de 3e cohorte Breuci, die mogelijk voordien ergens elders in de
provincie Germania Inferior kan hebben verbleven.5) Deze hulptroep moet op z'n laatst vanaf ca. 218
te Woerden zijn gestationeerd en is wellicht tot het einde van de bewoning hier gebleven. Twee
bouwinscripties afkomstig uit het Romeinse castellum te Zoeterwoude (Matilo) gedateerd tussen 196
en 200, maken het aannemelijk dat de 15e cohorte vrijwilligers na z'n vertrek uit Woerden naar
Zoeterwoude is gegaan.6) Het jaar van aankomst te Woerden voor de 3e cohorte Breuci wordt
hierdoor vervroegd tot minstens 196 na Chr.
Ook de specifieke wijding van het altaar en de vastgestelde vindplaats wijzen nog naar een bepaalde
richting.
Vooreerst moet het altaar wel opgesteld zijn geweest in of bij een (kleine) tempel, waarin het
ongetwijfeld geen eenling is geweest. De architectuur van dit gebouw moet aan de Romeinse
bewoning te Woerden als zodanig enige allure hebben verschaft. Vervolgens is de regeringsperiode
van keizer Elagabalus van 218-222 wel een zeer bijzondere. Het uitoefenen van de exotische
zonnegodcultus door de priester-keizer zelf is te kenschetsen als de stimulering van een proces waarbij
de persoonlijke vrijheid in tal van opzichten werd vergroot.7) Wij weten niet goed hoe men hier langs
de Rijn daar tegen aan keek. Er zijn aanwijzingen dat men zich hier in de delta nogal gereserveerd
opstelde. De exorbitante levenswijze van de verlichte keizer, z'n verdwijning van het wereldtoneel,
gevolgd door het bewust naar de achtergrond dirigeren van de cultus lijken mij een aanwijzing te zijn
dat het altaar niet in lengte van dagen het heiligdom heeft opgesierd, maar door een achterdeur is
afgevoerd en mogelijk rigoureus en misschien ook nog wel ritueel in de rivier is geplompt, de
respectabele betrokkenheid van Minerva ten spijt, waar het beter geconserveerd de eeuwen heeft
kunnen doorstaan om ons vanuit z'n solitaire vindplaats z'n verhaal, met en zonder woorden te doen.
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Slotopmerkingen
Het is paradoxaal maar waar dat de smerige gifgrond in Woerden in archeologisch opzicht voor de
kennis en de kleur van de Nedergermaanse Limes een geluk (bij een ongeluk) van de eerste orde is
geworden. Wanneer ik tot nu toe bijvoorbeeld terugkeek naar de 15e en 16e eeuw, waar onder andere
de Hollandse geleerde Cornelius Aurelius (1460-1531), een jeugdvriend van Erasmus, zich bij de
samenstelling van z'n Divisie-kroniek nog kon omringen met recent aan het licht gekomen klassieke
inscripties, om de oudste geschiedenis van onze gewesten „gefundeerd" gestalte te geven, dan bekroop
mij een weinig jaloezie over zulk een betrekkelijke rijkdom aan sluimerende bronnenmijnen, die
toentertijd al op hun retour waren en in onze dagen geheel lijken te zijn uitgeput. Maar zie, ons past
niet enkel de klacht: waar zijn de leeuwen van weleer?8), neen, ons past uiterste alertheid voor
graafmachines in een wijde straal rond de archaïsche bewoningskernen, waar zelfs de goden weer tot
leven blijken te kunnen komen en dien ten gevolge het gekrakeel na eeuwen weer onverdroten wordt
voorgezet.
Rest mij nog dank te brengen aan de heer L.A.A. Brinks te Waddinxveen, opzichter bij de Grontmij,
die mij herhaaldelijk met kaarten en maatvoering is te hulp gekomen, aan J.L. van der Gouw voor z'n
epigrafische initiatieven en aan de Woerdenaar Mart Scheer, die nogal wat vondsten opspoorde en
mij fysiek ter zijde stond gedurende de waarneming.

Noten:
1) Bogaers — Haalebos 1979.
2) Berendsen 1982, p. 179.
3) Bogaers — Haalebos 1982.
4) Bogaers — Haalebos 1986.
5) Bogaers 1969, p. 39.
6) zie bijv. Dijkstra en Ketelaar 1965, p. 44 en pi. XIX.
7) Louis Couperus heeft over deze keizer z'n roman „De berg van licht" geschreven.
8) Bogaers 1977.
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De Nessen te Harmelen
door J. van Bemmel
De naam en ligging van de Nessen te Harmelen zullen voor velen onbekend zijn, hoewel de Hoge Nes
al in de 14e eeuw met name wordt genoemd. Andere nessen in de omgeving zijn meer bekend: de Ness
te Linschoten, Bekenes bij Nieuwerbrug, de Hoppenes (= op de Nes) bij de Lek en de Nes te
Woerden. In Zeeland en op de Zuidhollandse eilanden worden ze nissen genoemd: Spijkenisse,
Stavenisse, Bruinisse etc.
De betekenis van het woord „nes(ch)" of „nis" is landtong. Het betreft een stuk land, dat binnen een
kronkel of meander van een rivier of stroom is gelegen. Te Woerden werd het tussengelegenland
behalve nes ook „meander" genoemd. De vorming van nessen hangt nauw samen met het verval (het
verschil in hoogte van de waterspiegel) van de rivier. Hoe geringer het hoogteverschil over een
bepaalde afstand, hoe groter kans er is op vorming van meanders en dus van nessen. Bij tijdelijke
afsluiting van een riviermond (bijvoorbeeld door dichtstuiving met zand) of door stijging van de
zeespiegel gedurende een bepaalde periode (transgressie) werd het verval minder, waardoor het
meanderen toenam.
Hoewel de Kromme Rijn haar naam om zijn vele bochten gekregen had, meanderde de Vleutense
Rijn in nog sterker mate door het zeer geringe verval. Door de afsluiting van de Rijn bij Wijk bij
Duurstede rond 1122 en in elk geval enige tijd vóór 1165 eindigde de verdere ontwikkeling van deze
rivieren. De Kromme en de Vleutense Rijn verloren grotendeels hun functie als verbinding met het
achterland voor de stad Utrecht. Juist nâ 1122 kwamen daar handel en scheepvaart tot grote bloei.
Daarom werd na de grote brand in 1148 gelijktijdig met de heropbouw van de stad een kanaal naar
het Gein gegraven. Dit kanaal, dat aanvankelijk de naam „nieuwe Rijn" kreeg, werd al spoedig
„Vaartse Rijn" genoemd.1) De verbetering van de rivier naar het westen toe zou niet alleen
kostbaarder worden, maar werd voorlopig ook minder urgent. Voor 1348, dus aanzienlijk later, werd
vanuit Harmeien eveneens een „Nieuwe Rijn" gegraven, de latere Trekvaart of Leidse Rijn.2)
Het is onbekend in welk jaar de beruchte bochten bij de drie Nessen werden afgesneden. De drie
Nessen waren, vanaf Harmeien gezien: de Nes, behorende bij de „Oude Hofstede", later de
„ambachtshoeve" genoemd, vervolgens in het midden de „Hoghe Nes" met 9 morgen land en
tenslotte de Spijkenes.3) De leenbrieven van de heerlijkheid Harmeien spreken over het land van de
Hoge Nes tot de Nieuwe Rijn. Dit zou erop kunnen wijzen dat de Hoge Nes in 1348 nog verbonden
was met de Stichtse kant van de rivier. Wat was namelijk het geval? Tussen 1250 en 1325 was het
Land van Woerden steeds meer in Hollandse handen geraakt, wat onder meer zijn oorzaak had in de
vlucht van Herman van Woerden na de moord op graaf Floris V in 1296. Aangezien het Oudeland
van de Indijk tot het Baljuwschap van het Land van Woerden behoorde, werd het daardoor
automatisch een Hollands leen. De Bijleveld werd bij het kasteel Harmeien de grens tussen Holland en
het Sticht Utrecht.
De afsnijding van de bochten had tot gevolg dat de Hoge Nes met een oppervlakte van 9 morgen land
aan de Hollandse zijde van de Bijleveld kwam te liggen. In de akte van belening van Dirk IV van
Zuylen d.d. 18 februari 1461 staat vermeld: het huis te Harmeien met 43 morgen land, de helft van 4
morgen land, de „Oude Nesse" genaamd4) en de helft van 7 morgen „de Hoghe Nesse" genaamd,
beide op het Oude Land van Harmeien.5) De leenbrief van 1503 vermeldt de helft van 7>/2 morgen,
evenals de volgende akte van belening uit 1535. De heren van Harmeien bezaten bij deze akten dus
nog de helft van de Hoge Nes en men nam er kennelijk genoegen mee, dat dit bezit in Holland lag.
Bij de condities en voorwaarden van de verkoop van het kasteel in 1682, werd vermeld dat de
„Nessche" uit hoog bouwland bestond, waarin „seer bequame pan- ofte tichelaarde" lag. De
oppervlakte was weer omtrent 9 morgen en was gelegen in „de provintie van Utrecht of anderzints
inde provintie van Holland onder de Gerechte van den Indijck, over welckers jurisdictie in wat
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provintie hetselve geleegen is, altans noch proces voor de Gecommiteerde Raiden van Holland
ongedeert (= onbeslist) is, hangende tusschen den gemelten heer van Harmelen ter eenre en de schout,
ambachtsbewaerders en geërfdens van den Indijck ter andere zijde, naer decisie (= beslissing) van
welck proces (in cas 't selve t' eeniger tijd mochte worden gedecideert) den koper sich sal reguleeren
(= aanpassen)". Voorts werd vermeld dat de ongelden, de belastingen, al enige jaren onder protest
aan Holland waren betaald.
Het land kwam in handen van mr. Ludolph de With, procureur bij het Hof van Utrecht te Utrecht.
Deze wilde over de grenskwestie eindelijk eens een uitspraak horen. Mr. Bernard Costerus, de
toenmalige baljuw van het Land van Woerden, noteerde op 14 oktober 1682 dat het gerecht van de
Indijk was belast met een procedure tegen de heer van Harmeien over 9 morgen land.6) Het ging
inderdaad om de vraag of dit land onder Holland of het Sticht gelegen was.7)
Het land kwam later in handen van Michiel Stempel. Zijn weduwe, Eimerentia Glimmer, werd op 14
juli 1702 gedagvaard tegen Johan Oudenrogge en Pieter Leechburch, eisers.8) Volgens hen had zij een
dam gelegd en later palen in de sloot geslagen om het aftichelen van het land te beletten. Eimerentia
betuigde, dat zij onschuldig was aan het leggen van de dam. Wel bekende ze enige paaltjes in de sloot
te hebben geslagen. Bij het proces werd nog opgemerkt dat zij „van onrustig humeur" was. Haar land
lag „neffens Spijkenes tot aan de rivier de Bijleveld". Het betrof dus de Hoge Nes.
Bij haar gebied moest bij de aanleg van een nieuwe kade van het Groot-Waterschap van Woerden
nog een sloot gedempt worden.9) Het oostelijk deel van het Groot-Waterschap had voor 1700 al
verschillende malen te maken gehad met doorbraken en dreigende overstromingen door de Lekdijk.
Waar het Harmeien betrof besloten Dijkgraaf en Hoogheemraden een doorlopende kade aan te
leggen vanaf de Putkop via Harmeien langs de Bijleveld tot Roetenbrug. Hierbij werd aangesloten bij
al bestaande wegen en paden. Op 7 oktober 1698 had men al besloten de tegenwoordige
Rijksstraatweg, toen bekend als de Zandwagenweg, op te hogen met puin en zand. De weg was in die
tijd 's winters veelal onbegaanbaar! Vanaf het dorp werd de tegenwoordige Joncheerelaan tot de
kasteelbrug als kade opgenomen. Deze „laan off steech" was toen eigendom van mr. Ludolph de
With. Men kwam overeen, dat de laan tevens als kade zou dienen; ze bleef eigendom van De With.10)
Vanaf de kasteelbrug werd de kade vervolgens doorgetrokken, waarbij ze zoveel mogelijk de
toenmalige tiendweg zou volgen tot aan de Spijkbrug. De situatie was toen anders als tegenwoordig.
In het verlengde van de huidige Ambachtsherenlaan liep een weg langs de Nessen naar de Spijkbrug.
Deze weg heette ook de Tiendweg en was eigendom van de heren van de Haar.11) Dit lijkt vreemd,
maar de verklaring is eenvoudig. In 1348 schonk Dirk I van Zuylen het kasteel Harmeien met 43
morgen land aan de St. Paulusabdij. De rest van de bezittingen bleef echter vrij eigendom en hieronder
behoorde ook de Tiendweg langs de Nessen. In 1462 schonk Dirk IV het leengoed als achterleen aan
zijn broer Gijsbert van Zuylen, terwijl de overige bezittingen het eigendom bleven van Dirk IV. In
1698 was Anthonia van Renesse, weduwe van Anthony van Stembor, „vrouwe douaryiere van de
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Hair", eigenaresse van de weg. Het was haar eis geweest, de Tiendweg zo veel mogelijk te volgen,
waarbij dit gedeelte van de kade haar eigendom zou blijven.
Het gedeelte van de Tiendweg tot de Nessen verdween. De tegenwoordige Tiendweg heette
toentertijd nog Buurtweg of Kerkweg; ook de naam Groene Steeg wordt gevonden. Deze weg werd
vanaf de Ambachtsherenlaan doorgetrokken tot de kasteelbrug. Vanaf deze brug werd de weg langs
het kasteel naar de Rijn en verder tot de Heldam Buurtweg genoemd.12) In de 18e eeuw werden de
namen Kerkweg, Buurtweg en Tiendweg afwisselend gebruikt; tenslotte werd de naam Tiendweg
definitief.
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De oorspronkelijke Tiendweg, nu opgenomen in de nieuwe kade, kreeg na verloop de naam
Appellaantje, waarschijnlijk omdat het laatste gedeelte door een boomgaard liep. Na de Tweede
Wereldoorlog werd er een verbeterde verbinding met Vleuten gerealiseerd en een gedeelte van deze
weg volgt het voormalig Appellaantje. Dit gedeelte wordt Appellaan genoemd. Nauwelijks
herkenbaar liggen de drie Nessen ter hoogte van huize Harmeien en verder tussen de Appellaan en de
Bijleveld, waar de woning van de heer B. v.d. Neut nog naar de nessen vernoemd is.
De nieuwe kade werd tussen 1701 en 1706 onder leiding van de landmeter Willem de Rooy
aangelegd. De Nessen werden, doordat de oude Tiendweg als kade in gebruik kwam, afgesloten van
het Groot-Waterschap van Woerden, hoewel de eigenaar daaraan nog wel moest betalen. Ze bleven
afhankelijk van de waterstand van de Bijleveld. Door de hogere ligging van de Nessen was dit
aanvankelijk geen bezwaar. Toen echter de watermolens in de polders van het Waterschap de
Bijleveld vervangen werden door een stoomgemaal (1873) kon de Bijleveld het water niet snel genoeg
meer afvoeren en dit werd nog erger toen in 1923 het stoomgemaal door een electrisch gemaal werd
vervangen. De familie Hoogendoorn, die op de Ambachtshoeve woonde en het land op de Nessen
pachtte, moest soms met laarzen aan de oogst van het land halen. Dankzij de grote veranderingen en
verbeteringen met betrekking tot de waterafvoer is ook dit probleem door de tijd opgelost.
Tenslotte nog dit: na de vereniging van de gemeente Indijk met de gemeente Harmeien in 1821 werd
er in 1822 nog een kaart getekend van de gemeente Indijk vóór de samenvoeging. De drie Nessen, die
eigendom waren van de ambachtsheer van Harmeien, A. van Beusechem, staan daar buiten de tot dan
nog tot Holland behorende gemeente Indijk getekend. Het grensconflict lijkt op dat ogenblik
inderdaad ten voordele van Utrecht opgelost te zijn....
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Doopplechtigheid anno 1672 in de vuurlinie en wel in de tent van de
prins van Oranje.
door J.C. van Oeveren
In het herdenkingsjaar van Willem en Mary, koning en koningin van Engeland, is het curieus om in
het doopboek der Gereformeerde kerk van Woerden te lezen, dat een schipperskind is gedoopt in de
legertent van stadhouder Willem III.
Er staat daarin geschreven:
„Den 25 september anno 1672
vader: Jan Janse, schipper
moeder: Pietertje Jans
kindt: Jan Janse
getuygen: Neeltje Gerrits van C , huysvrou van Aerjen Emense van Leuwe, bijde ledemate deser
kerck, dewelcke mondelingh getuyge, dat dit kindt is gedoopt in de tent van sijn Hoogheyt aen de
Nieuwerbrugge, daer doen ter tijt het leeger lagh, ende dese liede daer met haere scheepe lagen".
Het dopen van het schipperskind Jan in de kerk van Woerden was toen niet mogelijk, omdat de stad
op 24 juni 1672 in handen van de Fransen was gevallen.
Tevergeefs probeerde de prins van Oranje op 10 oktober 1672 Woerden te heroveren. De stelling
Nieuwerbrug (tussen Woerden en Bodegraven) met het hoofdkwartier van de prins, moest zelfs in
december 1672 ontruimd worden na het verraad van de in nederlandse krijgsdienst verblijvende
bevelhebber Mozes Pain et Vin, waarna de Fransen zelfs nog kans zagen om Bodegraven en
Zwammerdam in brand te steken.
Deze doopplechtigheid derhalve heeft als gevolg van de oorlogsomstandigheden plaatsgevonden op
een unieke plaats en op een historisch moment van onze vaderlandse geschiedenis.
Bron: Stadsarchief Woerden, Doopboek no. 4, laatste bladzijde.

De problemen van een Joodse slager in Woerden, 1785-1788
door C. Hamoen
Op 26 augustus 1782 werd Mozes Abraham Cohen beëdigd als spek- en vleesslager binnen de stad
Woerden. Op zich is dit niet zo'n bijzondere gebeurtenis; Cohen was niet de eerste en evenmin de
laatste Joodse slager in de stad.1) Hij was echter wel de meest spraakmakende en heeft letterlijk de
pennen in beweging gebracht.
In de oud-rechterlijke archieven van Woerden zijn tientallen bladzijden aan hem gewijd; de man lag
met iedereen en alles overhoop. Terecht of onterecht komt hij op ons over als een „schlemiel", een
geboren pechvogel.
De eerste keer dat we Cohen tegenkomen is in de „vredemakersrollen", de verslagen van de
bijeenkomsten van de „vredemakers", een college dat poogde om te komen tot schikkingen in zaken,
die anders voor de schout en schepenen van de stad zouden komen. Op 23 juni 1785 klaagt Dirk van
Leeuwen Cohen aan. Hij heeft een vordering op de slager ten bedrage van 5 gulden en 15 stuivers
wegens de levering van een halve mud Zeeuwse tarwe op 2 februari van dat jaar. Daarnaast bezit Van
Leeuwen nog een schriftelijke schuldbekentenis van Cohen voor een bedrag van 50 gulden. Cohen
verschijnt niet op de zitting en wordt daarom bij verstek tot betaling van de gehele som veroordeeld.
Het is duidelijk dat de slager er financieel niet zo gunstig voor staat.
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Hij zal zich dus wel in de handen gewreven hebben toen hij op vrijdag 12 augustus 1785 op de Leidse
veemarkt voor een prijs van 26 gulden de hand wist te leggen op „een klein koebeest". Hij weet niet
waarom de boer dit beest voor zo'n lage prijs aan hem verkoopt, maar het komt hem goed uit: hij had
al schade geleden met een andere koe, die „bij het slagten tegengevallen was". Direct na de koop
vertrekt Cohen met de koe naar Woerden om „'t zelve voor zijn klanten te slagten en bij aankomst
begonnen voord te gaan om 't zelve aan stukken te verkopen, alwaar hij in geslaagd is".
Op zondag 14 augustus heeft Cohen vervolgens door de marktknechten te Leiden een briefje met de
vastgestelde koopsom van de koe laten tekenen en met dat briefje én de koe begeeft hij zich naar het
kantoor van S.P. Ham, de ontvanger van de imposten te Woerden, om de vereiste belasting op het
„bestiaal" te voldoen en om toestemming te krijgen voor het slachten van de koe. Op het kantoor treft
hij Jan Engelke Meyer, de „priseerder" (taxateur), die de koe op 36 gulden schat en daarvan een
briefje opmaakt. Cohen pakt dit briefje echter niet aan: hij maakt bezwaar tegen de zijns inziens te
hoge taxatie door Meyer. Hij verlaat het lokaal en laat het taxatiebewijs achter.
Cohen heeft echter slechts deze ene koe in voorraad en zijn klanten wachten op het bij hem bestelde
vlees. De slager is woedend op de priseerder om zoveel willekeur.
Hij gaat vervolgens naar zijn oom, die jaren lang slachter is geweest en dus ter zake kundig, om raad.
Deze maakt hem duidelijk dat het eerste artikel van de Ordonnantie op het Bestiaal zegt, dat „de
koopprijs, en is die niet bekend, de taxatieprijs bepalend is voor de pacht". Met deze wetenschap gaat
Cohen nogmaals naar het kantoor van de ontvanger om de belasting te betalen voor de koopprijs van
de koe, namelijk 26 gulden. De ontvanger accepteert dit bedrag echter niet en ondertussen blijven
Cohen's klanten wachten op hun vlees. Mozes zal dus zijn hoofd wel geschud hebben over het hem
aangedane onrecht als hij tenslotte de impost voor slachtvee, getaxeerd op 36 gulden, betaalt. Wel
gaat hij in beroep bij schout en schepenen tegen de willekeur van de ontvanger, „ondanks dese
ongehoorde handelingen de pacht uit nood te hebben betaald". Hij eist terugbetaling van het door
hem teveel betaalde bedrag en een vergoeding voor de door hem gemaakte kosten om zijn recht te
krijgen. Tenslotte eist Cohen kwijtschelding van een hem opgelegde boete van 200 gulden voor het
doen van een valse aangifte.
Voor schout en schepenen speelt zich een weinig verheffend schouwspel af. De bode Jacobus van de
Bree legt een verklaring af, die het gelijk van Cohen bevestigt. Hierop schuift Jan Engelke Meyer de
verantwoordelijkheid voor zijn handelen af op zijn bazen, de „gaarderinner" Ham en de baljuw van
Woerden, Willem van der Hoeve. Ham daarentegen verweert zich met het argument dat hij zelf op
het betreffende ogenblik niet aanwezig was op zijn kantoor en dat het dus de schuld van zijn
ambtenaren is geweest. Hij draait er tenslotte op uit, dat de ontvanger en zijn baas, de baljuw, in het
ongelijk worden gesteld.
Het verlies zit de heren flink dwars en ze zinnen op wraak. Op 5 oktober 1785 schrijft baljuw Van der
Hoeve in zijn dagboek: „Om de jood Mozes Abraham Cohen te dagvaarden wegens 't bloedrissen van
een schaap zonder aangeeving", met andere woorden het ritueel slachten van een schaap zonder de
vereiste vergunning. Naar aanleiding hiervan vindt er een levendige correspondentie plaats tussen de
baljuw, de Woerdense president-schepen Okhuijsen en de advocaat-fiscaal Hoyer, die o.m. belast was
met het toezicht op de toepassing van de belastingreglementen. In deze correspondentie suggereert
Van der Hoeve kennelijk dat Cohen zich voor het slachten van het schaap van een vervalste
vergunning heeft voorzien en wil hem daarvoor gerechtelijk vervolgen. De klacht, die op 11 oktober
officieel voor mr. Nicolaas de Vooght van der Hum als gemachtigde voor de baljuw wordt ingediend
tegen Mozes Abraham Cohen, betreft het feit dat „op sondag den lOen October 1784 ten zijnen huize
is gevonden een geslagt schaap 't welk nog warm was". Omdat er geen vergunning voor de slacht zou
zijn verleend eist de baljuw verbeurdverklaring van het schaap en een boete voor de slager van 400
gulden. Cohen toont zich verbaasd over de aanklacht: hij beweert die dag niet thuis te zijn geweest en
vindt het vreemd dat de baljuw eerst nu, een jaar later, deze klacht tegen hem indient.
De advocaat-fiscaal Hoyer wil absolute zekerheid hebben dat Cohen geen vergunning is verleend
voor het slachten van het schaap en eist op 12 oktober 1785 een verklaring van de keurmeester
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Willem Hamoen, dat deze de vergunning niet heeft afgegeven.2)
Hamoen verklaart dat hij de betreffende vergunning inderdaad niet heeft afgegeven en dat hij dit te
allen tijde onder ede wil verklaren. Hij ondertekent deze verklaring vervolgens in het bijzijn van zijn
vrouw, dochter en schoonzoon.
Baljuw Van der Hoeve krijgt op 15 oktober vanuit Den Haag te horen dat hij Willem Hamoen de
verklaring nogmaals onder ede moet laten herhalen. De beëdigde verklaring moet ten overstaan van
schout en schepenen worden opgenomen en Hamoen wordt daarom ook opgeroepen voor dit college
te verschijnen. Maar helaas... Hamoen is ziek en kan niet naar het stadhuis in Woerden komen. Hij
bestaat het vervolgens om de heren te verzoeken de verklaring onder ede bij hem thuis op Breeveld te
komen aanhoren. Hoe durft hij! Als de substituut-baljuw Groeneyk tussen 11 en 12 uur 's ochtends
naar de schepenen gaat om ze te vragen „of ze de goedheid willen hebben om naar Hamoen te gaan
wegens 's mans ziekte" krijgt hij ten antwoord „dat zulks geweigerd wierd van de president-schepen
Okhuijsen, als zeggende dat men dit hier niet gewoon was, maar dat hij voor zig wel wilde komen op
het kasteel, so de man (Hamoen) totdaar kwam". De heren van het stadhuis verwaardigen zich niet
om bij „de gewone man" thuis te komen. Als compromis zou de president-schepen van het stadhuis
naar het kasteel gaan en Hamoen van Breeveld naar het kasteel! Ach, als je ziek bent, zal dat ook niet
veel helpen... Op 1 november 1785 is de verklaring onder ede van Willem Hamoen nog niet
opgenomen en Mozes Cohen blijft bij zijn standpunt, dat hij onschuldig is en er een rechtszaak moet
komen. Op 18 oktober had hij via zijn procureur Johannes Okhuijsen al laten weten dat hij vermoedt
dat er een spelletje gespeeld wordt, gebaseerd op wraakzucht bij de baljuw en zijn companen.
De baljuw zendt op 4 november een boodschap aan de stadssecretaris Dominicus Costerus met de
vraag waar de beëdigde verklaring van Hamoen blijft. Hij krijgt ten antwoord dat deze nog niet
afgeschreven is en dat de secretaris voorlopig op jacht is gegaan. Een tweede bode krijgt in Woerden te
horen dat de verklaring nog wel een week op zich zal laten wachten.3)
Als eindelijk Hamoen's verklaring onder ede is opgenomen zijn de processtukken gereed en kan de
zaak voortgang hebben, indien de baljuw de stukken ook daadwerkelijk in zijn bezit zou hebben.
Secretaris Costerus wil echter eerst wel geld zien voor het door hem verrichte schrijfwerk in deze en
nog een andere zaak, alvorens hij de stukken in handen van de baljuw legt. Op 10 november stuurt de
laatste zijn zoon Frederik naar het Woerdense stadhuis. Deze wordt ontvangen in de burgemeesterskamer, waar hij de secretaris om een gespecificeerde rekening vraagt voor de door deze verrichte
klerkendiensten. Costerus antwoordt hierop verontwaardigd, dat hij hiertoe niet verplicht is en dat de
baljuw hem moet vertrouwen: hij zal niet meer declareren als hem toekomt. Ze worden het er
tenslotte over eens dat dezelfde avond de stukken bezorgd zullen worden, waarna direct betaling zal
plaatsvinden. Die avond schrijft de baljuw in zijn dagboek „niet te weten waarvoor te betalen".4)
Een nieuw probleem is ondertussen ontstaan: Mozes Abraham Cohen wenst niet de christelijke eed af
te leggen dat zijn verklaring van onschuld juist is. Op 28 november is mr. Mattheus van der Pot,
Cohen's advocaat, op het kasteel gearriveerd om dit mede te delen. De baljuw is hiermee niet
ongelukkig: hij is ervan overtuigd dat dit in het nadeel van „de smous" zal werken, omdat de
schepenen zijns inziens niet accoord zullen gaan met een onbeëdigde onschuldverklaring.
Goed gehumeurd ziet de baljuw het proces dus tegemoet. Op 7 december ontvangt hij dan de
rekening van de kosten en rechten voor de beëdigde verklaringen van Hamoen en Cohen. De
rekening bedraagt 13 gulden en twee stuivers en gaat vergezeld van een zuur briefje van Costerus „dat
hij wel mögt lijden dat den Bailliu de rekeningen liet examineren en taxeren". Hij dringt er dus
sarcastisch op aan een onderzoek te doen naar de juistheid van de rekening.
Zal de baljuw hierover wel even een zuur gezicht getrokken hebben, zijn humeur moet helemaal tot
een dieptepunt geraakt zijn toen hij op 14 december het vonnis van de schepenbank hoorde in de zaak
Cohen. De schepenen verklaren de slager onschuldig aan het hem ten laste gelegde „indien Mozes
Abraham Cohen binnen 14 dagen onder eede naar de joodsche wijze verklaart dat hij van de koop der
schapen niet geweeten heeft en dat hij ook geen bewustheyd van 't slagten heeft, alsmeede dat hij de
gansche dag niet thuys is geweest". De Woerdense schepenbank toont zich dus tevreden met een
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verklaring onder ede volgens de Joodse wijze van eedsaflegging. De diverse legeskosten bedragen 15
gulden en de rechter eist dat deze voldaan moeten worden door de verliezer van de zaak. Mocht
Cohen de eed niet willen afleggen en daardoor schuld bekennen, dan wordt hij voor 12 jaar
verbannen en moet hij alle kosten betalen. In het vonnis van de schepenen blijkt dat ook deze de
betalingsachterstanden van de baljuw kennen, want in het vonnis lezen we: "... men sal hem geen
copie van het vonnis behoorlijk opgemaakt bezorgen, dan indien als secretaris te betale en zulx
geschiede terstond, de sak met de stukken te kunnen krijgen, gegeeven daarop de specificatie ter saake
van 35 gulden, 10 stuivers en 8 penningen over hetzelve".
Kennelijk gaat Van der Hoeve tegen de uitspraak in hoger beroep bij Gecommitteerde Raden, want
op 11 april 1786 staat er één veelbetekende zin in zijn dagboek: „Is bij de Heeren Gecommitteerde
Raden het proces tusschen mij en Mozes Cohen ten nadeele van mij uytgeweezen". Op 8 mei van dat
jaar lezen we in het dagboek: „Cohen zien beëdigen, die nadat hem alles voorgelesen was geen
zwarigheid maakte om Amen te zeggen, dus ik een rechtvaardige zaak verloren heb met een gedeelte
van de costen". In een laatste poging om zijn gram tegen de Joodse slager te halen haalt de baljuw
tenslotte maar weer die oude koe van 26 gulden uit augustus 1785 uit de sloot. Hij vraagt de Staten
van Holland om op hun kosten een proces te mogen beginnen over deze kwestie. Het antwoord luidt
glashard nee, waarbij de baljuw gewaarschuwd wordt dat, indien hij toch tot een proces zou willen
overgaan, alle kosten bij voorbaat voor hem zouden zijn. De baljuw zal wel eieren voor zijn geld
gekozen hebben: over deze onverkwikkelijke zaak doen de archieven er verder het zwijgen toe.
Ondanks zijn overwinning in deze zaak gaat het Mozes Cohen niet voor de wind. Hij kan slachten,
vetweiden en handelen wat hij wil, hij komt steeds verder in de problemen met talloze schuldeisers.
Aart Pak uit Kamerik dient een klacht tegen hem in over een schuld van 12 gulden bij de verkoop van
vier schapen, die de slager nog altijd niet betaald heeft. Op 17 november 1785, nog tijdens het proces
Pak-Cohen, meldt zich Hendrik Hogenes uit de Meije onder Zegvelderbroek met de klacht, dat hij
nog 11 gulden en 10 stuivers van de slager tegoed heeft, het restant van een betaling van de leverantie
van 2 schapen en 6'/2 pond wol op 3 juli 1785. De volgende schuldeiser verschijnt op 22 juni 1786 bij
de vredemakers: Maria Hogeveen, weduwe van Arie Roeleveld uit Kamerik-Teylingens, wenst een
betalingsregeling met Cohen inzake een schuld van laatstgenoemde. Cohen moet ter plekke 7 gulden
en 4 stuivers betalen en de rest elke 14 dagen met 5 gulden aflossen. De eerste termijn wordt inderdaad
betaald, de rest niet.
Op 13 juli 1786 staat Johannes Kerkwijk op de stoep. Cohen heeft in februari een kalf van 13 gulden
geslacht en zou daarvoor op zondag 13 februari komen betalen. U vermoedt het al: de slager is nooit
verschenen. Op 27 juli staat Maria Hogeveen weer tevergeefs bij de vredemakers in het gezelschap
van Cornelis Bijsterveld uit de Indijk. Bijsterveld heeft op 28 mei 1786 12y2 gulden aan Cohen
geleend, zonder dat dit terugbetaald is. Ook de prijs van aan Cohen door Bijsterveld geleverd
slachtvee is nog niet verrekend. Pas eenjaar later, op 14 juni 1787 wordt Cohen veroordeeld tot het
aan Bijsterveld betalen van 8 gulden en 4 stuivers.
De slager stopt kennelijk het ene gat met het andere, want op 5 juni 1788 verschijnt Jacob Abraham
Cohen — een broer of een oom? — om 200 gulden terug te vorderen die hij de slager op 10 april 1785
geleend had. Op 11 juli 1788 meldt zich de schaapherder uit Utrecht Roelof van Munsteren: hij krijgt
nog 16V2 gulden voor geleverde lammeren. Ook Cornelis Boer, koopman en bouwman te Kamerik,
komt op die dag om de 51 gulden en 6 stuivers te ontvangen, die hij nog tegoed heeft voor in januari
1788 aan Cohen geleverd vee. Tenslotte completeert Jacob Cohen het rijtje schuldeisers op die dag.
De goedzak had zijn naamgenoot weer 220 gulden geleend, die hij elke maand met een tientje zou
aflossen. Na twee termijnen had Mozes het echter weer af laten weten.
Steeds volgt een veroordeling en steeds schittert Mozes Abraham Cohen door afwezigheid.
Desondanks heeft hij het nog tot 1792 in Woerden weten uit te zingen. In dat jaar gaat de slagerij aan
de Korte Groenendaal in andere handen over en verdwijnt zijn naam uit de archieven. Aan een lange
reeks juridische conflicten met Mozes Abraham Cohen in de hoofdrol is dan een definitief einde
gekomen...
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„i/e; slachten van dieren en de bereiding van de spijzen", tafereel uit een joods
slachthuis. Kopergravure van Joh. Georg Puschner (omstreeks 1705-1750).
Bronnen:
Dagboek van de baljuw Willem van der Hoeve 1785-1786 (Bibliotheek Gemeentearchief Woerden);
Kohieren van de verponding op de huizen 1732-1792 (Gemeentearchief Woerden, Stadsarchief inv.nr. Kil,
48-54);
Admissieboek der neringdoende lieden (Gemeentearchief Woerden, Stadsarchief inv. nr. Kil, 68);
Wijkmeesterboeken 1737-1792 (Gemeentearchief Woerden, Stadsarchief, inv.nr. Kil, 75);
Vredemakersrollen (Gemeentearchief Woerden, Oud-rechterlijk archief, inv.nr. 139);
Resolutieboeken van schout en schepenen (Gemeentearchief Woerden, Oud-rechterlijk archief, inv.nr. 8,24,40
en 132).
Noten:
1 ) De joodse slagers bewoonden een pand aan de Korte Groenendaal in Woerden, in 1732 getaxeerd als „een
huys ende erve staende en geleegen op de hoek van de Lange Groenendaal, eygenaar en bruycker getakseerd
in huure waerdig te zijn de somma van 50 guldens". Het pand was in 1732 eigendom van de „capitein
d'Invalides" Moïse Ruinart. In 1759 vestigt er zich de slager Nathan Levi Thijn, die in 1765 wordt
opgevolgd door Jacob Nathan. In 1782 volgt Mozes Abraham Cohen en tenslotte wordt in 1792 Nathan
Jacobs Cohen eigenaar van het pand. In 1803 koopt Dirk Roos de slagerij en verhuurt deze aan Heyman
Jacobsz.
2) Willem Hamoen, een rechtstreekse voorouder van de auteur, werd op 31 juli 1711 in Woerden geboren en
overleed aldaar op 17 maart 1803. Hij was keurmeester op de slachtingen in Woerden en boer en
watermolenaar te Breeveld. Van 1737 tot 1788 was hij wijkmeester voor Snel en Breeveld.
3) De verhouding tussen Costerus en Van der Hoeve was niet goed en werd zeer slecht na het incident bij
Goejanverwellesluis in 1787, toen de prinsgezinde baljuw en de patriottische secretaris in het kasteel
tegenover elkaar kwamen te staan.
4) De baljuw had de gewoonte om alle kosten die hij maakte in de marge van zijn dagboek te verantwoorden.
Deze nauwgezette boekhouding ten spijt maakte Van der Hoeve van zijn persoonlijke financiën een
puinhoop, die ertoe leidde dat hij in 1795 zijn woonplaats Gouda, waar hij diverse bestuursfuncties
vervulde, wegens schulden moest ontvluchten.
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Akten van idemniteit van Zegveld, 1703-1811 (9)*
door drs. R.J.F, van Drie
379

Pieternella Rateland (20 jr); Barwoutswaarder en Bekenes t.b.v Zegveld 19-3-1779.
Aantekening: „Deese acte is geligt den 5e mey 1783".

380

Klaas Piters Schalkwijk (4 jr) en Willem Piters Schalkwijk (2 jr); Noorden 14-11-1769.

381

= 9 9 (Houdijcker, Mastwijck).

382

= 182 (Van Dijk, Peters).

383

= 62 (Van der Schijff).

384

= 226 (Ouwendijk).

385

Joannes Kromwijk en Anna Stam en kinderen Jacobus (5'/2 jr) en Arien (1 jr); Utrecht t.b.v.
Ouden Rhijn 24-3-1756. Aantekening: „Uitgeleverd op verzoek van Arien Kromwijk naa
Berboswaarden den 16e april 1804".

386

Antje Peterse Dijkmans, vr van Arien Kromwijk; Soest 19-7-1781.

387

= 223 (Honkoop).

388

= 236 (Van den Berg).

389

= 235 (Van Niekerk)

390

Annigje Rateland (19 jr), vr van Jan Woerden; Barwoutswaarder en Bekenes t.b.v. Zegveld
1-5-1783.

391

Jan Harmze Woerden; Woerden t.b.v. Berboschwaarder 9-1-1783.

392

Matthijs Goethart (23 jr); Bodegraven t.b.v. Zegveld 17-10-1782. Aantekening: „Deese acte is
aan de huisvrouw van Matthijs Goethart op de regtdag de 10e mey 1784 overhandigt".

393

= 212 (Van Vliet).

394

= 206 (Den Dubbelden).

395

= 2 1 8 (Van Vliet, Den Dubbelden).

396

= 225 (Van Vliet, Den Dubbelden).

De eerdere gedeelten van deze akten (archief gemeente Zegveld, inv.nr. 6 e.v.) verschenen in Heemtijdinghen, 22e
jaargang nr. 2 (juni 1986) e.v.
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397

= 242 (Van Vliet, Den Dubbelden).

398

= 166 (Balvert, Peek).

399

= 2 1 9 (Stolwijk, Balvert).

400

Cornells Balver (3 jr), zn Gijsbert en Johanna Stolwijk; Bodegraven t.b.v. Zegveld 27-10-1783.
Aantekening: „Den 16e april ... ten verzoeke van Cornells Balvert uitgelevert na Bodegravesche Meijen".

401

Cornelia Honkoop; Woerden 19-2-1778. Aantekening: „Op den 22e meij 1784 doen
overhandigen en dus ter secretarije van Zegveld geligt".

402

= 207 (Schoonderwoert).

403

Cornelis van Engelen (41 jr) en Barbina Straver (35 jr) en zn Adrianus (6 jr); Noordwaddingsveen t.b.v. Zegveld 7-11-1784.

404

kinderen Cornelis van Engelen en Balbina Straver: Maria (4 jr), Anna CTj'r) en Cornelia ( 1 jr);
Lopik en Lopikerkapel 2-5-1776.

405

Aagje Griffioen, vr Cornelis van Rossem en kinderen Teunis van Dam (6 jr) en Cornelis van
Dam (2 jr); Cockengen en Spengen 6-3-1747.

406

Maria van der Kleij (27 jr); Woerden t.b.v Honkoop 13-1-1770.

407

kinderen Teunis van Dam en Maria van der Kleij; Cornelis (5 jr), Aagje (4 jr), Katerina (2 jr) en
Willemina (13 weken); Woerden t.b.v. Kamerik en de Houdijken 19-2-1778.

408

kinderen Teunis van Dam en Maria van der Clij; Willem (5 jr 3 mnd) en Gijs (3 jr); Camerik en
de Houdijken 25-4-1785.

409

Jan Krijne van Heuijmen (14 jr); Aarlanderveen en Alphen t.b.v. Kudelstaart 4-7-1774.

410

Agatha Claasdr Clavereveld (24 jr); Boscoop t.b.v. Bodegraven 14-2-1784.

411

Swera Vlooswijk (3 jr), dr. Cornelis en Maria de Lang; IJsselstein t.b.v. Segvelderbroek
3-1-1786.

412

Cornelis de Graaf (26 jr); Woerden t.b.v. Zegvelderbroek 27-4-1786.

413

Maria van Rooyen (26 jr); Woerden t.b.v. Zegvelderbroek 27-4-1786.

414

Carel Rademaaker (heeft 4 jr te Kamerik als kleermakersknecht gewerkt en wil zich nu, na zijn
huwelijk, in Zegveld als meester kleermaker vestigen); Utrecht 5 april 1786.

415

akte voor o.a. Maria Streefland (10 jr); Papecop en Diemerbroek 24-3-1761 (extract
Oudewater 8-6-1784).
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416

kinderen Hendrik Vlasman en Cornelis Blommestijn: Jacoba (8 jr), Jan (5 jr), Maria (3 jr) en
Willem (2'/2 jr); Rietveld en De Bree t.b.v. Barwoutswaarder en Bekenes 25-7-1785.
Aantekening: „Ten verzoek van Wm. Vlasman deeze acte vermits het overlijden van de drie
overige kinderen uitgeleverd aan dezelve op den 18 aug. 1804".

417

= 196 (Vlasman).

418

=251 (Schalkwijk, Van Oostrum).

419

= 2 5 5 (Van Oosterom).

420

kinderen Johannes Kemp, waaronder Leena (14 jr); Willescop 10-4-1772 (extract Wulverhorst, Kromwijk en de Linschoterhaar 20-4-1787).

421

Cornelis Wolswijk; Harmelerwaard 12-4-1787.

422

Krelis van den Oudendam; Wilnis t.b.v. Waarder 22-6-1785, t.b.v. Barwoutswaarder en
Bekenes z.d. en t.b.v. Zegveld z.d.

423

= 247 (Vreeswijk).

424

Jannetje van den Oudendam (2 jr), dr. Cornelis en Marrigje Vreeswijk; Waarder t.b.v.
Barwoutswaarder 6-9-1786.

425

kinderen Thomas Leenders de Jongh en Altje Gerrits, waaronder Jan (17 jr); Noorden
15-4-1771 (extract Alkemade 27-4-1789).

426

Jannigje Hollaar (3 jr) en Eijgje Hollaar (1 jr); Linschoten 6-5-1761.

427

=152 (Van Leeuwen).

428

= 263 (Van der Pauw).

429

Meijntje van Sprang (25 jr); Harmeien 3-4-1790.

430

Dammes Janse van Dobben; Uithoorn 20-5-1791.

431

Cornelis Vendrig (31 jr); Camerijk en de Houdijken 23-6-1791.

432

= 89 (Van Sprang).

433

= 208 (Schoonderwoert).

434

= 287 (Plomp, Van Rooyen).

435

= 289 (Van Rijn).

436

Gijsbertje Ruijsch, dr Jan en Teuntje Vermeulen; Over Eind van Juphaas 22-11-1794.
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437

Jannigje Niermeijer (34 jr), dr George en Geertje van Vliet; Kamerik aan de Meijezijde
17-12-1795.

438

Cornelia de Bruijn; Bodegraven t.b.v. Zegveld 21-4-1762.

439

= 294 (Van Dijk).

440

=314 (Lansione).

441

= 335 (De Jong, Ouderkerk).

442

= 307 (Zuidervliet).

443

= 338 (Verhaar, Van Dijk).

444

Neeltje van den Nobel (22 jr): Camerik 9-4-1804.

445

Jan Kooijman (10 weken), zn Egbert en Judith Vermeulen; Snelrewaart en Linschoten t.b.v.
Kamerik Mijzijde 15-4-1779.

446

= 348 (Plomp, Van Rooyen).

447

= 345 (Streefland).

448

= 337 (Hommels).

449

=334 (Groenendijk, Vlasman).

450

kinderen Pieter Twaalfhoven en Gerritje Scholman: Arie, Gerrit en Martinus; Uithoorn t.b.v.
Nieuwkoop (voor Gerrit en Martinus) en Zegveld (voor Arie) 25-11-1792 (extract
Nieuwkoop 2-12-1807).

451

= 351 (Uytewaal).

452

= 352 (Van Schaik).

453

Pieter van Wijk (32 jr), zn Jan en Duifje van den Eijsel; Nieuwkoop 9-2-1808.

454

Maria Spijker (geb. 27-8-1782), dr Willem en Jannetje van Esch; Nieuwkoop z.d.

455

= 353 (Voorend, Stolwijk).

456

Jan van den Nieuwendijk (36 jr), zn Cornelis en Neeltje van Heesik; Oudenrijn 27-6-1764.

457

Henricus van den Nieuwendijk (34 jr. vr Gijsje van Eijndhoven) en kinderen Neeltje (3 jr),
Jacobus (1 jr) en Jan (10 weken); Linschoten c.s. 12-6-1800.

458

= 354 (Blommestijn, Van 't Lam).
(wordt vervolgd)
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