
Aen d Aemstel en aen t Y. daar doet zich heerli jck ope 

Zij die. a l s Keizerin, de kroon draeght van Europe, 

Amstelredam. die t hooft verheft aen s hemels a s . 

Als op 10 maart a , s . de sfeervolle en historierijke Westerkerk in het middelpunt der na t ionale 

belangste l l ing zal komen te s t aan , wanneer aldaar het huwelijk van Kroonprinses Beatr ix met Glaus 

von Arnsberg kerkelijk ingezegend zal worden, en de klokken van de Westertoren met de stem uit een 

glorierijk verleden aan deze plecht igheid luis ter zullen bi jzet ten, zal het voor ingeze tenen van Woer

den een bijzondere gewaarwording'zijn, de Keizerskroon, welke de s p i t s van deze toren s ie r t , h i s to

risch verbonden te weten met t s lo t ende s tede van Woerden. 

M A G Hauer Kleber 

Gegevens en afbeelding ont leend aan 'Ons Amsterdam', maandblad van de gemeentel i jke commiss i e 
Heemkennis ( resp . 11e jaa rgang no. 5, mei 1959, en 8e jaa rgang no . 8, augus tus 1956). 
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DE HERTOGH AELBRECHT' 

Een van onze belangste l lende l eze r s deed mij het volgende c i t aa t toekomen, dat ik graag wi l . 

overnemen en dat afkomstig is uit 'Oorsprong en Geschiedenis der Vroegere en Hedendaagsche 

Drinkgewoonte in Nederland ' . ) 

De Heeren der 17e eeuw s te lden er eene eer in, een beker te kunnen ledigen, waarvoor 

wij schrikken zouden en met Victor Hugo zouden vragen: ' i s die drinker 'homme ou t o n n e a u ? ' 

Dijkgraven en Heemraden muntten daarin uit. t Waterschap van Woerden had een grooten 

bokaal, die ruim 2 f lesschen inhield. De nieuw benoemde Heemraad moest dien in een teug 

ledigen, wilde hij echter twee bekers ledigen, dan waren al de aanwezigen verpl igt t hem 

na te doen, al zouden ze ook onder hun stoel su isebol len . 

In 1723 gebeurde ' t echter, dat de nieuwbenoemde Heemraad den bokaal nog e e n s ten der

den male vullen l i e t , en dien leegdronk alsof hij nog n ie t s gehad had. Ter gedach ten i s van 

dat heldenfeit , graveerde hij zijn naam en 't jaartal op den zi lveren voet van den bokaal en 

daaronder; 

T e r b i b i e t a d h u c s i t i o , 

da t wil zeggen: driemaal heb ik hem leeg gedronken en nog lus t ik meer ! 

De genoemde bokaal was een grote gouden hensbeker of hanzebeker, blijkens het c i t a a t met zil

veren voet. Een dergelijke feestbokaal moest de nieuweling, die in een corporatie werd opgenomen. 



ledigen De hensbeker van T Hooghe Heymraedtschap van den Lande van Woerden heet te de He; 

togh Aelbrecht Hij i s verloren gegaan, hoe is mij niet bekend, maar waarschijnli jk i s dir gebeurd 

omstreeks 1795 of daarna, misschien ten gevolge van een voidering van goud en zilver ten behoeve 

van de Franse tioepen. Het bijbehorende hensboek is nog aanwezig in het Gioot Waterschapsarchief 

en de inschriften daarin eindigen in 1794. naar ik meen. Ik kon het niet raadplegen, daar het. archief 

wegens de volledige verbouwing van het Gemeenlandshuis. nog ten dele ingepakt en opgeborgen was 

Vroeger heb ik echtei wel eens z i t ten neuzen in de rijmpjes, spieuken e.d.. die de nieuwbenoemde 

hoogheemraden er in schreven. La te r hoop ik er wel eens i e t s uit te publiceren, maar ve lschi l lende 

uitingen zijn daarvooi misschien mindei geschikt-

De naam Hertog Albrecht (van Beieren) hield de herinnering levendig aan de man. die het funda 

ment legde voor de daarop gevolgde ontwikkeling van het Gioot Waterschap. Dit geldt zowel voor de 

waterstaatkundige ontwikkeling van het Groot Waterschap door de privileges van 1363 en 1366 (.eigen boe 

zem) als voor de bestuursontvvikkeling door de privileges van 1388 en 1396 i (bevoegdheden van hoogheem 

raden en waars l ieden) . 

De oude bestuurders waren zich daarvan terdege bewust en eerden de nagedachtenis van de eigen 

lijke schepper van het Groot Waterschap van Woerden die het uit zijn nevelige en halfduistere voor 

tijd haalde en het voerde naar een degelijk, reëel bes taan . Ook de p laa t s Woerden dankt aan hem zijn 

s tad zi jn . (1372) 

De dijkgraaf van het Groot Waterschap van Woerden. Prof. Dr J. Ch. de Monte ver Loren, deelde 

mij mee. dat de naam van de beker wel l icht ook in verband kan s taan met een charter van 1410 (gedr. 

in het Charterboek van F. van Mieris), waaruit blijkt dal het Groot Waterschap van Woerden een grote 

achters ta l l ige wijnschuld van Hertog Albrecht had overgenomen, uiteraard in ruil voor zékere rechten. 

Ook dit hoop ik later wat nader te behandelen. 

C J van Doorn 

) Gedrukt te Amsterdam bij P . M . van der Made, 1868, en ui tgegeven door de Neder landsche Vereniging tot 
afschaffing van sterken drank. 

2.. 
) Deze pr iv i leges bevinden zich in het Groot-Waterschapsarchief A nrs . 3, 5, 7 en 8. 

VRAGEN 1 Wie kan mij helpen aan de nummers van Het Weekblad van Woerden, Het Nieuws van 
Harmeien en De Drie Provinciën van september 1919. waarin de vers lagen s taan 
van de opening van de H . B . S . in de Havenstraat te Woelden.dit met het oog op de 
samenste l l ing van een boekje? 

C J van Doorn, Utrechtses t raatweg 56III. Woerden 

2 In een publicat ie uit het einde van de vorige eeuw wordt gesproken van de Linscho 
ter s chaa t s Wie kan zeggen wat voor soort schaa t s hiermee wordt bedoeld? 

3 Wie bezi t een afbeelding van de vroegeie korenmolen te L in scho t en? 

J G M Boon Fl van Egmondstraat 27. Lopik 


