
DRANKMISBRUIK EN VERKEERSVEILIGHEID IN VROEGER EEUWEN. 

Dat drankmisbruik gevaren inhoudt voor de verkeersveiligheid is heus niet een verschijnsel van de 
laatste tientallen jaren. Al meer dan drie eeuwen geleden was het stadsbestuur van Oudewater ver
plicht in dit opzicht voorschriften uit te vaardigen. Dit blijkt uit de op 20 oktober 1613 van de pui 
van het stadhuis afgekondigde "Ordonnantie over de Voer-luiden". Tegelijk maakte men van de gele
genheid gebruik om orde te stellen op een andere misstand. De vrachtrijders bleken het niet al te 
nauw te nemen met het laten weiden van hun paarden op andermans grond, in het bijzonder op de 
om de stad liggende stadswallen. Om daaraan paal en perk te stellen moesten zij de beschikking heb
ben over ten minste anderhalve morgen weiland (De Rijnlandse morgen had een oppervlakte van 
0,8516 hectare). Zij die slechts één paard bezaten konden met een geringere oppervlakte toe. Hoe
veel minder wordt niet gezegd. 
De tekst van de verordening luidt als volgt. 

Ordonnantie over de Voer-luyden. 
Alsoo dagelycx groote dachten comen aen den Heeren Officier, Burgemeesteren, ende Gerechte, de
zer Stede Oudewater, ender inder daet ende Waerheyt bevonden wordt, dat de Voeriuyden, ofte 
Wagenaers, uit Dronkenschap moetwillich ende groote reuckeloosheyt, de goede luyden herwaerts 
ende derwaerts, met hun ryden niet alleen dickwels in groot gevaer, en perykel stellen, maer dat zij 
oock menichmael, hare Wagens omme werpen waer deur, grote, ende droevige ongelucken en can 
worden veroorsaekt, Soo ist, dat de Heeren voorn, omme daerinne te voorzien, zoo veel hun doen-
lycken is, by dezen hebben gekeurt ende gestatueert, deze naervolgende Keure, ende Ordonnantie, 
lastende ördonneeren Allen en ygelyck Voerman, binner dezer Stede, ende Vrydomme van dien, ai
rede Woonachtich, ende die aldaer in toekomende tyden, noch zoude mogen comen Woonen, hun 
daer naer te reguleren, op de peene, ende Boeten, daerinne tegens den Contraventeur gestatueert. 

1 
Kerstelycken en zal gheen Voerman, Burger, ofte Inwoonder dezer Stede, ofte der zelver Vrydomme, 
droncken zynde. hier, ofte Elders eenige Luyden, ofte Vrachten moghen aennemen, ofte doen aen-
nemen, ten ware dat de Luyden, ofte Vrachten, wilde, en conde vertoeven tot dat hy wederomme zal 
wezen vernuchtert, op de boete van Twee Carolus L van veertig grooten. 

2 
Ende zal een Voerman eenige Luyden, ofte Vrachte aengenomen hebbende niet droncken mogen 
Drincken zoo lang als hy de goede luyden ende zelve aengenomen Vracht, niet en zal hebben vol-
daen naerbehoren, op gelycke boete als vooren, en zullen niettemin de goede luyden vermogen, tot 
costen van beschonken voerman 'tzij alhier binnen dezer Stede off Elders, een andere Wagen, tot 
haren gerieve te Huyren. 

3 
De Voeriuyden zullen gehouden wezen, int Ryden ende mennen van hunne Wagens, alle behoorlycke 
voorsichticheit te gebruyeken, zulex dat zy niet en zullen vermogen eenich ander Voerman, 'tzy de
zelve van dezer Stede, ofte van andere plaetse, zy voor hen heenen rydende, voorby te ryden, ten zy 
dat by den geenen, die voor hen heenen Ryt, daer van duylyken zal hebben gewaerschout, en ver
zocht, dat hem wil laten voo by Ryden. ende insgelycen de Voeriuyden van dezer Stede, door eencn 
andere, 't zy van hier ofte Elders rydende, by den geenen die naer hem comt, ende meer haest heett 
ofte lichter gevracht is, verzocht zynde, dat zy hem voor by ryden, gehouden wezen haer Wagens 
stille te doen staen, en den anderen behoorlyken tyt, en plaetze te vergunnen, omme voor by te m o s 
ryden, ten ware zy mede met reeden zoo costen aanryden, dat de achterste deur hun niet en worden 
verlet, ofte getardeert, op gelycke boete van twee gulden. 
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4 
Wie deur Dronckenschap, moetwillicheit ofte dartelheyt eenen anderen voor by rydende, ofte ander
seits zyn eygen, ofte eens anders Wagen omme werpt, 't zy zelve by ofte buyten zyne schulde 
geschiet, die en zal niet wederomme mogen Ryden, voor, ende alleer hy voor den Gerechte, van zyne 
onschult behoorlycken zal hebben gedaen blycken, ende dienvolgende Vercregen zal hebben, con
sent, omme wederomme te mogen ryden, op de boete van Vyfentwintig gulden van Veertig groo-
ten 't elcken reyze by dencontraventeur te verbeuren. 

5 
Ende wie bevonden zal worden zyne ofte eens anders Wagen by zyn schulde ommegeworpen te 
hebben, zal daer en boven verbeurt hebben gelycke Vyfentwintig gulden, ende niettemin gehouden 
wezen, te verzoecken nieuwe consent als vooren, ende den geenen die deur ommewerpen van de 
wagen, aenlyff ofte goet eenige schade heeft geleden de zelve schade , ende smerten 
te repareren, ende te beteren, ter discretie van den Gerechte gereserveert den Heere zyne Gerech-
tigheyt, in cas dat ymant daer deur 't Leven zoude mogen worden verongeluckt. 

6 
Ende alzoo onder pretexe van paiseeren, dickwels aen alle Herbergen wordt aengereden, waer 
deur dronckenschap van de Voerluyden, ende voorts andere ende ongereegelthyt veroorsaekt 
worden, soo en zullen de Voerluyden van nu voortaen, van hier op Utrecht rydende, onder wegen 
niet mogen paiseeren, en int wederkomene ryden maer eens, tussen hier en der Goude noch int gins 
noch int wedercomme gansch niet, ende tusschen hier, ende andere Steden, ende phietsen, naer ad
venant, alles opte boete van twee der voorz. guldens, 't elcken reysen by den Conti jventeur te ver
beuren. 

7 
Soo wanneer eenich Voerman, eenige luyden, ofte Vrachte aenneempt, ende de zelve op eene zee-
kere uyre verscheyt, en niettemin voorde zelve gestelde uyre affrijt, zullen de luyden op de zelve 
uyre passen, een andere Wagen, tot costen vanden affgereden Voerman, mogen huyren. 

8 
Wanneer een Voerman eenige Luyden ofte andere Vracht aenneemt, ende de zelve op een zeeckere 
uyre verscheyt, ende binnen een uyre naerden besteden, ende bescheyden tyt niet offen ryt, zullen 
de Luyden, dewelcke oftwelckers goedren zy aengenomen, ende Verscheyden hebben, vermogen tot 
costen vanden gebreeckighen Voerman, een andere Wagen te huyren. 

9 
Niemant zal voortaen, binnen dezer Stede, ofte derzelver Vrydomme, omme eenige Vracht vermo
gen te reyden, ofte eenige goedren binnen der Stede te sleepen, ten zy dat hy een minsten anderhalf 
morgen Weylants. in eygen ofte in Huere is hebbende, ende de slepers maer een Paert hebbende, naer 
advenant, op de boete van twee Car. gulden telcken reyse te verbeuren. 

10 
Niemant 't zy Voerman Sleeper. ofte y'ments anders, zal van nu voortaen eeniche Paert, ofte Paer-
den. onder wat pretext dat het zelve zoude mogen wezen, mogen laten gaen Weyden, aen, ofte op, 
eenige dezer Stede Wallen, Burchwallen, Dycken, ofte Caden, ofte eenige andere goede Luyden Wey
den. Uytei ycken, ofte andere Landen, 't zy binnen de Vrydomme, ofte daerbuyten op peene van 
zes Car. gu dens, telcker reyse op elck paert te verbeuren, het welcke op zoodanige publycke plaet-
ze off eenige andere goede Luyden Landen, Weyden. ofte Uyterdycken, zal worden bevonden, wacr-
inne de eygenaer ofte bruyeker, van de zelve Landen, volconien gelooff zal hebben, ende /al de 
Lygcnaervan dezelven Paerden, ofte Paert. boven devour/, boete, niettemin gehouden wezen, aende 
Lygenaer ofte bruyeker. alle schade, daer deur in zyne Landen, ofte Weyden geleden, ter discretie 
vanden Gerechte te beteren. 



11 
Ende ten eynde de voorz Ordonnantie, naer haren innehouden geobserveert, en de contreveneur van 
dien teert ende gecorrigeert mogen worden 
Soo ist, dat d'Heeren voorn t den Dienaer van de Justitie, binnen dezer Stede, ernstelycken lasten en
de Ordonneren, dat hy op alles goede opzicht zal nemen van alle contreveneurs dezer behoorlycken 
verwittigen, zonder yemanden uit gunst, ofte omme eenig genott te conniveren, ofte verschoonen, 
op peene van gesuspendeert te worden van zyner ter discretie vanden Gerechte, naar evigentie 
en gelegen vande saecke, tot wekken eynde, hy gehouden zal wezen, hem ten versoecke van 
Burgemeesteren tot allen tyde, by Eede te purgeren, en zal hem brengen, op zyne Verclaringe 
volcomen geloof worden gegeven. Aldus Gekeurt, by den Officier, Burgemeesteren, ende Gerechte 
dezer voorz Stede op den vyftienden dezer Maent Octobris inden Jare Duysent Vyff hondert ende 
Dertien ! ) . 

Ende ten Eynde Niemant Ignorantie zoude pretenderen 
hebbe ick onderschreven Secretaris der voorz Stede, dezen 
deur laste vande Heeren voornt, ten Steeder Kuys puye, 
naer voorgaende Clockluydinge gepubliceert op den Twin-
tichsten octob. 1613. 

' ) Gezien de datum van afkondiging zal de aanduiding „Vyff hondert ende Dertien" wel op een schrijffout 
berusten. Het is moeilijk aan te nemen, dat tussen het vaststellen van de ordonnantie en de afkondiging 
een tijdsverschil ligt van precies honderd jaar. Bovendien komt zij voor in een verzameling ordonnanties 
van een van de burgemeesters uit de zeventiende eeuw, allen met de hand geschreven. 

Oudewater. A.W.den Boer. 

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD VAN WOERDEN, 1816 

door L. Cl. M. Peters 

Na het herstel van Nederlands onafhankelijkheid werd op 1 december 1813 namens het Algemeen 
bestuur van de Verenigde Nederlanden door de Commissaris van het bestuur van het arrondissement 
Leiden een provisionele regering voor de stad Woerden aangesteld. 1 ) Bij Koninklijk Besluit van 5 
november 1815 werd er voor de steden van de provincie Zuid-Holland een regeringsreglement vast
gesteld. Ingevolge dit reglement werd de regering van de stad Woerden uitgeoefend door een gemeen
teraad van dertien leden, van welke dertien leden er twee burgemeester waren. 2) Voor de eerste 
maal werd deze raad door de Koning benoemd, op voordracht van de Minister van Binnenlandse Za
ken. 
In een van de eerste vergaderingen van de raad, te weten de vergadering van 30 april 1816, werd on
der meer een "Reglement van orde voor de vergaderingen van den Edel Achtbaren Raad der Stad 
Woerden" vastgesteld. 3) Het reglement was door de gemeente-secretaris Arie Cats uit de door elk 
van de leden van de raad gemaakte aantekeningen ontworpen. Enige artikelen uit dit reglement zijn 
de moeite waard om uit de vergetelheid te worden onttrokken. Erg opvallend is dat acht van het vijf
tien artikelen tellende reglement meteen boete worden gesanctioneerd. 
In artikel twee wordt b.v. bepaald dat wanneer de burgemeesteren dit speciaal bekend maken, de le
den in het zwart gekleed ter vergadering zullen moeten verschijnen, "op verbeurte van een gulden" 
Een volgend artikel bepaalt, dat wanneer de leden een gewone vergadering niet bijwonen, /ij tien 
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