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Drie kleine steden in de Staten 
door drs. J.W. Koopmans 

De verschijning van Schoonhoven, Woerden en Oudewater in de Hollandse Statenvergadering 

In de ï 6e eeuw verschenen op de vergaderingen L U I i i v i m t ^ i H J ^ U l U , 

vertegenwoordigers van de adel en de belangrijkste steden. De geestelijkheid was in dit gewest als stand niet 
vertegenwoordigd, omdat het kerkelijk grondbezit van een te geringe omvang was. De edelen kwamen mede 
namens het platteland en de kleine steden, dit op grond van hun positie als ambachtsheren. Als Ridderschap 
hadden ze de eerste stem in de Staten. Tot 1572 waren slechts zes steden stemhebbend, te weten Dordrecht, 
Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam en Gouda. Andere steden werden af en toe ter vergadering opgeroepen, 
alleen evenwel bij zaken die hen direct aangingen, zoals de haringvisserij. Hun positie was dan slechts adviserend. 
De belangrijkste functie van de Staten in deze tijd was overigens het al dan niet toekennen van de vrijwillige 
beden die door de landsheer gevraagd werden, tot 1555 Karel V en daarna Philips II. 
Toen de Opstand in 1572 uitbrak en de Staten zelf de bestuurlijke taken gingen uitoefenen, achtten de 
rebellerende leden het verstandig meerdere steden in het overleg te betrekken. Uiteindelijk zouden achttien 
steden een stem verwerven, waaronder Schoonhoven. Men kan zich afvragen waarom deze stad wel en de 
buursteden Woerden en Oudewater niet? Aanvankelijk kwamen namelijk deze twee ook regelmatig opdagen, 
terwijl Oudewater zelfs aanwezig was op de zogenaamde „eerste vrije Statenvergadering" te Dordrecht in juli 
15721). 

Vergadering van de Stalen van Holland Ie Dordrecht in juli 1572. 
Els uit: Staalkundige historie 1756-1782. 
Foto: A lias van Stolk, Rotterdam. 
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Voor Oudewater werd deze kwestie halverwege de 18e eeuw reeds aan de orde gesteld door G.R. van Kinschot. 
In zijn Beschryving der Stad Oudewater gaat hij na, wanneer er vanaf 1525 afgezanten ter dagvaart zijn geweest2). 
Aan de hand van gegevens uit de resoluties van de Staten van Holland, die niet altijd even duidelijk zijn op dit 
punt, komt Van Kinschot tot een magere oogst wat betreft de periode tot 15723). De aanwezigheid in juli 1572 is 
dus bekend, maar het is niet mogelijk na te gaan hoe frequent Oudewater tot september 1574 is verschenen. De 
Statenresoluties uit de eerste twee jaren van de Opstand zijn namelijk verloren gegaan. Ook van de zijde van het 
stadsarchief van Oudewater valt geen heil te verwachten, aangezien de rampspoed daar geldt voor bijna alle 
stukken tot 1575, het jaar waarin de stad weer tijdelijk overging in Spaanse handen. Toch zijn er enkele gegevens 
die presentie van Oudewater bewijzen. Uit een ordonnantie van begin 1574 blijkt dat Oudewater, evenals 
Schoonhoven en Woerden, in september van het jaar daaraan voorafgaand aanwezig is geweest4). Daarnaast is 
er een acte uit juli 1574, mede ondertekend door gedeputeerden uit dezelfde drie steden5). Wanneer aan het eind 
van dat jaar gesproken wordt over de regering van het land blijkt ook Oudewater erbij te zijn, evenals begin 1575 
bij de beraadslagingen over de vredesonderhandelingen6). Op grond van deze informatie kan echter alleen 
geconcludeerd worden dat Oudewater aanwezig was bij de belangrijkste landszaken. Deze conclusie is vrijwel 
zeker gerechtvaardigd voor de jaren na de Spaanse bezetting, die duurde tot eind 1576. Het lijkt alsof de stad pas 
in 1580 weer acte de présence gaf vanwege de landsregering en daarna in 1583 opnieuw om „te adviseren ende 
resolveren, soo wel op de regeringhe van de voors(egde) landen van Hollandt en Zeelandt als op de middelen van 
contributie tot defensie ende conservatie der selve", waartoe de beschrijvingsbrief ter dagvaart uitnodigde. Het 
archief van Oudewater bewaart in totaal slechts vier van zulke invitaties7). 

X i ï 

Zegel van de stad Woerden aan de oorkonde van de ratificatie van de Pacificatie van Gent door de Staten 
van Holland, (1576). 
Algemeen Rijksarchief's-Gravenhage, Archief Staten van Holland na 1572, bruine kast inv. nr. 26 X. 
Foto: Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage. 

Terwijl de brieven al opgemaakt waren — mede ondertekend door de secretarissen van Schoonhoven, Woerden 
en Oudewater — om de grafelijkheid aan Willem van Oranje op te dragen, doorkruiste de moord op Oranje in 
juli 1584 alle plannen. Wel was dit voor de meeste Hollandse steden aanleiding de dagvaart te Delft te bezoeken. 
Voor Oudewater verschenen schepen Jan Claesz. de Ameyde en vroedschap Jan Jansz. Coppert. Ze vertrokken 
evenwel met de deputaties van de andere kleine steden, zodra deze het woord hadden gevoerd. Blijvende 
aanwezigheid betekende hogere kosten, want de steden moesten zelf de reis- en verblijfkosten dragen8). Het 
aantal keren dat Oudewater nadien de Statenvergadering aandeed, valt te tellen op de vingers van één hand. In 
1608 — na negentien jaar afwezigheid — verscheen de stad voor het laatst op de dagvaart. Er moest toen 
gesproken worden over vrede of bestand9). Uit de stadsrekeningen blijkt dat buiten de dagvaarten om veel vaker 
vertegenwoordigers van Oudewater in Den Haag zijn geweest, puur om stadszaken te behartigen10). Was 
wellicht de invloed van Oudewater op de vergadering te klein om de moeite te ondernemen of werd de stad na 
1589 gewoon niet meer uitgenodigd? Van Kinschot constateert nuchter dat Oudewater wel het recht heeft gehad 
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de Statenvergadering te bezoeken, maar „door onmagt en verval der Stede geldmiddelen, (om dus de kosten der 
bezendingen te spaaren;) en door dat daar op weer gevolgde verzuim zyn voorheen bezeete recht, om zyne 
Gezanten insgelyks op den dagvaart te zenden, en vervolgens ook zyne plaats aldaar allengs en op eene 
stilzwygende wys is quyt geraakt". Hij illustreert dit nog met de woorden die de Oudewaterse burgemeester 
Tromper in de 17e eeuw richtte aan de raadpensionaris Johan de Wit: „Myn Heer, Laat ons met Uwer 
Wel-Edelheids toelaating hier mede besluiten: Indien onze magt zoo groot was, als ons Recht goed is, wy zoude 
van onze oude Plaats wederom bezit konnen neemen"11). 
Geheel anders van toon benaderde vóór Van Kinschot de staatsgezinde auteur Bernard Costerus het 
verschijningsrecht van Oudewater en met name Woerden. Zeer verontwaardigd en erg uitvoerig bestreed hij in 
1707 de gedachte dat het recht vervallen was. In zijn Historisch Verhaal bekritiseert hij auteurs die het gewicht 
van beide steden negeren en gaat hij in op de argumenten waarmee Woerden in 1605 en 1638 op de dagvaart 
probeerde terug te keren. De stad had zich op 8 augustus 1572 bij de opstandige steden aangesloten en was hierna 
nnoprnpnpn vnnr Hjvprsp vproadprinopn WoprHpn zou piet alleen bij de belangrijkste, maar ook bij gewone 
zaken betrokken zijn geweest, in tegenstelling tot steden als Naarden of Heusden. Met de al genoemde 
ordonnantie van 1574 en vele beschrijvingsbrieven in de hand poogde de magistraat van Woerden dit aan te 
tonen. Costerus voegt hier nog de grote dapperheid van de Woerdenaren tijdens het beleg van september 1575 tot 
augustus 1576 en vele andere zijns inziens belangrijke redenen, zoals de ouderdom van de stad, aan toe. Hij laat 
weliswaar het oordeel aan de „verstandige ende gequalificeerde" over, maar spreekt uiterst misnoegd over het op 
de lange baan schuiven van het rekest van 1638 door stadhouder Frederik Hendrik12). 
Kunnen we vanuit de gebrekkige bronnen wellicht de vraag beantwoorden of Woerden, zoals Costerus 
suggereert, de dagvaarten inderdaad frequenter bezocht dan andere kleine steden in de beginjaren van de 
Opstand? De Statenresoluties leveren weinig andere gegevens op dan die we reeds zagen bij Oudewater. Van 
eind 1574 is er nog een resolutie — niet door Costerus gebruikt — waarbij de gedeputeerden van de stad 
toestemming krijgen de dagvaart te verlaten13). Daarnaast valt de stad op vanwege zijn uitzonderingspositie als 
lutherse enclave in Holland. Zo ondertekende burgemeester Cornelis Fransz. in 1575 onder protest een 
verklaring van de Staten in verband met de vredesonderhandelingen, omdat hij moeite had met de formulering 
aangaande de religie14). Verder liggen in het archief van Woerden enkel nog de stadsrekeningen voor deze 
periode. Daarin staan weliswaar de declaraties van de gedeputeerden die ter dagvaart zijn gereisd, maar in de 
posten ontbreken meestal de data van de „beschrijvingen" waaraan Woerden gehoor gegeven heeft. Wel wordt 
men op de hoogte gesteid van de grootte van de delegatie bestaande uit twee personen; de hoogte van het daggeld 
— tot 1579 zestien stuivers per dag en daarna oplopend tot vierentwintig — en de bijkomende kosten; de route 
van de reis en soms de reden van de bezochte dagvaart. Zo ging burgemeester Jacob Heynricksz. in de winter van 
1572/1573 over het ijs van Woerden naar Delft voor twintig stuivers en reisde hij terug via Rotterdam en Gouda 
om na acht dagen weer thuis te zijn. Zo kregen burgemeester Frans Jansz. en secretaris Otto Dircksz. in 1579 
extra geld om de boete te kunnen betalen die hen opgelegd was, nadat ze te laat op de Statenvergadering 
gearriveerd waren „overmits zij nyet en wisten dattet soo stricte" kwam15). Relevanter voor onze vraag zijn 
echter de aantallen declaraties in deze rekeningen. In die van 1572/1573 staan er vier en in die van de volgende 
jaren nooit meer dan drie per jaar, geen indrukwekkende getallen. Toch is het waar dat Woerden eveneens 
dagvaarten heeft bezocht waarop alleen lopende zaken aan de orde werden gesteld. Enige posten die wel de 
agendapunten vermelden tonen dit aan16). Waarschijnlijk is ze ook vaker geweest dan Oudewater. Dit deel van 
Costerus' argumentatie klopt schijnbaar, maar is daarmee bewezen dat Woerden als volwaardig lid meetelde na 
1572? 

De belangrijkste kritiek op Costerus verwoordde C.J.A. van Helvoort in 1952 in zijn hoofdstuk „Ter 
Dagvaart"17). Maar ook diens voorstelling van zaken is niet geheel juist als het gaat om de ordonnantie van begin 
1574. Costerus dacht Woerden en Oudewater te kunnen onderscheiden van de andere kleine steden door het 
vierde artikel van de ordonnantie terug te laten slaan op de steden die in september 1573 aanwezig waren bij de 
totstandkoming ervan. Hij schrijft: „(...) dat by gemelde Ordonnantie, op het stuck van de Regeringe dezer 
Landen gemaekt, art. 4 in terminis werdt gezegt, Dat de voorsz. Gedeputeerden (waar onder die van Wourden 
ende Oudewater evidentelyken waaren gecomprehendeert, alzoo het woordt voorschreven relatief is tot de 
voorgenomineerde) op alle beschreven dagvaarden zullen gehouwden zyn te compareren &c. Ende by het 5 
Articul van dezelve Ordonnantie; Dat alle andere kleyne steden, en heure Gedeputeerden in de voorsz. 
Vergaderinge heuren vryen toegank zullen hebben om heurliederparticuliere zaaken aan te dienen, gelyk zy ook 
zouden gehouden wezen heure Gedeputeerden te zenden, als zylieden om eenige zonderlinge zaken zouden mogen 
beschreven werden: by welke twee Articulen de steden van Wourden ende Oudewater duydelyken van de andere 
kleyne steden werden gesepareert, (...)"18). Maar, zo zegt Van Helvoort, Costerus vergat een eerder artikel te 
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Post uit de stadsrekening van Woerden, 1572-1573. Declaratie van burgemeester Jacob Heynricksz. 
(Gemeentearchief Woerden, kast VI no. 5). 

'Item Jacob Heynricksz. gereyst, duer die verscrijvinge van die Staten, over ijs van Woerden tot Delft, van 
vracht XXstuvers; ende heb uuyt geweest acht dagen, elcke dach XVI stuvers voor dachgelt, facit VI 
gulden VIII stuvers; van vracht van Delft op Rotterdam II\stuvers, van Rotterdam 1er Goude VI stuvers, 
van der Goude op Oudewater Vstuvers, van Oudewater op Woerden thuys gegaen; noch van die acte te 
schrijven die meyster Paulus uuyt teykenen wilde III stuvers facit VIII gulden IIIP^ stuvers 

vermelden. Deze ex-gemeentesecretaris van Woerden schrijft: „Het remarkabele artikel 4 wordt voorafgegaan 
door artikel 1, waarvan de inhoud hem (Costerus) minder remarkabel voorkwam, waarom hij het maar niet 
vermeldde. Hier leest men echter „Dat van doe voortaan en by provisie, gedurende d'oorloge 't collegie der 
Staten van Holland gerepresenteerd zoude worden by de edelen naar ouder gewoonte met de gedeputeerden van 
de steden aldaaer genomineerd, doenmaal haar partye houdende enz.". Dit artikel 1 haalt een streep door de 
rekening. De zaak komt eenvoudig hierop neer dat de edelen, zoals ze gewoon waren, maar nu met de steden 
Dordrecht, Delft, Leiden, Gouda, Rotterdam, Schiedam, Gorinchem, Schoonhoven, Oudewater en Woerden, 
niet voor altijd, maar voorlopig, en alleen gedurende de oorlog, niet de "Staten", maar „het college der Staten" 
zouden representeren19). Terecht wijst Van Helvoort op het voorlopige karakter van het geheel, maar de fout zit 
elders. Zowel Costerus als Van Helvoort baseren zich op de geparafraseerde versie van de ordonnantie, zoals die 
staat afgedrukt bij Bor20). In de originele tekst luidt artikel 1 echter: „In den eersten dan van doen voortaen ende 
bij provisie geduerende d'oirloge 't college der staten van hollandt ge(re)presenteert zal worden bij den Edelen 
naer ouder gewoonte metten gedeputeerden vande Steden Dordrecht, Delft, Leyden, Goude, Rotterdam ende 
Gorinchem (,..)"21). Het „aldaer genomineert" bij Bor verwijst naar deze steden, niet naar die, welke in september 
1573 aanwezig waren. En hier is geen sprake van Schoonhoven, Woerden of Oudewater, zodat artikel 5 wel 
degelijk ook van toepassing is op deze drie. De streep door Costerus' redenering wordt dus nog wat dikker. 
Rest Schoonhoven, de grootste van de drie, maar in 1574 dus ook nog niet behorend tot de permanente 
Statenleden22). De centrale vraag kan daarom hier herhaald worden: Waarom verwierf deze stad wel een stem en 
Woerden of Oudewater niet? In de eerste helft van de 16e eeuw had Schoonhoven beduidend meer dagvaarten 
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bezocht dan haar buursteden, maar zegt dit gegeven veel? Ook het grotere Gorinchem had haar gezicht minder 
vaak laten zien dan Schoonhoven23). Tweemaal trad de stad op als gastvrouw voor de Hollandse Staten, die er in 
1528 en 1566 vergaderden24). Pas op 20 oktober 1572 werd Schoonhoven door de geuzen ingenomen. Weer 
kunnen de bronnen geen uitkomst bieden voor de vraag of de stad hierna geregeld binnen de Statengelederen aan 
te treffen is; de serie beschrijvingsbrieven die het Schoonhovense archief herbergt, begint pas vanaf 157825). In 
1574 was Schoonhoven dus geen lid van het Statencollege. Eenjaar later ontmoeten we evenwel burgemeester 
Frans van Blockhuysen als representant van zijn stad in de Landraad. Deze kortstondige instelling was bedoeld 
als dagelijks bestuur van de Staten. De leden bleven tegelijkertijd afgevaardigde van hun stad van herkomst en 
werden derhalve verwacht op alle officiële Statenvergaderingen; vandaar een hoog comparatiecijfer voor Van 
Blockhuysen in 1575, die optrad als commissaris voor oorlogszaken26). In de Landraad zaten geen 
vertegenwoordigers van Woerden en Oudewater. Schoonhoven maakte evenwel de afschaffing van de raad al 
niet meer mee, aangezien de stad in augustus 1575 weer in Spaanse handen viel. Begin 1577, kort na het vertrek 
van de Spanjaarden, keerden gedeputeerden van Schoonhoven terug op de dagvaart27), overigens zonder hierna 
sleutelposities in te nemen. 
Begin 1579 blijkt de positie van Schoonhoven nog steeds onduidelijk te zijn. Op 17 februari vergaderden de 
Staten opnieuw over de vraag wie ter dagvaart beschreven moesten worden, met als uitkomst: „dat voortaen op 
alle Vergaderingen vande Staten beschreven zullen worden, ende compareren, de Ridderschap, Edelen ende 
Steden van Dordrecht, Haerlem, Delff, Leyden, Amsterdam, ende der Goude, Rotterdam, Gorcum, Schiedam, 
Briele, Alckmaer, Hoorn ende Enckhuysen, uytghesondert in saecken van Contributie, Tractaten van Peys, 
Oorlogh, of veranderingh van Regeringh, op welcke saecken alle kleyne Steden mede sullen beschreven worden, 
en dit alles by provisie ende onvermindert yemandts Privilegie ende Gerechtigheden ter contrarie, behoudelijck 
oock dat die van Schoonhoven, Edam en Monnickendam, ende oock d'andere Steden, sijn Exc(ellencie — 
bedoeld wordt de stadhouder) sullen mogen remonstreren alsulcke swarigheden als sy daer in sullen vinden 
mogen, om by sijn Exc(ellencie) daer in voorsien te mogen worden na behoren"28). Wanneer enige maanden 
later raadsheren voor het Hof van Holland genomineerd moeten worden, zijn daarbij echter ook Schoonhoven, 
Edam, Monnickendam, evenals Medemblik en Purmerend betrokken. Voor het eerst is de rij van achttien steden 
die tijdens de Republiek stemrecht bezaten gevormd; wederom exclusief Woerden en Oudewater29). Het is 
aannemelijk dat deze twee niet gereageerd hebben en op dat moment tevreden waren om alleen bij bijzondere 
gelegenheden opgeroepen te worden. Of hierbij, wat betreft Woerden, de problemen rond de religie in diezelfde 
tijd nog een rol gespeeld hebben, valt moeilijk te zeggen. 
Toch betekent het voorgaande niet dat de zaak nu definitief vastgelegd was voor de jaren 1580 en daarna. Ook dit 
gold „by provisie", voorlopig gedurende de oorlog. Evenmin mag geconcludeerd worden dat Schoonhoven nu 
zoveel belangrijker was dan Woerden en Oudewater. Vooraanstaande gedeputeerden leverde de stad amper; op 
de begrafenis van Oranje was ze zelfs absent30). Woerden en Oudewater vertoonden evenwel nog minder 
belangstelling voor 's lands zaken. Deze twee kwamen zelfs niet altijd opdagen bij de belangrijkste vergaderingen, 
waarvoor de kleine steden nog wel uitgenodigd werden31). Als excuus voerden ze de hoge kosten aan. In 
werkelijkheid zullen ze die wel afgewogen hebben tegen het belang van de zaak en de invloed die ze in de Staten 
konden uitoefenen. In het net iets grotere Schoonhoven, met even zoveel meer middelen, was die afweging dus 
anders uitgevallen en eenmaal behorend tot de groep vaste comparanten bleef deze stad het verschijningsrecht 
behouden. 
Evenals Woerden probeerde na 1600 de vlek Den Haag tevergeefs door te dringen tot de Staten van Holland. 
Van de edelen bestaat er een memorie, waarin zij zich tegen het verzoek verklaren. Formeel gezien was Den Haag 
geen stad, dus kon ze niet opgenomen worden. Maar dat was niet het voornaamste bezwaar. Wanneer dit 
verzoek gehonoreerd zou worden, dan kon men ook weer dergelijke rekesten verwachten van Woerden, 
Oudewater, Heusden, Geertruidenberg en andere kleine steden. Dat waren steden die in vroeger tijd nog op 
Statenvergaderingen waren geweest in tegenstelling tot Den Haag en hoe moest men die dan de toegang 
weigeren? En waar het om draaide: Meer steden betekende een nog tragere besluitvorming binnen de Staten, nu 
telkens meer zaken van het meerderheidsbesluit uitgesloten waren32). Meer steden betekende natuurlijk ook 
machtsverlies voor de adel, maar dat gaf ze vanzelfsprekend niet openlijk toe33). Hetzelfde speelde uiteraard voor 
anderen die na 1600 nog dergelijke pogingen ondernamen. Met andere woorden: Te laat werd Woerden wakker. 

Noten: 
1. Namens Oudewater compareerden burgemeester Cornelis Willemsz. de Lange en Job Pietersz. van Kattemeer. R.C. 

Bakhuizen van den Brink, „Eerste vergadering der Staten van Holland, 19 juli 1572" in: Les Archives du Royaume des 
Pays-Bas tome premier (La Haye, 1857), 32. 
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2. (G.R. van Kinschot), Beschryving der stad Oudewater, waarin aangetoond wordt derzelver herkomst uit het Utrechtse 
Bisdom, overgang tot de graaflijkheid van Holland en haare gemaakte onafscheidbaarheid van Dezelve (Delft, 1747); 
Gaspar Rudolph van Kinschot (1704-1748) studeerde en promoveerde te Leiden, werd daarna secretaris van Delft en 
vervolgens schout van Oudewater. Zie: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek III (Leiden, 1914), 691-2. 

3. Van Kinschot, 102-6. Zijn gegevens komen overeen met die van de raadpensionaris Pieter Steyn, die hetzelfde deed in de 
18e eeuw; Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, Archief Pieter Steyn, 501. 

4. Gemeentearchief Alkmaar, Stadsarchief Alkmaar 1254-1815,2426. 
5. Het betreft de „Acte op de doorgravinge tot het ontzet der stadt Leyden" in: Resolutien Staten van Holland( 1571 -1574) 30 

juli 1574. 
6. Resol. SvH 12 november 1574 en 5 februari 1575. 
7. Resol. SvH 28 maart 1580; Stadsarchief Oudewater, 85. In de Resol. SvH ontbreken presentielijsten voor de jaren 

1578-1580 en ook het andere bronnenmateriaal is te lacuneus om een uitspraak te doen over de comparitie van Oudewater 
in deze tussenliggende jaren. 

8. Resol. SvH 13 juli 1584; Van Kinschot, 110-5. 
9. Van Kinschot, 117. 

10. Stadsarchief Oudewater, 100. 
11. Van Kinschot, 117-9. 
12. B. Costerus, Historisch Verhaal, ofte Eene deductie van zaaken, raakende het formeren van de Republique van Holland 

ende West- Vriesland, de veranderinge in de Regeringe, met den gevolge van dien, zedert denjare 15 72. enz. (Leyden, 1737 
3e dr.), 18 e.V.; de eerste druk dateert van 1707. 
Mr. Bernard Costerus ( 1645-1735) werd in 1670 advocaat van het Groot-Waterschap van Woerden, vervolgens secretaris 
en baljuw van deze stad en in 1684 verkozen tot burgemeester. Hij was bepaald geen vriend van Willem III Zie- NNBWVl 
(Leiden, 1924), 357. 

13. Resol. SvH26 november 1574. 
14. Resol. SvH 21 maart 1575. Woerden was in 1558 door Philips II in pand gegeven aan hertog Erik van Brunswijk. De 

lutherse uitzonderingspositie bleef tot in 1579. Vanwege de onverdraagzaamheid van de lutherse predikant greep de 
stadhouder toen in door enkele calvinisten in de magistraat te benoemen. 
Zie: N. Plomp, Woerden 600 jaar stad (Woerden, 1972) 97 e.v. 

15. Gemeentearchief Woerden, Gemeentebestuur 1393-1811, K6 no. 5, Rekening 1572/1573 fol. 5 en Rekening 1578/1579 
fol. 16. De rekeningen lopen van 1 november tot 31 oktober. 

16. T.a.v. de aantallen declaraties: Aangezien het niet duidelijk is hoeveel dagvaarten er in deze tijd per jaar waren, is het juister 
de aantallen gedeclareerde dagen — minus de reistijd — af te zetten tegen het totaal aantal vergaderingen. Ook dan is er 
sprake van een wanverhouding. 
Enige posten met opgave van vergaderdoel: Ibidem Rekening 1576/1577 fol. 31-2 of Rekening 1577/1578 fol. 17. 

17. C.J.A. van Helvoort, Hoofdstukken uit de geschiedenis van de stad Woerden (Hilversum, 1952), 77-85. 
18. Costerus, 36-7. 
19. Van Helvoort, 81. Het aan Bor ontleende citaat is orthografisch niet correct. 
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