
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 burgemeesters
kamer, 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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