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Gedelibereerd en geresolveerd 
De vroedschap van Oudewater 1700-1750 
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Inleiding 
In de jaren 1960-1967 onderging de in de veertiende eeuw gebouwde Grote of St. Michaelskerk 
te Oudewater een grondige restauratie. Bij de restauratiewerkzaamheden kwamen resten tevoor
schijn van een Romaans kerkje, dat omstreeks het eind van de elfde eeuw of het begin van de 
twaalfde eeuw was gebouwd. Gezien de afmetingen van de fundamenten moet dit kerkje plaats 
hebben geboden aan ruim 200 gelovigen. Mogelijk telde de nederzetting Oudewater rond 1100 in 
totaal zo'n 300 tot 400 mensen. Aangezien de vorming van een gemeenschap met die omvang 
langere tijd in beslag moet hebben genomen wordt verondersteld dat de bewoningsgeschiedenis 
van Oudewater is terug te voeren tot de vroege middeleeuwen. Vast staat, dat de nederzetting 
zich heeft ontwikkeld op de oevers, waar de rivieren de Hollandse IJssel en de Linschoten samen
vloeiden. Aan die hoger gelegen grond of "oude waard" dankt de nederzetting waarschijnlijk 
zijn naam. Oudewaard werd Oudewaarder en vervolgens verbasterd tot Oudewater.' 
Aanvankelijk behoorde de nederzetting tot het bisdom Utrecht. Bisschop Hendrik van Vianden 
verleende de bewoners omstreeks 1265 het stadsrecht. In 1280 kwam de stad in handen van de 
Hollandse graaf Floris V. Dit was het gevolg van een financiële transactie. De door geldzorgen 
gekwelde elect Jan van Nassau wendde zich voor een lening van 6000 pond tot Floris V. De stad 
Oudewater vormde een deel van het onderpand: indien de schuld werd afgelost zou Oudewater 
opnieuw in het bezit komen van de Utrechtse bisschop. Dat is echter nooit gebeurd. Eeuwenlang 
zou Oudewater deel uitmaken van Holland.2 In 1970 kwam daarin weer verandering, toen de stad 
bij de provincie Utrecht werd gevoegd. 
In de late middeleeuwen gingen de conflicten tussen Holland en Utrecht niet aan het grensstadje 
Oudewater voorbij. In 1349 werd Oudewater belegerd en ingenomen door de troepen van bis
schop Jan van Arkel. Er vielen veel slachtoffers en de stad ging voor een deel in vlammen op. 
De meest beschreven gebeurtenis is ongetwijfeld de zogenaamde "Oudewaterse moord". In 1572 
koos de stad als een der eersten de zijde van prins Willem van Oranje in de opstand tegen het ge
zag van de Spaanse koning Philips II. In augustus 1575 vielen de Spaanse troepen de stad binnen. 
Opnieuw vielen er slachtoffers en werd een gedeelte van de stad in de as gelegd. Weliswaar werd 
Oudewater in 1576 weer bevrijd, maar de gevolgen bleven lang voelbaar. 
Dit artikel richt zich op de eerste helft van de achttiende eeuw, een periode die nog weinig aan
dacht kreeg in de publikaties over Oudewater. Het is bij uitstek de tijd van de regentenheerschap
pij en het zijn dan ook de regenten, de bestuurders in de vroedschap, die de hoofdpersonen vor
men in dit verhaal. In de jaren 1702-1747 was er voor Holland sprake van een stadhouderloze pe
riode. Zoals vele regenten elders werden de Oudewaterse stadsbestuurders in hun handelen niet 
beperkt door stadhouderlijke directieven. Het overlijden van stadhouder-koning Willem III in 
1702 ging aan Oudewater geruisloos voorbij. Het herstel van het stadhouderschap in de persoon 
van prins Willem IV in 1747 bleef voor een deel van de Oudewaterse regenten echter niet zonder 
gevolgen. De gebeurtenissen in 1750 vormden dan ook een mooie afsluiting van de hier behan
delde periode. 
Als eerste is beschreven hoe het bestuur van de stad zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld. 
De bestuurlijke structuur waarbinnen de stadsregeerders in de jaren 1700-1750 opereerden vormt 
de achtergrond van het volgende gedeelte. Er is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag of 



de bepalingen inzake het uitoefenen van een bestuurlijk ambt in de praktijk ook werden nage
leefd. Er is uitgezocht welke heren in deze periode lid waren van de vroedschap en welke ambten 
zij hebben bekleed. Met behulp van deze gegevens is het mogelijk geworden een beeld te krijgen 
van de machtsverhoudingen binnen vroedschap en magistraat. Wie waren nu werkelijk de heren 
die de politiek-bestuurlijke touwtjes in handen hadden? Zonder naar volledigheid te willen stre
ven is vervolgens nagegaan met welke zaken de regenten zich zoal hebben bezig gehouden. Het 
maakt duidelijk hoe groot hun greep was op allerlei facetten van het leven van de stadsbewoners. 
Tenslotte wordt ingegaan op de economische en sociale positie van de regenten en hun plaats in 
de Oudewaterse samenleving. 

De ontwikkeling van de bestuurlijke structuur 
De bestuurlijke structuur van de stad Oudewater in de jaren 1700-1750 is gegroeid uit rechten die 
de bewoners in de voorgaande eeuwen verwierven. Het is daarom zinvol die bestuurlijke ontwik
keling in grote lijnen weer te geven. 
Omstreeks 1265 kreeg de nederzetting Oudewater de stedelijke status. De landsheer van dat mo
ment, de Utrechtse bisschop Hendrik van Vianden (1250-1267), schonk de bewoners het stads
recht. Daarmee verkregen ze onder andere een zekere mate van inspraak in het bestuur van hun 
stad. 
Helaas is de oorkonde met de stadsrechtverlening verloren gegaan, zodat we niet precies weten 
hoe het bestuur in die vroege periode was georganiseerd. Op grond van een privilege van 1322, 
waarin sprake is van "bevestiging " van een oudere situatie, kunnen we wel iets achterhalen.3 Als 
bestuurders functioneerden zeven mannen, die schepenen werden genoemd. Samen met een 
"ghewairden rechter" of schout, vertegenwoordiger van de bisschop, droegen zij de verantwoor
delijkheid voor zaken die de stedelijke rechtsorde betroffen. Twee anderen, "raatsmannern" of 
burgemeesters genaamd, hielden zich bezig met aangelegenheden van meer algemeen bestuur
lijke aard en met het beheer van de stadsfinanciën. Deze bestuurders van het eerste uur kwamen 
voort uit de bevolking en traden als vertegenwoordigers van de burgers of poorters op. Meer dan 
een aanzet tot zelfbestuur gaf de stadsrechtverlening echter niet. Verkiezing en benoeming der 
bestuurders was een zaak van de bisschop. 
In 1280 kwam Oudewater bij Holland en daarmee onder het landsheerlijk gezag van de graaf van 
Holland. Verschillende malen werd de bestuurlijke structuur zoals die in de stad bestond, door 
een graaf bevestigd. Het privilege, door graaf Willem III in 1322 verleend, is daar een voorbeeld 
van. In de loop van de eeuw vond ook uitbreiding van privileges plaats. Zo kreeg het stadsbestuur 
in 1394 het recht om een secretaris aan te stellen.4 

In 1401 verleende graaf Albrecht van Beieren de stad een handvest "om nutscap en profyt van on
sen Stede van Oudewater en om die in beeteren regiment te houden, dan dair sy in voortyden toe 
gestaen heeft, ende oock om trouwe dienste die sy ons menichmaal gedaen heeft ende noch of 
God wil noch doen sal".5 Dit handvest vergrootte de inbreng van de poorters in het bestuur van de 
stad. De bestuurlijke organisatie werd nauwkeuriger omschreven.6 

Het handvest van 1401 noemt de instelling van de "achten".7 Dit was een college van acht man
nen, in het leven geroepen om schepenen en burgemeesters van advies te dienen in gewichtige 
zaken van algemeen bestuurlijke aard. De leden hadden zitting gedurende één jaar. Ze zouden 
jaarlijks op 31 mei door de schepenen uit de burgerij worden gekozen en door de baljuw, verte
genwoordiger van de graaf, worden benoemd. Aan de uitverkiezing van de "achten" waren voor
waarden verbonden. Zij mochten niet te nauw aan elkaar verwant zijn en moesten een zeker be
drag aan belasting kunnen opbrengen. 
De ambtstermijn voor de zeven schepenen werd eveneens vastgesteld op één jaar. Ze zouden ie
derjaar op 31 mei door de baljuw worden gekozen en benoemd. Bij de schepenbenoeming werd 



net als bij de "achten" gelet op de graad van verwantschap van de kandidaten en op hun financiële 
status. Bij het tussentijds ontstaan van een vacature, bijvoorbeeld door het overlijden van een 
schepen, diende de open plaats binnen veertien dagen te worden opgevuld. 
Ook het burgemeestersambt werd gekoppeld aan een termijn van één jaar. Op 28 oktober zou de 
jaarlijkse verkiezing van de twee burgemeesters plaats vinden. De zittende bestuurders en poor
ters hadden geen invloed op de keuze van de schepenen, wel op die van de burgemeesters. De 
verkiezingsprocedure was echter omslachtig. De stad was verdeeld in vier wijken. Schout, sche
penen, aftredende burgemeesters en "achten" kozen eerst uit elke wijk acht burgers. Uit deze 
groep van 32 burgers, schout, schepenen en achten kwamen door loting negen mannen voort. Zij 
mochten de twee nieuwe burgemeesters kiezen. De negen kiesmannen dienden bij hun keuze re
kening te houden met allerlei bepalingen. Zo mochten de nieuwe burgemeesters niet voortkomen 
uit de zittende schepenen en "achten". Zij moesten minimaal 35 jaar oud zijn, ze mochten het 
ambt in de voorafgaande drie jaar niet al een keer hebben bekleed, ze mochten geen directe fami
lie van elkaar zijn en ze moesten een zekere financiële status hebben. Bij het openvallen van een 
burgemeestersplaats moest deze binnen drie dagen worden opgevuld. 
De regeling van 1401 zou bijna twee eeuwen van kracht blijven. De burgers hadden hun bestuur
lijke zelfstandigheid ten koste van de landsheer vergroot. Maar zoals uit de genoemde voorwaar
den blijkt was kiezen en gekozen worden wel een zaak van poorters met een wat ruimere beurs. 
De Opstand en de afzwering van koning Philips II in 1581 leidden ertoe, dat de Staten van Hol
land en West-Friesland de grafelijke waardigheid van Philips II over Holland vervallen verklaar
den en als soeverein in de rechten van de landsheer traden. De Staten van Holland verleenden aan 
het stadsbestuur van Oudewater een aantal octrooien die opnieuw meer bestuurlijke autonomie 
met zich meebrachten. Het belangrijkste octrooi was dat van augustus 1591.8 Uit dit octrooi blijkt 
dat het college van "achten" plaats maakte voor een college van 24 personen, de vroedschap ge
naamd. De vroedschap had meer bevoegdheden en een grotere zelfstandigheid dan het college 
van "achten" ooit bezeten had. Dat blijkt al direct uit het aantal personen dat bij het bestuur be
trokken mocht worden. Voortaan zouden de leden van de vroedschap zeggenschap hebben in de 
verkiezing van de schepenen en ook de greep op de burgemeestersverkiezing werd versterkt. Een 
belangrijk stuk zelfstandigheid kwam voort uit het feit dat de leden zitting hadden voor het leven. 
Bovendien bezaten ze het recht van coöptatie. Bij overlijden, vrijwillig of gedwongen vertrek 
van een lid mocht de vroedschap zelf een nieuw lid kiezen en aanstellen. Aan het lidmaatschap 
waren wel voorwaarden verbonden. Elk lid diende te behoren tot de "rijkste, gequalificeerdste en 
vreedsamigste" burgers in de stad. Een nieuwkomer mocht niet te nauw verwant zijn aan zittende 
vroedschapsleden. 
Eenmaal met meerderheid van stemmen verkozen werd het nieuwe lid door een van de burge
meesters de vroedschapseed afgenomen. Hij was gehouden "bij eede te sweeren ende beloven, de 
Ridderschap, Eedelen ende Steeden van Hollant ende West-Vriesland, als representerende de 
Staten van denselven Lande, mitsgaders Burgemeesteren ende Schepenen deser Steede gehou 
ende getrou te zyn ende op 't versoek van Burgemeesteren voorsz. t'allen tijden op 't Stadhuys 
derselver Steede te compareren omme denselven Burgemeesteren ende Schepenen te helpen ra
den ende resolveren tot nut, dienste ende welvaren der voorsz. Steede, sulckx syluyden in haare 
conscientie ende na haar beste wetenschap oordeelen sullen te behooren, conformelick 't voorsz. 
octroy der Heeren Staten".' 
De twee burgemeesters zouden deel gaan uitmaken van de vroedschap en tevens zitting houden 
in de magistraat. De jaarlijkse burgemeestersverkiezing bleef plaats vinden op 28 oktober, maar 
nu in de vroedschapsvergadering. Alle vroedschapsleden hadden stemrecht, evenals de speciaal 
voor deze gelegenheid namens de stadhouder of Staten aanwezige baljuw. De ambtsperiode be
droeg één jaar, maar herverkiezing voor een tweede termijn was mogelijk. Wie echter twee jaar 
achtereen als burgemeester had gediend moest twee jaar wachten om opnieuw in aanmerking te 



kunnen komen. De kandidaat mocht een burger van buiten de vroedschap zijn, voortkomen uit de 
vroedschap, maar op het moment van de verkiezing niet reeds het schepenambt bekleden. 
Aan de persoon van de nieuwe burgemeester werden de volgende eisen gesteld: hij diende te vol
doen aan een bepaalde mate van gegoedheid en bekwaamheid en hij mocht niet te nauw verwant 
zijn aan de andere burgemeester en aan de vroedschapsleden. Nadat kandidaten met meerderheid 
van stemmen gekozen waren werden ze beëdigd door de oudste aftredende burgemeester. Er 
werd beloofd "de Graaflykheid van Holland mitsgaders deeze Stede gehouw en getrouw te zullen 
zyn, alle der Stad Voorrechten, Handvesten en Keuren voor te staan en te handhaven, goede poli
tie onderde Burgeren en gemeente te onderhouden mitsgaders de Kerk, 't Gasthuis, den Heiligen 
Geest, 't Weeshuis, Weduwen en Weezen in hunlieder geregtigheid te helpen beschermen en 
voorts alles te doen, 't gene goede en getrouwe Burgemeesteren schuldig zijn en behooren te 
doen".10 

Met het octrooi van 1591 veranderde ook de procedure waarlangs de schepenen werden gekozen 
en benoemd. De vroedschap kreeg het recht om in haar vergadering van 25 april samen met de 
baljuw een voordrachtslijst op te stellen van veertien personen. Van deze genomineerden dien
den er vier voort te komen uit de zeven zittende schepenen, de overige tien moesten anderen zijn. 
Het was de taak van de baljuw de lijst met veertien namen over te brengen aan Zijne Excellentie 
de stadhouder "ofte in zijn absentie aan den President ende Raden Provinciaal van Holland". De 
stadhouder diende uit de veertien genomineerden zeven schepenen te kiezen volgens een vaste 
verdeling: twee uit de schepenen "in dienste" en vijf uit de anderen. Zij die voor het schepenambt 
in aanmerking kwamen moesten ook aan bepaalde eisen voldoen. Ze dienden voort te komen uit 
de "Vroedschappen ofte andere van de rijkste, gequalificeerdste Burgerije". Ze mochten niet te 
nauw aan elkaar verwant zijn. 
Binnen enkele weken na de nominatie diende de lijst met uitverkorenen aan de magistraat van 
Oudewater te worden teruggestuurd. In de magistraatsvergadering legden de nieuwe schepenen 
de ambtseed afin handen van de baljuw. Deze eed luidde: "Dat syluyden sullen sweeren ende be
loven als voren, recht ende justitie onpartydelyck tusschen twee mansdingtalen te sullen admini
streren ende sulckx t'allen tijden ter vierschare te compareren., des bij den Heer daartoe versogt 
zynde, ende voorts alles te doen, dat goede en getrouwe Schepenen schuldig zyn ende behooren 
te doen"." 
Het door de Staten van Holland in februari 1671 verleende octrooi bracht een wijziging in de sa
menstelling van de vroedschap.12 Dit gebeurde op verzoek van het stadsbestuur zelf. Het aantal le
den werd teruggebracht van 24 naar 18 en er werd bepaald dat indien er een vacature in de vroed
schap ontstond, deze binnen acht dagen moest worden opgevuld. Als reden voor het verzoek tot 
reductie werd opgegeven, "het afsterven van veele der aanzienlykste en tot de Regering be-
quaamste persoonen." 
Met de octrooien van 1591 en 1671, zoals hierboven samengevat, is de bestuurlijke structuur ge
schetst, zoals deze ook in de eerste helft van de achttiende eeuw bestond. In het vervolg zal dat 
stadsbestuur aan een nader onderzoek worden onderworpen. 





De organisatie van de vroedschap in theorie en praktijk 

1. De benoemingsprocedure 
De voltallige vroedschap in Oudewater telde in de eerste helft van de achttiende eeuw zoals ge
zegd achttien leden. In totaal 66 heren hebben in de onderzochte periode deel uitgemaakt van dit 
college. Hun namen, vermeld in bijlage I, zijn grotendeels achterhaald met behulp van de vroed
schapsresoluties, de notulen en de besluiten van de vergaderingen van de vroedschap. De secreta
ris had de plicht de namen van de bij de vergadering aanwezige leden te noteren. Helaas ontbre
ken voor de periode april 1717 - april 1725 de resolutieboeken van de vroedschap. Met behulp 
van andere bronnen werd gereconstrueerd welke regenten in deze jaren zitting hadden, lid wer
den en als lid verdwenen. 
Indien er een vroedschapsplaats vrij kwam kon het college deze op eigen gezag opvullen. Er kon 
om verschillende redenen een vacature ontstaan. In de meerderheid van de gevallen ontstond de 
open plaats als gevolg van het overlijden van een van de leden. Ze hadden immers zitting voor het 
leven. Meestal werd het overlijden van een lid in de notulen vermeld en werd tevens aangegeven 
wie als kandidaat geschikt werd geacht de open plaats in te nemen. Waarom juist een bepaald 
persoon als vervanger werd gekozen is niet te achterhalen. Geen enkele maal werden meerdere 
heren in een vergadering als kandidaten voor één open plaats voorgedragen. Wellicht had men in 
een vroegtijdig stadium al informeel het oog op iemand laten vallen. De secretaris volstond dan 
met het notuleren van de naam van de gelukkige en het feit dat deze unaniem of met meerderheid 
van stemmen was gekozen en als nieuw lid was beëdigd. 
Een vacature in de vroedschap kon ook ontstaan als een lid verhuisde naar een andere stad; dit ge
beurde in een zestal gevallen. 
In maart 1717 verzocht Christiaan Boonen de vroedschap hem van zijn vroedschapseed en -ver
plichtingen te ontslaan. Hij was van plan om naar Rotterdam te verhuizen en was van mening dat 
hij "door zijn gestadig afwezen geen nut nog dienst aan de stad meer konde doen".13 In 1718 
bleek vroedschap Matthijs Schrijver te zijn verhuisd naar Edam14 en moest voor hem een nieuw 
lid worden benoemd. 
Een verzoek om ontslag werd over het algemeen erg lang in beraad gehouden. Dat bleek overdui
delijk toen Dirk Gibo Kersseboom in 1732 te kennen gaf voor zijn werk als auditeur-militair naar 
Doornik te moeten.15 Zijn ontslag kwam een aantal malen in de vroedschapsvergadering ter 
sprake zonder te worden gehonoreerd. Het is niet waarschijnlijk dat hij zich daarvan veel heeft 
aangetrokken. Na het indienen van het verzoek zou hij in de vergaderingen afwezig zijn. Het ont
slag werd officieel pas drie jaar later verleend, gelijk met dat aan de leden Adriaan Bredius en Jo
hannes Raaphorst, "dewijle die Heeren in 't geheel buiten de stad woonden".16 In januari 1746 
werd in de plaats van Samuel Verhoeven een ander aangesteld. Al vijf jaar eerder, in januari 
1741, was zijn naam genoemd op grond van het feit dat hij buiten de stad woonde en dus eigenlijk 
aan zijn vroedschapsplaats onvoldoende inhoud gaf.17 

Uit het feit dat de vroedschap zo traag was in de besluitvorming inzake een ontslagverzoek kan 
worden afgeleid dat men met zo'n verzoek worstelde. Misschien was dit omdat het toch niet zo 
makkelijk was om de vacature, die door vrijwillig vertrek ontstond met een geschikte kandidaat 
op te vullen. Of misschien wilde men een lidmaatschap voor het leven niet al te lichtvaardig 
beëindigen. Uit de resoluties blijkt dat er, waar het de elders woonachtige heren Bredius, Raap
horst en Verhoeven betreft, een herhaaldelijke briefwisseling plaatsvond. Daarin werd de heren 
verzocht binnen een aantal maanden weer in de stad te komen wonen en werd erop gewezen dat 
zij hun vroedschapsplaats naar behoren dienden waar te nemen. 
In derde instantie kon er een plaats in de vroedschap vrijkomen als gevolg van gedwongen ont
slag van een lid. In februari 1729 besprak de vroedschap de positie van het lid Nicolaas Foreest, 
die van diefstal werd verdacht. '8 Of deze verdenking terecht was of niet, een aantal regenten moet 



zich bezorgd hebben afgevraagd of met de persoon Foreest niet de goede naam van de vroed
schap in diskrediet werd gebracht. Uiteindelijk werd bij meerderheid van stemmen besloten hem 
hangende het onderzoek als lid te handhaven. In de maanden die volgenden werd in de vroed
schap niet meer over de positie van Foreest gesproken; evenmin werd uit de bronnen duidelijk 
waar het in dit geval nu precies om ging. Zeker is dat al op 5 mei 1729 de vroedschapsplaats van 
Foreest is "komen te vaceeren" en voor hem een nieuw lid werd gekozen en beëdigd. 
Tenslotte kon er in de vroedschap een vacature ontstaan als gevolg van gedwongen ontslag door 
het ingrijpen van de Prins van Oranje. Het grootste deel van de hier bestudeerde periode was er 
van stadhouderlijk gezag in Holland geen sprake. De periode 1702-1747 staat immers bekend als 
het Tweede Stadhouderloze tijdperk, de jaren waarin de regenten in de verschillende steden ge
noten van de "ware vrijheid". Toen Holland in mei 1747 opnieuw een Oranje, Willem IV, als 
stadhouder erkende, werd zijn greep op het leven der stedelijke regenten weer voelbaar. Ook de 
Oudewaterse regenten werden met zijn persoon geconfronteerd. In 1750 kwam het hier tot een 
zogenaamde wetsverzetting, waarbij zeven leden van de vroedschap collectief werden ontslagen 
en door nieuwe leden werden vervangen. Hier wordt verderop in dit artikel nader ingegaan. 
Volgens het octrooi van 1671 moest een opengevallen plaats in de vroedschap binnen acht dagen 
worden opgevuld. Over het algemeen hielden de regenten zich hier wel aan. In een aantal geval
len bleef een plaats na overlijden van een lid voor langere tijd onbezet. Dat gebeurde bijvoor
beeld na het overlijden van Pieter de Man in 1729, wiens plaats pas twee jaar later door Adriaan 
Blok werd ingenomen. Na de dood van Dirk van der Lee in 1730 werd diens plek een jaar later 
opgevuld door Samuel Verhoeven. Bijna drie jaar lang bleven de vroedschapsplaatsen van Cor-
nelis Tilborg en Olivier van Pamburg onbezet. Ze stierven beide in 1741 en hun opvolgers Fran
cois van Hoogstraten en Jasper van Pamburg verschenen eerst op 9 januari 1744 in de raad. 
Wat betreft de eerder genoemde heren Dirk Gibo Kersseboom, Adriaan Bredius en Johannes 
Raaphorst kan men spreken van een versluierde vacante plaats. In naam waren zij lid van het col
lege, maar door het wonen elders waren zij zelden in de vergadering aanwezig. Ze werden op 27 
juli 1735 vervangen door respectievelijk Gerrit van Ameijde, Jan Montijn en Carel Jansz. van 
Wijngaarden. 

Uit de vroedschapsresoluties blijkt dat het college vaak niet voltallig was als er werd vergaderd. 
De indruk ontstaat zelfs dat de heren wel eens handen tekort kwamen om alle bestuurlijke taken 
naar behoren te kunnen uitvoeren. Misschien lag een zeker gevoel van onvrede ten grondslag aan 
de houding van de vroedschapsleden toen zich een geval voordeed waarbij een benoeming tot 
vroedschap werd geweigerd. 
Medio september 1729 kwam de vroedschap bijeen om te beraadslagen over de opvolging van de 
overleden Pieter de Man. De meerderheid van de vergadering zag in de persoon van Gerrit Breda 
de Oude een geschikte kandidaat.19 In de vergadering van 23 september doken de eerste proble
men al op. Gerrit, waarschijnlijk al informeel gepolst, had de heren laten weten liever niet voor 
een vroedschapsbenoeming in aanmerking te komen. Hij werd daarom ten stadhuize ontboden 
voor een persoonlijk onderhoud. Daarin gaf hij opnieuw te kennen niets voor een benoeming te 
voelen zonder echter wezenlijke redenen op te geven.2" Besloten werd de zaak enige tijd in beraad 
te houden. 
Op 14 november maakte Gerrit weer zijn opwachting in de vergadering en bleef bij zijn eerder 
gedane uitspraken. Met meerderheid van stemmen besloot de raad zijn weigering te accepteren, 
indien hij 50 gulden zou schenken aan de armen.21 Men hoopte er waarschijnlijk op dat Gerrit dat 
bedrag teveel zou vinden en alsnog zou toestemmen. Waarschijnlijk was de afkoopsom geba
seerd op een vroedschapsbesluit uit 1705, waarbij gesteld werd dat "bij 't versterven van een lid 
van de vroetschap sal een ander werdende aangestelt en ten behoeve van de stad betaalen vijftig 
gulden".22 Maar Gerrit bleek niet te vermurwen. Hij weigerde lid van de vroedschap te worden en 
was evenmin bereid 50 gulden te betalen. 



De zaak bleef enige maanden slepende. In maart 1730 besloot men de hulp van de Edel Groot 
Mogende Heeren in Den Haag in te roepen. Men zou graag zien dat Gerrit van hogerhand ge
dwongen zou worden de vroedschapsplaats aan te nemen. In Den Haag liet men weten dat dit ju
ridisch een hachelijke zaak was en gaf het advies een en ander in den minne te schikken. Dit ge
beurde inderdaad en wel op de volgende manier: Gerrit zou van de vroedschapsbediening mogen 
afzien indien hij bereid was als pachter van de accijns in de Waag wat meer pacht te betalen.23Per 
brief liet Gerrit weten accoord te gaan. Hij was bereid in ruil voor vrijstelling van het lidmaat
schap van de vroedschap gedurende vier jaar de jaarlijkse pachtsom te verhogen van 790 naar 
820 gulden. De raad ging accoord met dit bod, waarmee de zaak was opgelost.24 Met Adriaan 
Blok werd ruim eenjaar later een nieuwe kandidaat gevonden. 
Maar al was de zaak-Breda dan geregeld, de raad was niet echt tevreden. Men bleef zitten met de 
vraag hoe gehandeld diende te worden als weer iemand een ambt zou weigeren. Ook voor dat 
probleem had men zich al tot Den Haag gewend. In januari 1731 maakten de burgemeesters Ad
riaan Maas en Gerrit de Jong een dienstreis naar Den Haag en kwamen terug met een "favorabel 
advys". Dit resulteerde tenslotte in een octrooi, door de Staten van Holland op 25 augustus 1731 
verleend. Het stadsbestuur kreeg daarmee het recht "omme de geenen, welken tot Vroedschap 
alsmeede tot Kerkmeesters, Gasthuismeesters, Heilige Geestmeesters, Weesvaders en Boekhou
ders van haar Kerk en Godshuizen verkoren werden en weigerig zyn die bedieningen waar te nee-
men, te mogen beslaan in een boete van hondert Gis. ten profyte van de Stadt en de boete te mo
gen invorderen by parate en reeële Executie".25 

Om voor het lidmaatschap van de vroedschap in aanmerking te komen dienden de kandidaten aan 
een aantal voorwaarden te voldoen. Uit de vroedschapsresoluties en keuren blijkt nergens dat er 
een minimum leeftijdsgrens werd gesteld. Op grond van beschikbare doopgegevens en benoe-
mingsdata van de leden is een leeftijdsindicatie mogelijk. Drie heren, Jan Bredius, Dirk Munter 
en Willem van Everdingen, waren op het moment van benoeming respectievelijk 21, 23 en 24 
jaar oud. De overige leden waren ouder dan 25 jaar. 
In de Republiek gold de regel dat voor het bekleden van een publiek ambt het lidmaatschap van 
de Gereformeerde Kerk vereist was.2'1 Een expliciete vermelding dienaangaande is in de Oude-
waterse keuren en resoluties niet te vinden. Het octrooi van 1671, waarin sprake is van het ver
zoek om het aantal vroedschapsleden te mogen terugbrengen van 24 naar 18 leden geeft een aan
wijzing. De Staten van Holland toonden begrip voor het feit dat het stadsbestuur moeite had om 
geschikte kandidaten te vinden en dat "veele van Roomsche Religie aldaar woonagtig" niet in 
aanmerking kwamen.27 Op grond van de gegevens uit de doop-, trouw- en begraafregisters blijkt 
dat de vroedschapsleden in de periode 1700-1750 lid waren van de Gereformeerde Kerk. 
Het octrooi van 1591 stelde als voorwaarde dat de leden van de vroedschap dienden voort te ko
men uit de "bequaamste, rijkste en vreedsaamste" burgers van de stad.2* 
Dit is een nogal rekbare omschrijving. Het is moeilijk te achterhalen op grond waarvan de tijdge
noten een kandidaat kwalificeerden als "bequaam" genoeg om een bestuurlijk ambt te vervullen. 
Wellicht heeft opleidingsniveau meegespeeld. Van de 66 vroedschapsleden weten we zeker dat 
er zes een academische studie voltooiden. Nicolaas Mourik, Cornelis Tilborg, Martinus Maas en 
Rudolph Voss van Zijll studeerden medicijnen. Pieter Schrijver en Francois van Hoogstraten wa
ren juristen. De laatste twee hebben in de vroedschap de functie van secretaris vervuld. 
De overige leden hadden overwegend een ambachtelijke achtergrond. De lijndraaiersbazen zijn 
daarbij opvallend vertegenwoordigd. Wellicht is dat verklaarbaar, omdat de lijndraaierij een be
langrijk onderdeel vormde van de stedelijke economie van Oudewater. In de vergaderingen van 
de vroedschap kwam de situatie in de lijndraaierij regelmatig aan de orde. Het is niet vreemd te 
veronderstellen dat juist de lijndraaiersbazen wensten mee te praten in zaken die het eigenbelang 
en het algemeen belang raakten. 
Waarom moesten de vroedschapsleden aan een zekere gegoedheid voldoen? Een aantal veron-



derstellingen is denkbaar.29 Bestuurders met een zeker vermogen zouden minder snel in de verlei
ding komen te frauderen ten koste van de stadskas. Rijke regenten zouden door hun bestedingen 
een stimulans kunnen zijn voorde stedelijke middenstand. Een gezelschap van rijke heren zou de 
stad een zeker aanzien kunnen geven. 
Van meer gewicht dan de voornoemde veronderstellingen lijkt me het gegeven dat een bredere fi
nanciële basis de regenten meer ruimte bood tijd vrij te maken om hun vroedschapsverplichtin
gen na te komen. Wie in het dagelijks leven niet of nauwelijks in staat is het hoofd financieel bo
ven water te houden zal minder snel geneigd zijn inkomsten uit arbeid op te geven om het 
algemeen belang te dienen. 
De Oudewaterse regenten moeten in meer of mindere mate die financiële ruimte ook gehad heb
ben. Ze moesten in ieder geval bereid en in staat zijn om vijftig gulden entreegeld te betalen.30 Ze 
moeten beseft hebben dat de vergoeding voor hun vroedschapswerk laag was. In Rotterdam wer
den de vroedschapsleden voor hun aanwezigheid in de vroedschapsvergadering beloond met 
vroedschapspenningen. De in 1713 verstrekte penningen vertegenwoordigden een waarde van 
28 stuivers.31 In Oudewater werd aan de leden voor een "ordinaris" vergadering slechts zes stui
vers presentiegeld betaald. Bij absentie werd niets uitgekeerd.32 Voor deelname aan een bijzon
dere bijeenkomst, bijvoorbeeld de jaarlijkse vergadering ter controle van de stadsfinanciën op 26 
of 27 oktober, werd lange tijd een gulden betaald. Dat bedrag werd in 1743 verdubbeld.33 

Op de vraag hoe rijk we ons de Oudewaterse regenten moeten voorstellen zal verderop in dit arti
kel worden ingegaan. Hier kan worden volstaan met de opmerking dat we zeker niet moeten den
ken aan vermogens die de 25.000 gulden overschrijden. Dat kan in grotere steden het geval ge
weest zijn, de Oudewaterse regenten leefden op bescheidener voet. Op grond van hun financiële 
achtergrond zouden ze in middelgrote en grote steden zeker niet voor een vroedschapsplaats in 
aanmerking zijn gekomen. 
Tenslotte diende er bij een vroedschapsbenoeming gelet te worden op de graad van verwantschap 
tussen de kandidaat en de zittende leden. De regel gold dat in de "Vroetschappe niet mogen we-
sen Vader ende Soon noch Schoonzoon, nochte twee Gebroeders".34 Natuurlijk rijst de vraag of 
en in welke mate er in de praktijk van deze regel werd afgeweken. 
Hoewel er behoorlijk wat biografisch materiaal over de vroedschapsleden is verzameld, blijven 
er leemtes die een uitgesproken oordeel bemoeilijken. Het blijkt dat een aantal heren met de
zelfde familienaam tegelijkertijd zitting hebben gehad (zie bijlage I). Het betreft Pieter Schrijver 
(1683-1725) en Matthijs Schrijver (1714-1718), Egbert Backer (1686-1708) en Jacob Backer 
(1697-1715), Johan Speijert (1690-1712) en Nicolaas Speijert (1708-1716), Johannes van der 
Lee (1696-1717) en Adriaan van der Lee (1705-1714) en Adriaan Bredius (1709-1735) en Jan 
Bredius (1717-1735). Gebrek aan gegevens maakte het onmogelijk de verwantschapsgraad van 
de meesten nader te achterhalen. Alleen van Johannes van der Lee werd duidelijk dat deze de 
oom was van Adriaan van der Lee. 
Eén keer is er sprake van een gelijktijdig zitting hebben van twee zwagers. Dat was het geval met 
Hendrik Willem van Zijll (1715-1752), wiens zuster Jacomina Elisabeth van Zijll op 3 september 
1717 gehuwd was met Matthijs Schrijver (1714-1718). 
Mogelijkerwijs heeft men zich redelijk aan de bepalingen inzake verwantschap gehouden. Vast 
staat wel dat een aantal families in de bestudeerde periode als geheel duidelijk aanwezig was. 
Verschillende malen werd een opengevallen vroedschapsplaats door een familielid opgevuld. In 
1709 werd de overleden Jacob Bredius opgevolgd door zijn zoon Adriaan. In 1728 werd de plaats 
van Jan van Lexmondt ingenomen door zijn zoon Pieter. En in 1744 werd de plaats van Olivier 
van Pamburg opgevuld door zijn zoon Jasper. Het lijkt daarom niet teveel gezegd om de Oude
waterse vroedschap te typeren als een familiecollege. 



2. Het ambtenstelsel 
Om het stedelijk bestuur naar behoren te laten functioneren was er heel wat werk aan de winkel. 
De vroedschap vormde een belangrijk reservoir waaruit de benodigde arbeidskrachten konden 
worden geput. Allerlei taken werden op eigen gezag door en onder de leden verdeeld. Er was 
sprake van een stelsel van ambten met hun specifieke werkzaamheden. Voor dit ambtenstelsel 
wordt ook wel de term ambtenhiërarchie gebruikt om aan te geven dat de ene functie meer ge
wicht had dan een andere. Dat kon afhangen van de tijd die men in het werk stak, van het aanzien 
dat men met een ambt verwierf of van de vergoedingen die men ervoor ontving. De belangrijkste 
bestuurlijke ambten waren het burgemeesterschap en het schepenambt. Van minder kaliber wa
ren bijvoorbeeld de regentschappen van het weeshuis of het armhuis. 
De term ambtenhiërarchie moet echter met een zekere voorzichtigheid gehanteerd worden. Het 
begrip veronderstelt een zekere bestuurlijke carrière, beginnend met een regentschap om via een 
schepenfunctie uit te monden in een burgemeesterschap, In Oudewater was dat lang niet altijd het 
geval. Enerzijds waren er genoeg vroedschapsleden die nooit het burgemeesterschap zouden ver
vullen, anderzijds waren er ook heren die na hun burgemeesterschap niet te beroerd waren om 
weer een minder aanzienlijk regentschap op zich te nemen. 

2a. De burgemeesters 
De burgemeesters speelden een centrale rol in het stedelijk bestuur. Ze waren aanwezig bij de 
vergaderingen van de vroedschap en bij die van de magistraat. Van de 66 vroedschapsleden heb
ben er negentien ooit het burgemeestersambt vervuld. Eén regent heeft de functie vervuld zonder 
lid te zijn van de vroedschap. 
De jaarlijkse burgemeestersverkiezing werd gehouden op 28 oktober. Elk vroedschapslid, de se
cretaris en de aanwezige baljuw had twee stemmen te vergeven. De twee heren met de meeste 
stemmen werden benoemd. In principe mocht men zijn stem uitbrengen op mensen die geen deel 
uitmaakten van de vroedschap. Dat is slechts twee keer gebeurd, eenmaal bij een tussentijdse 
burgemeestersverkiezing en een keer bij een reguliere verkiezing. In juni 1712 overleed burge
meester Dirk Munter; zijn opvolger als burgemeester en vroedschapslid werd Christiaan 
Boonen.35 Bij de verkiezing in 1729 en 1730 werd het burgemeesterschap toebedeeld aan Adriaan 
Maas. In alle overige gevallen kwamen de burgemeesters voort uit de vroedschap. 
Het octrooi van 1591 bepaalde de ambtstermijn van de burgemeesters op één jaar, maar ook dat 
een van hen voor een tweede ambtsperiode kon worden herkozen. Zo zouden doorstroming en 
continuïteit beiden verzekerd zijn. In de praktijk werd met deze regel fors de hand gelicht. In de 
jaren 1702-1717 hebben twee dezelfde burgemeesters gedurende een periode van twee jaar ge
diend, waarbij ieder een jaar lang de boekhouding van de stadskas onder zijn hoede nam; het
zelfde gebeurde in de periode 1739-1745. Uit de resoluties wordt niet duidelijk waarom men te
gen deze regel in de benoemingsprocedure zondigde. Het blijkt dat het niet alle heren even 
welgevallig was. Er kwam protest, misschien ingegeven door angst voor machtsconcentratie of 
een verminderde kans zelf eens voor het ambt in aanmerking te komen. In 1745 werden er "na
dere regels" ingesteld inzake de burgemeestersverkiezing. Er werd besloten een oude traditie in 
ere te herstellen: jaarlijks zou de ene burgemeester vervangen en de andere herkozen worden.36 

De burgemeesters die dat jaar hun eerste ambtsjaar begonnen waren Francois van Hoogstraten en 
Gerrit de Jong. Volgens de letter van de wet zouden beiden het jaar daarop herkozen mogen wor
den. Gerrit de Jong liet echter weten het volgend jaar vrijwillig te zullen aftreden om het 
"nieuwe" roulatieschema weer op gang te zetten. 

Maar toen de verkiezing van oktober 1746 aanbrak bleken enkele heren in de raad kort van me
morie. Tegen de afspraken in brachten enkelen toch een stem uit op Gerrit de Jong. Anderen kwa
men daartegen in het geweer. Bij meerderheid van stemmen werd naleving van het besluit van 
1745 afgedwongen. Gerrit de Jong trad af en werd vervangen door Adriaan Blok, terwijl Francois 
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van Hoogstraten werd herkozen.'7 Indien een dienend burgemeester kwam te overlijden moest 
zijn plaats binnen drie dagen door een ander worden ingenomen. Zo'n situatie heeft zich voorge
daan in 1701, 1712, 1717en 1748 en de keuren werden daarbij volgens de regel nageleefd. Twee 
maal, in de ambtsjaren 1738-1739 en 1747-1748, is het voorgekomen dat een der burgemeesters
plaatsen voor enkele maanden onbezet bleef. In 1738 ging het om een weigering van een vroed-
schapslid om een burgemeestersbenoeming te aanvaarden. 
Bij de burgemeestersverkiezing van oktober 1738 werd als volgt gestemd: zittend burgemeester 
Francois van Hoogstraten 13 stemmen, Cornelis Koorn 9 stemmen, Martinus Maas 5 stemmen, 
Pieter van Lexmondt 4 stemmen en Cornelis Tilborg 1 stem.,s De uitkomst leek duidelijk: de he
ren Van Hoogstraten en Koorn zouden de nieuwe burgemeesters zijn. Echter, de genoemde Cor
nelis Koorn bleek op deze vergadering afwezig. Men stuurde de bode naar hem toe met de mede
deling dat hij op het stadhuis moest komen. Koorn gaf aan dit verzoek gehoor en hem werd 
verteld dat hij tot nieuwe burgemeester was gekozen. Er ontstond een zekere verwarring toen hij 
liet weten de benoeming niet te aanvaarden. De vergadering besloot de heren Van Zijll, Van 
Pamburg en secretaris Van Hoogstraten advies te laten inwinnen bij twee onpartijdige rechtsge
leerden. Toen de vroedschap in januari 1739 opnieuw vergaderde bleek dat er nog geen juristen 
waren benaderd. Wel hadden Van Zijll en Van Pamburg geprobeerd Koorn alsnog over te halen 
het burgemeesterschap op zich te nemen, maar zonder succes.39 

In de vergadering van februari kwam de zaak opnieuw aan de orde. Al drie maanden was er nu 
geen tweede burgemeester. Er ontstond een felle discussie over welke stappen nu ondernomen 
moesten worden. De aanwezige baljuw Van Kinschot werd het blijkbaar zat toen hij opmerkte 
dat "als de vergadering die zaak langer in verwarring wilde laten, dat hij dan zodanige middelen 
zouw moeten bij de hand nemen als zijn ambt en eed mede bragt".4"Maar deze uitspraak leek wei
nig indruk te maken, want de vergadering ging opnieuw uiteen zonder een besluit te nemen. 
Uiteindelijk zou men de hulp inroepen van de Staten van Holland. Op de vroedschaps
vergadering van 5 juni werd er een brief van de Staten voorgelezen. Die maakte een heleboel dui
delijk. In de eerste plaats de reden waarom Koorn de benoeming tot burgemeester weigerde. In de 
brief wordt gesteld dat "den voorn. Cornelis Koorn is een man van twee en sestig jaar oud en ook 
bovendien zodanig doofagtig is, dat hij geene advisen van de leeden kan horen en verstaan, 
vooral van diegenen bij wien hij niet nabij gezeten is".41 In de tweede plaats dat Cornelis al voor 
de burgemeestersverkiezing van oktober 1738 door bepaalde vroedschapsleden was gepolst of 
hij voor het burgemeesterschap in aanmerking wilde komen en dat hij toen al te kennen had gege
ven dit niet te willen. De uiteindelijke weigering ten stadhuize moet voor een aantal heren dus 
geen verrassing zijn geweest. Sterker nog, tijdens de vergadering van 28 oktober was die moge
lijkheid door hen al voor aanvang van de stemming naar voren gebracht. De negen heren die ver
volgens toch een stem op Koorn uitbrachten hadden met een eventuele weigering gewoon geen 
rekening willen houden. 
In de periode februari-juni moet er informeel zijn beraadslaagd over deze zaak. Het ging daarbij 
om de vraag of men de weigering van Cornelis Koorn moest accepteren of dat men hem diende te 
dwingen het burgemeesterschap te aanvaarden. Voor een minderheid woog het argument dat 
Koorn oud en doof was niet zwaar genoeg. De meerderheid toonde daar wel begrip voor. Maar al 
had men hem willen dwingen op straffe van een boete, dan nog ontbrak daarvoor het middel. Het 
octrooi van augustus 1731, uitgevaardigd naar aanleiding van de weigering van Gerrit Breda om 
als vroedschapslid benoemd te worden, bood namelijk geen uitkomst. Daarin was niet opgeno
men hoe er gehandeld diende te worden bij weigering van een burgemeestersbenoeming! Uitein
delijk vond men elkaar en was men genegen Koorn van zijn verplichting te ontslaan. 
Maar vervolgens dook het probleem op hoe er dan wel gehandeld diende te worden. Men had 
Martinus Maas als tweede burgemeester kunnen aanstellen, want deze had na Koorn op de ver
kiezing van oktober 1738 de meeste stemmen gehad. Of men zou een geheel nieuwe 

11 



burgemeestersverkiezing moeten organiseren. In het eerste bleek men geen trek te hebben, maar 
een tussentijdse verkiezing was in strijd met de keuren. Dat was de reden waarom men zich tot de 
Staten wendde. Deze adviseerden Koorn van zijn verplichtingen te ontslaan en een tussentijdse 
verkiezing te organiseren. Dit advies werd opgevolgd en Gerrit de Jong werd tenslotte tot tweede 
burgemeester gekozen. Dat deze zaak zo lang slepend is gebleven kan erop duiden dat het nog 
nooit was voorgekomen dat iemand een burgemeesterschap had geweigerd. Baljuw Van Kin
schot maakte de vroedschap er in ieder geval op attent dat er eigenlijk een regeling zou moeten 
worden getroffen om bij zulke gevallen in de toekomst adequaat en snel te handelen. Maar dat 
ging de raad kennelijk te ver en men besloot dan ook tactisch om deze suggestie in beraad te 
houden. 
Eerder is ingegaan op de eisen waaraan kandidaten moesten voldoen om als lid van de vroed
schap te worden toegelaten. Ze dienden voort te komen uit de "rijkste en bekwaamste" leden der 
burgerij. Dezelfde vage formulering werd gehanteerd waar het ging om de eisen die aan een bur
gemeestersbenoeming gesteld werden. In theorie zouden dus alle vroedschapsleden in aanmer
king kunnen komen. In de praktijk bleek dat voor ruim twee derde deel van de leden het burge
meesterschap niet was weggelegd. Was een derde van de regenten soms wat "rijker" of 
"bekwamer"? Het lijkt aannemelijk. Van zestien van de twintig burgemeesters weten we het be
roep. De volgende beroepen kwamen voor: secretaris (4 x), arts (3 x), rentenier (2 x), brouwer (2 
x), lijndraaier (2 x), bankier (1 x), timmerman ( 1 x), wolkammer (1 x). Twee artsen en twee se
cretarissen combineerden hun beroep met een notarispraktijk. 
De voorwaarden die gesteld werden aan de graad van verwantschap tussen de beide dienende 
burgemeesters gingen nog iets verder dan die voor het 1 idmaatschap van de vroedschap. Voor va
der en zoon, vader en schoonzoon en broers was het verboden tegelijk burgemeester te zijn, 
"nochte ook susters kinderen".42 De voorwaarden zijn in de praktijk strikt nageleefd. Het kwam 
evenmin voor dat twee dienende burgemeesters zwagers waren. 
Tegenwoordig is het burgemeesterschap een beroep met een daarbij passend salaris. In het acht-
tiende-eeuwse Oudewater was dat niet het geval. Bijna alle regenten aan wie de eer van het ambt 
werd toebedeeld verrichtten de daarbij behorende werkzaamheden naast hun arbeid waarmee het 
dagelijks brood moest worden verdiend. Tegenover alle tijd en moeite die de burgemeesters zich 
ten behoeve van de gemeenschap getroostten stonden slechts kleine vergoedingen, die betaald 
werden uit de stadskas. Voor het bijwonen van een vergadering van de vroedschap en magistraat 
ontvingen ze zes stuivers. Voor presentie op een bijzondere vergadering, bijvoorbeeld ter gele
genheid van de jaarlijkse schepennominatie op 24 april, werd een gulden uitbetaald. Aanwezig
heid op de slootschouw leverde ook een gulden op. Het gedurende een jaar bijhouden van de ste
delijke boekhouding werd met tien gulden beloond.4"' Verder ontvingen ze vergoedingen voor 
onkosten die gemaakt werden voor ambtskleding en dienstreizen. 

2b. De schepenen 
Naast het burgemeesterschap vormde het schepenambt een functie van betekenis in het stedelijk 
bestuur. De burgemeesters vervulden uit hoofde van hun ambt zowel een centrale rol in de vroed
schap als in de magistraat. Dat gold in mindere mate voor de schepenen. Hun primaire taak lag in 
de magistraat. Indien ze lid waren van de vroedschap, namen zij aan vroedschapsvergaderingen 
deel in hun hoedanigheid van vroedschapslid, niet in die van schepen. De reden om in dit hoofd
stuk over de vroedschap aandacht te schenken aan een magistraatsfunctie is gelegen in het feit dat 
de nominatie voor dit ambt een zaak was van vroedschapsleden. 
Ieder jaar, op 25 april, kwam de vroedschap bijeen om samen met de baljuw een lijst op te stellen 
met daarop de namen van veertien mensen die voor het komende ambtsjaar voor het schepen
ambt in aanmerking konden komen. Deze lijst omvatte altijd vier namen van "schepenen in dien
sten" en tien namen van "persoonen uyt de voorsz. Vroetschappen ofte andere van de ryckste 
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ende gequalificeerdste Burgerye".44 De baljuw zond deze lijst aan stadhouder-koning Willem III 
en deze koos zeven schepenen, waarvan er twee "schepenen in diensten" waren en de overige vijf 
nieuwkomers. Een resolutie van de Staten van Holland uit 1702 bepaalde "vermits het overlij-
denvan Sijn Majestijt van Groot Brittagne, stadhouder deser Provinciën bij provisie en tot dat 
anders bij haar Ed. Groot Mog. sal wesen verstaan, de nomininatie van de magistraten van de 
steden geen stem hebbende in haar Ed. Groot Mog. vergadering" moet worden toegezonden "aan 
haar Ed. Groot Mog. en bij derselver absentie aan haer Ed. Groot Mog. Gecommitteerde Raden 
omme daar uyt de electie te doen".45 Na 1747 verviel het recht van electie aan stadhouder 
Willem IV. 
De lijst met gekozen schepenen werd aan het stadsbestuur teruggestuurd, waarna in een magi
straatsvergadering de nieuwe schepenen door de baljuw de eed werd afgenomen. Met behulp van 
de notulen van de vergaderingen van de vroedschap en de magistraat konden de namen van de 
heren die ooit het schepenambt hebben vervuld grotendeels worden opgespoord. Voor de ambts
jaren 1719-1725 ontbreken de gegevens, aangezien de notulen over die jaren verloren zijn 
gegaan. 
Bijlage I laat duidelijk zien dat de vroedschap het schepenambt bij voorkeur toebedeeld aan 
vroedschapsleden. De keuren stelden het lidmaatschap van de vroedschap echter niet als voor
waarde. De meerderheid van de heren verwierf het ambt tijdens hun lidmaatschap; een klein deel 
oefende het ambt al uit voor ze als lid van de raad werd toegelaten. Uit bijlage II blijkt dat achttien 
heren het ambt hebben uitgeoefend zonder ooit lid te zijn geweest van de vroedschap, waarbij op
valt dat er in dit groepje familienamen opduiken, die we ook in de vroedschap tegenkomen. 
Bijlage I maakt ook goed zichtbaar dat er volgens de keuren inderdaad altijd twee schepenen voor 
een tweede ambtstermijn werden benoemd en dat het nooit is voorgekomen dat iemand langer 
dan twee jaar schepen is geweest. Wie twee jaar had gediend moest daarna weer minstens een 
jaar wachten om opnieuw in aanmerking te komen. 
Officieel diende een schepenplaats bij overlijden binnen veertien dagen te worden opgevuld. In 
1702 en 1726 deden zich sterfgevallen voor van zittende schepenen. Er werden geen vervangers 
aangesteld. Misschien was het makkelijker om dit bij de volgende nominatie te doen. 
Om voor het schepenambt in aanmerking te komen moesten de genomineerden inzake leeftijd, 
verwantschap, gegoedheid en bekwaamheid aan dezelfde eisen voldoen als de burgemeesters. 
Ook hier heeft men zich aan de spelregels gehouden, al is er natuurlijk wel eens een poging ge
daan om te sjoemelen met de benoemingsvoorwaarden. 
Dat was bijvoorbeeld het geval bij de nominatie van 1749. De voordrachtslij st, die op de vroed
schapsvergadering van 25 april was opgesteld, werd door alle aanwezige leden goedgekeurd. 
Een dag later kwam de vroedschap opnieuw bijeen. Baljuw Decker en acht vroedschapsleden 
lieten weten dat zij na nader onderzoek hadden gemerkt, dat de lijst onjuistheden vertoonde waar 
het ging om de verwantschaps- en leeftijdseisen van enkele genomineerden. Men was tot de 
ontdekking gekomen dat er op de nominatie stonden "de zusters zoon van gen. burgemeester 
Martinus Maas, die een jongeling is van beneden desselfs meerderjarigheid, 'twelk na regten is 
verboden" en verder "nog twee persoonen zijnde Jan Bruijser en desselfs oom, den mede
vroedschap en bankier Pieter van Lexmond".4' De baljuw en de protesterende leden achtten het 
onwettig deze lijst aan prins Willem IV te doen toekomen. Ze vormden echter geen meerderheid 
in de vergadering en moesten zich erbij neerleggen dat de nominatie in deze vorm werd over
gebracht. 
Op 17 mei werd de zaak rechtgezet. In de vergadering werd een schrijven van de prins voor
gelezen, waaruit blijkt dat de protesterende heren hem schriftelijk op de hoogte hadden gesteld 
van de onjuistheden bij de nominatie. Dat was voor hem voldoende reden geweest om de 
nominatie zoals die was opgesteld, ongeopend te retourneren. Hij ordonneerde de raad ten 
spoedigste een nieuwe nominatie op te sturen. Hij liet tevens doorschemeren dat het hem zou 
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behagen als op de nieuwe lijst in ieder geval de namen van de heren Gerrit van Oudenallen, 
Hendrik van Dijk, Dirk van Pamburg, Pieter de Meij en Rudolph Voss van Zijll zouden 
voorkomen. De eerste drie hadden het hem toegezonden bezwaarschrift mede ondertekend. Hun 
moeite werd beloond, want zij mochten het nieuwe ambtsjaar als schepen dienst doen. 
Al eerder werd opgemerkt dat het moeilijk is te achterhalen wat iemand in de ogen van de tijd
genoot geschikt maakte voor een ambt. De vergadering voor de schepennominatie van 1750 laat 
voor één keer niets aan duidelijkheid te wensen over. Een aantal heren tekende protest aan tegen 
de nominatie van Cornells Koorn, Gerrit de Jong en Bastiaan Ouwerogge. Ze verdienden geen 
plaats op de lijst, want zij konden niet gerekend worden tot de "capabele en gequalificeerde 
personen", want zij waren oud en vertoonden "verval aan vermogens".47 

Net als de burgemeesters ontvingen de schepenen een kleine vergoeding voor hun werk. Het 
presentiegeld voor een gewone magistraatsvergadering bedroeg zes stuivers. Indien een schepen 
te laat kwam werden twee stuivers in mindering gebracht en wie zonder geldige reden afwezig 
was kreeg niets.4* De "regtdag", een bijzondere magistraatszitting voor kleine civiele zaken, die 
eenmaal in de twee weken werd gehouden, bracht wel extra inkomsten.49 De schepenen 
ontvingen dan een deel van de opgelegde boetes, een vergoeding voor de officiële akten die ze 
verstrekten of voor het werk dat gedaan moest worden bij een boedelscheiding. 

2c. De secretaris 
Het burgemeesterschap en het schepenambt waren bestuurlijke functies die weinig opbrachten. 
In feite waren het erebaantjes. Dat gold ook voor het ambt van kerkmeester en gasthuismeester en 
de regentschappen voor het armhuis en het weeshuis. Deze bestuurders, ook veelal vroed
schapsleden, kregen in het geheel geen vergoeding. De stadsrekening van 1719 vermeldde, dat 
op grond van een vroedschapsresolutie van maart 1718 eenparig was vastgesteld, dat "de heeren 
burgemeesters, scheepenen en vroedschappen alle haar leges voor stad en godshuysen zullen 
afstaan en uyt suyvere liefde alles waarnemen". 
Naast bovengenoemde ambten waren er heel veel die wel beschouwd moesten worden als een 
baan waarmee de kost verdiend moest worden. Hiertoe behoorde onder andere de functie van 
secretaris, zonder twijfel het meest lucratieve ambt. 
Al in 1394 had het stadsbestuur zich het recht verworven op eigen gezag een secretaris of 
geheimschrijver aan te stellen. In 1722 werd besloten om dit "profitabele" ambt bij voorkeur aan 
een lid van de vroedschap te vergeven.50 Om voor de functie in aanmerking te komen diende de 
kandidaat wel een bedrag van 3000 gulden aan de stad te betalen. Een fors bedrag, maar de 
inkomsten uit het ambt zullen die investering wel hebben goedgemaakt. De secretaris ontving 
jaarlijks als vast traktement uit de stadskas een bedrag dat schommelde rond de 300 gulden.51 De 
eindeloze reeks administratieve taken en de daarbij behorende vergoedingen waren keurig 
vastgelegd in een reglement. 
En geld was belangrijk. In april 1722 was Adriaan Maas aangesteld als plaatsvervangend secreta
ris voor mr. Pieter Schrijver, omdat diens gezondheid te wensen over liet. In 1725 maakte Adri
aan bij de magistraat kenbaar niet zo gelukkig te zijn met de financiële condities als substituut
secretaris en dat hij overwoog om er mee te stoppen. Daarmee plaatste hij burgemeesters en 
schepenen voor een probleem. Aan de ene kant zag men in dat met de "door ouderdom en andere 
swakheden" geplaagde secretaris Schrijver het werk ter secretarie niet optimaal kon gebeuren en 
men dus eigenlijk de inzet van Adriaan Maas niet kon missen. Maar Schrijver ontslaan was ook 
een moeilijke zaak: men vond dat onredelijk gezien diens verdiensten voor de stad en hij zou 
daarmee financieel benadeeld worden. Men besloot dan ook Adriaan Maas te handhaven, maar 
nu als "medesecretaris en venduemeester en ontfanger van de ordinaire en extraordinaire verpon
dingen over deser Stede". Na het overlijden van Pieter Schrijver zou hij de functie alleen mogen 
vervullen en de daarbij behorende traktementen en emolumenten mogen genieten.52 Dat moment 



brak al snel aan: Pieter Schrijver overleed in 1725 en toen mocht Maas volgens afspraak "de boe
ken, charters en papieren tot de secretarye" overnemen.53 

De secretaris had primair een administratieve taak. Hij was aanwezig op de zittingen van magi
straat en vroedschap om te notuleren, hij stelde gerechtelijke akten op en maakte deel uit van af
vaardigingen naar buursteden. In feite was hij de enige echte "ambtenaar" in stedelijke dienst. 
Mede omdat hij het ambt voor onbepaalde duur uitoefende was hij in een bestel waarin regel
matig persoonswisselingen optraden, een element van stabiliteit. Officieel had hij geen inspraak 
in de besluitvorming, al behoorde het tot zijn bevoegdheden op de jaarlijkse burgemeesters
verkiezing een stem uit te brengen. Wel was vastgelegd dat, indien hij tevens vroedschapslid 
was, hij geen twee stemmen, als vroedschap en als secretaris, mocht uitbrengen. In zo'n geval 
stemde hij in zijn hoedanigheid van secretaris. 
In de Oudewaterse bestuurspraktijk hebben de secretarissen zonder meer een belangrijke rol ge
speeld en politieke invloed uitgeoefend. In de eerste helft van de achttiende eeuw werd het ambt 
achtereenvolgens bekleed door mr. Pieter Schrijver (1690-1725), Adriaan Maas (1725-1743) en 
mr. Francois van Hoogstraten ( 1743-1760). De eerste en de laatste zijn lid geweest van de vroed
schap. Adriaan Maas is dat niet geweest, wat mogelijk verklaard kan worden op grond van de 
eisen die gesteld werden aan verwantschap tussen vroedschapsleden. Zijn broer Martinus Maas 
had al zitting in de raad. Hun belangrijke positie blijkt wel uit het feit dat ze alle drie het secre
tariaat hebben gecombineerd met het burgemeesterschap. Pieter Schrijver werd maar liefst zeven 
maal tot burgemeester gekozen.54 Francois van Hoogstraten was drie maal burgemeester en 
Adrianus Maas was het twee keer. De laatste was trouwens de enige in de hele periode die het 
burgemeesterschap verwierf zonder lid te zijn van de vroedschap. 

2d. Ambten, macht en invloed 
De reeds eerder aangehaalde vroedschapsresolutie van maart 1722 beoogde de beste ambten te 
verdelen onder de leden van de vroedschap. Het secretariaat is daar een voorbeeld van. En als dat 
ambt dan ook nog gecombineerd kon worden met het burgemeesterschap waren aanzien en in
vloed helemaal verzekerd. 
Ook het bankhouderschap van de Bank van Lening was een lucratief ambt. In 1739 was dit ambt 
voor een periode van tien j aar gepacht door vroedschap Pieter van Lexmondt. In 1741 dreigde dit 
ambt een obstakel te worden voor Pieters benoeming tot burgemeester. Op de burgemeesters
verkiezing van oktober 1741 werd Van Lexmondt tot tweede burgemeester gekozen. De aan
wezige substituut-baljuw tekende protest aan tegen de gang van zaken. Naar zijn mening was het 
burgemeesterschap "niet compatibel" met de functie van bankhouder.55 Hoe er in eerste instantie 
op deze tegenwerking werd gereageerd wordt niet duidelijk. 
De substituut-baljuw had vervolgens zijn superieur, baljuw Van Kinschot, ingelicht en deze was 
eveneens van mening dat hier gehandeld werd in strijd met de keuren en dat er sprake was van 
een ongeoorloofde verstrengeling van publiek belang en eigen belang. Als burgemeester en 
bankhouder zou Van Lexmondt te maken kunnen krijgen met zaken waarin hij als rechter en 
partij zou moeten optreden. Om die verwarring te voorkomen had hij de raad geadviseerd een an
der als tweede burgemeester te kiezen. De heren regenten hadden dit advies echter naast zich 
neergelegd. Dat was voor Van Kinschot reden geweest om de Staten van Holland in te schakelen. 
In de novemberzitting van de vroedschap kwam de zaak opnieuw aan de orde.56 Uit een voor
gelezen schrijven van de Staten blijkt dat deze de mening van Van Kinschot deelden. Maar de 
regenten namen hiermee geen genoegen en besloten tot het schrijven van een tegenbericht om de 
opstelling van de raad nader te beargumenteren. De raad probeerde onder andere aan te tonen, dat 
de burgemeestersbenoeming en het bankhouderschap niet in directe relatie stonden met de keu
ren, dat het bankhouderschap gezien de tienjaarlijkse pachttijd een bijzondere pacht was en dat 
voor verwarring niet gevreesd hoefde te worden. Indien Van Lexmondt als burgemeester in de 



raad of in de magistraat zou moeten meebeslissen over zaken die de bank van lening betroffen 
zou hij gewoon even "buyten moeten staan." Een argument van gewicht lijkt me, dat er gewezen 
werd op het feit dat Van Lexmondt in 1739 ook als schepen was geaccepteerd door de baljuw en 
de Staten. Toen was er niemand geweest die bezwaar had aangetekend. Op grond van boven
genoemde argumenten verzocht men de Staten de benoeming van Van Lexmondt wettig te ver
klaren. 
Hoe de zaak afliep wordt niet precies duidelijk. In de loop van het jaar is er sprake van een schrif
telijk antwoord van de Staten, maar de inhoud wordt nergens in de notulen vermeld. Op grond 
van het feit dat Van Lexmondt nog in de notulen van 16 oktober 1742 als burgemeester wordt 
genoemd mogen we aannemen dat de argumenten van de vroedschap bij de Staten uiteindelijk de 
doorslag hebben gegeven. 
Deze kwestie laat niet alleen zien dat combinatie van ambten binnen eigen kring gewoon was en 
werd geprefereerd. Duidelijk wordt ook dat de vroedschap één front vormde tegen ongewenste 
inmenging in haar zaken van buiten af, met name van de baljuw. De verhouding tussen regenten 
en baljuw Van Kinschot had trouwens al eerder een deuk opgelopen. 
De aanleiding voor het conflict was een geschrift van Van Kinschot. In januari 1747 deed hij het 
stadsbestuur een boekwerk cadeau, "op groot papier en in een franse band sierlijk gebonden", 
getiteld "Beschrijving der Stad Oudewater".57 Volgens de regels der beleefdheid schreven de 
heren een keurige bedankbrief. Ze toonden zich verheugd dat de baljuw zich zoveel moeite had 
getroost en ze waren ervan overtuigd dat met dit werk de "glory van de stad zoowel als die van 
Uw Hoog Ed.gestrenge naam daardoor vereeuwigd en der vergetelheid ontrukt werd". 
Maar de inhoud bevatte dynamiet. In zijn betoog over de regering van de stad had Van Kinschot 
geschreven: "Oudewater wordt thans geregeert door eenen Baljuuw, twee Burgemeesteren, 
zeven Schepenen en achttien Vroedschappen". In een brief van 3 januari had hij zich zelfs 
bediend van de titel "hoofd der regering". Dit alles schoot de regenten in het verkeerde keelgat. 
Waar haalde de baljuw de euvele moed vandaan om zulke uitspraken te doen? De beraad
slagingen in de vroedschap laten ten aanzien van ieders bevoegdheden niets aan duidelijkheid te 
wensen over. De baljuw is de hoogste vertegenwoordiger van het gewestelijk gezag, maar hij 
moet wel zijn plaats weten. Hij moet beseffen "dat de regeering dezer stad alleen bestaat uit twee 
Burgemeesteren en zeeven Schepenen die een wettige Magistraat uitmaken, zonder enig hoofd te 
kennen als de president-burgemeesteren, dezelve convoceerd; dat de Vroetschappen onder hen 
geen ander hoofd kennen als hunzelven onder wien de burgemeesteren indertijd aldaar voorzit
ten, zonder dat onder hun ooit een baljuw gevonden werd, omdat die aldaar geen sessie heeft".58 

Beide voorbeelden maken duidelijk dat de raad tegen een aanval op de autonomie van het stede
lijk gezag wel één lijn wilde trekken. Maar die eenheid binnen de raad was er niet altijd. 
De benoemingsprocedure voor het burgemeestersambt in Oudewater was in zekere zin een 
roulatiesysteem. De burgemeesters dienden maximaal twee jaar, gevolgd door een periode van 
"gedwongen rust". Op die manier werd meerdere regenten de kans geboden voor het ambt in aan
merking te komen. We constateerden al dat ruim twee derde deel van de raad het nooit tot burge
meester zou brengen en het is de vraag of men dat wel zo leuk heeft gevonden. Maar zelfs binnen 
de groep heren die wel de eer had valt op dat sommigen vaker het genoegen mochten smaken om 
op het belangrijkste kussen plaats te nemen. En ook dat kan aanleiding hebben gegeven tot 
scheve ogen. Conflictstof was in potentie aanwezig. De burgemeestersverkiezing van 1747 is 
daarvan een mooi voorbeeld. 

De vroedschapsvergadering van 28 oktober 1747 begon gewoontegetrouw met het voorlezen van 
de keuren inzake de verkiezing.59 Burgemeester Francois van Hoogstraten had twee jaar dienst 
gedaan en zou moeten aftreden. Medeburgemeester Adriaan Blok zou voor een tweede ambtsjaar 
herkozen moeten worden op grond van de afspraken van oktober 1745. 
Nog voor de stemming plaatsvond nam burgemeester Blok het woord. Hij maakte de vergadering 
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er op attent dat zijn verkiezing in het voorgaande jaar volledig correct had plaatsgevonden. Hij 
was gekozen "zonder dat hij ymand van de leden hier present daar om aangesprooke of gesollici
teerd had, direct of indirect". De aanwezigen zullen het daar wel mee eens zijn geweest, want 
niemand reageerde. Vervolgens legde Blok de heren voor of er soms iemand was "die iets op zijn 
persoon wist te zeggen en vervolgens of ymand iets tegen desselfs regering wist in te brengen". 
Opnieuw hulde de vergadering zich in stilzwijgen. En dat verbaasde Blok nog meer, want hij 
uitte het vermoeden "dat eenige messen gewet leggen om een bejaard man onverdiend een 
sneede door de trony te geeven"! 
Uit het optreden van Blok is af te leiden dat er voorafgaand aan deze vergadering al lang en breed 
door deze en gene over zijn herverkiezing werd gesproken. Hij moet geweten hebben dat deze 
niet zo vanzelfsprekend was: dat bleek ook wel tijdens het verdere verloop van de vergadering. 
Toen men tot stemming overging werd al snel duidelijk dat een aantal heren Blok niet als burge
meester zagen zitten. Maar zijn medestanders grepen in. Nog voor de stemming ten einde was 
vroegen ze om een onderbreking en verzochten de secretaris een protestbrief - van tevoren op
gesteld - aan de vergadering voor te lezen. 
De brief had dezelfde strekking als het betoog van Blok. Volgens de brief was het afzetten van 
Blok in strijd met de keuren, was er op de persoon van Blok niets aan te merken en was de proce
dure een belediging voor zijn persoon. De protesterende leden achtten het onjuist om in zijn 
plaats een ander aan te stellen en lieten doorschemeren het hogerop te zoeken, mede ook omdat 
men "geen deel wilde hebben aan zulken onzedelijken handel". De brief was door Blok en zeven 
andere heren ondertekend. 
Na deze protestactie werd de stemming voortgezet. De heer Bastiaan Ouwerogge werd met 
zeventien stemmen tot nieuwe president-burgemeester gekozen en door aftredend burgemeester 
Francois van Hoogstraten geïnstalleerd. Met twee stemmen meer ging de tweede burgemeesters
post naar Gerrit van Oudenallen. De gemoederen laaiden opnieuw hoog op toen Van Hoogstraten 
weigerde om hem de burgemeesterseed af te nemen. Nu waren het de aanhangers van Van 
Oudenallen die protest aantekenden tegen de gang van zaken. De verwarring was zo groot dat 
men in onenigheid uit elkaar ging. 
Twee weken later kwam de vroedschap opnieuw bijeen.'1" Er bleek nog niets te zijn opgelost. 
Toen de leden hun plaatsen wilden innemen deelden de medestanders van Blok mee het onjuist te 
vinden dat een niet-beëdigd lid plaats nam op de stoel van de tweede burgemeester. Zij lieten 
weten dat ze een schriftelijk protest naar Den Haag hadden verzonden. Zolang daarop geen ant
woord was gekomen wensten ze de heer Van Oudenallen niet als tweede burgemeester te 
accepteren. Vervolgens verlieten deze heren de vergadering. 
Pas enkele maanden later kreeg de zaak zijn beslag. In de vergadering van 9 april 1748 werd een 
resolutie van de Staten van Holland behandeld.61 De Staten ordonneerden oud-burgemeester 
Van Hoogstraten om tweede burgemeester Van Oudenallen alsnog de eed af te nemen. Men 
adviseerde omwille van de rust en redelijkheid de heer Blok bij de volgende verkiezingen alsnog 
de eer van het ambt te gunnen. Voor de toekomst zouden de regenten van Oudewater zich strikt 
dienen te houden aan de regels der burgemeestersbenoeming zoals deze in de privileges en keu
ren waren vastgelegd. 
De burgemeestersverkiezing van 1747 laat zien dat het politieke spel met het belangrijkste 
bestuurlijke ambt als inzet aanleiding gaf tot onenigheid tussen de regenten in de vroedschap en 
dat er sprake was van tegenover elkaar staande groepen in de raad. Volgens Roorda werd de 
regentenheerschappij in de Republiek in hoge mate gekenmerkt door ambtsbejag en daaruit 
voortvloeiende conflicten tussen groepen regenten. Er was sprake van rivaliserende facties. Hij 
definieerde een factie als een "groep plaatselijke machthebbers met hun onmiddellijke aan
hang".''2 De groep regenten die de meeste ambten naar zich toe wist te trekken en aldus verzekerd 
was van macht en invloed, was de heersende factie. De vraag is of er binnen de Oudewaterse 
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regentenkring facties hebben bestaan en zo ja, wie er deel van hebben uitgemaakt. Er is een aan
tal mogelijkheden om daar achter te komen. 
In sommige steden kwam het voor dat groepen regenten onderling afspraken maakten en deze 
schriftelijk vastlegden. Zulke afspraken worden contracten van correspondentie genoemd. Fruin 
omschreef een correspondentie als de "afspraak van sommigen om de tegenspraak der overigen 
nutteloos te maken".63 Uit zo'n correspondentie kan naar voren komen wie er tot een factie 
behoorde en aan wie de ambten werden toegeschoven. Over het bestaan van zulke corres
pondenties in Oudewater is echter niets bekend. 
Ook de overduidelijke aanwezigheid van bepaalde regentenfamilies in de vroedschap en hun 
onderlinge verwantschapsrelaties kunnen duiden op het bestaan van facties. Er is al op gewezen 
dat in Oudewater een aantal families meerdere malen in de vroedschap vertegenwoordigd is 
geweest en dat sommige regentenfamilies door huwelijk aan elkaar verwant waren. Toch is het 
hachelijk om op grond van louter numerieke aanwezigheid te concluderen dat zo'n groep 
families een factie vormde en de belangrijke bestuurlijke ambten en lucratieve baantjes in bezit 
had. Zo leverde de familie Bredius tot drie maal toe leden voor de vroedschap, doch geen enkel 
lid verwierf ooit het burgemeestersambt. Ook de familie Van der Lee is drie keer in de vroed
schap vertegenwoordigd geweest, maar alleen Johannes heeft enkele malen een burgemeesters-
stoel mogen bezetten. De familienaam Ouwerogge duikt daarentegen slechts één keer in de raad 
op. Bastiaan Ouwerogge was de zoon van Cornelis Ouwerogge, een man die vele jaren het 
burgemeestersambt in Montfoort vervulde.64 Bastiaan zou in Oudewater dertien maal een 
ambtsperiode als burgemeester optreden, meer dan enig ander vroedschapslid. Een man van 
aanzien dus! En wat te denken van de familie Maas? Ook die naam komt maar één keer voor in de 
lijst van vroedschapsleden. Dokter Martinus Maas was ruim veertig jaar lid van de vroedschap en 
werd acht keer tot burgemeester gekozen.65 Broer Adriaan was echter lange tijd tegelijk secretaris 
en hoewel hij geen lid van de vroedschap was werd hij toch twee keer burgemeester. 
Benoemingsconflicten vormden een derde mogelijkheid om het bestaan van facties te kunnen 
achterhalen. Zeker wanneer bij zulke onenigheden de stemverhoudingen in de stukken zijn geno
tuleerd, is het mogelijk inzicht te krijgen in de onderlinge verhoudingen. De eerste vier decennia 
van de achttiende eeuw gingen in dit opzicht aan Oudewater vrij rustig voorbij. Pas in de jaren 
'40 nam het aantal botsingen in de vroedschap toe. Uit de ruzies rond de benoeming van Adriaan 
Blok in 1747 blijkt al, dat er ook in Oudewater wel degelijk twee kampen waren. Maar vooral de 
gebeurtenissen in 1750 rechtvaardigen de opvatting dat er facties bestonden en maken duidelijk 
welke regenten tot deze facties hebben behoord. 

Prins Willem IV speelde in deze gebeurtenissen een belangrijke rol. Het herstel van het stadhou
derschap in Holland betekende ook voor Oudewater dat het stadhouderlijk gezag weer voelbaar 
werd in het stedelijk bestuur. In de zaak-Van Lexmondt in 1741 hadden alle regenten zich nog 
fors geweerd tegen de aantasting van hun stedelijke zelfstandigheid. In 1750 bleken er echter 
enige ontevreden regenten best geporteerd voor ingrijpen van buitenaf, natuurlijk in de hoop er 
hun voordeel mee te kunnen doen. 
In juni 1750 werd in de vroedschap een brief voorgelezen van prins Willem IV.6'' Hij was geïnfor
meerd dat er al enige tijd sprake was van onenigheid tussen de baljuw en enkele leden van de ma
gistraat, tussen leden binnen de regering en dat er "van tijd tot tijd in het stuk van Regering, Poli
tie en Financien in uw Steede sijn ingeslopen eenige abuisen". Het leek de prins daarom nuttig de 
zaak maar eens te laten onderzoeken door Jacob Snels, pensionaris van Gouda, en mr. Jan van 
Nooten, raad en burgemeester van Gouda. 
Bij een eerste bezoek van deze heren werden alle betrokkenen gehoord. Acht ontevreden 
vroedschapsleden, Hendrik Willem van Zijll, Cornelis Koorn, Gerrit van Oudenallen, Jan de 
Meij, Hendrik van Dijk. Francois van Hoogstraten. Gerrit Breda de jonge en Dirk van Pamburg 
hadden hun bezwaren al op schrift gesteld: "Dewijl wij sedert eenigen tijd ondervonden dat het 



intrest van de stad werd genegliseerd, zoo door beooging van eijgen belang als door continuele 
onlusten en verdeeltheeden en dat deze verwaarloosde stad jaarlijks meer en meer te gronde gaat, 
terwijl wij als uijtmakende de minderheid niet in staat sijn daarin eenig redres te maken, zoo zijn 
wij eijndelijk bij deeze eenparig geresolveerd Uw Mog. te versoeken van derselver goed officien 
te willen aanwenden bij Zijne Hoogheid". De acht waren zelfs bereid om hun lidmaatschap van 
de vroedschap op te geven "eensdeels om te toonen hoe wijnig eygenbelang wij in de Regering 
hebben en anderdeels voornamentlijk om geen deel te hebben aan de verderen ondergang van de 
stad". De gecommitteerden achtten het raadzaam dat de heren voorlopig op hun post bleven en 
zich rustig hielden. 
In de maand juli brachten Snels en Van Nooten opnieuw een bezoek aan de stad.67 Weer mocht 
iedereen zijn zegje doen. Eenmaal voorzien van voldoende achtergrondinformatie konden zij bij 
de prins verslag uitbrengen en een beeld schetsen van de vertroebelde verhoudingen in 
Oudewater. 
Op 10 augustus 1750 kwamen zij voor een derde maal naar de stad, nu voorzien van de maat
regelen die stadhouder Willem IV voorde bestuurders in petto had.'* Omwille van het herstel van 
de rust in de stad vond de prins het nodig tot een wetsverzetting over te gaan. Dat betekende dat 
een deel van de vroedschap als lid zou worden ontslagen en vervangen zou worden door anderen. 
Zeven heren werden van deze ingreep het slachtoffer: Martinus Maas, Bastiaan Ouwerogge, 
Gerrit de Jong, Dirk Admiraal, Jan van der Beek, Cornells Koorn en Jan Montijn. 
Deze mannen stonden ook al in het conflict rond burgemeester Blok aan één kant. Van deze 
heren, gesteund door enkele anderen, kan gezegd worden dat zij in een lange reeks vanjaren als 
heersende factie de politiek in Oudewater domineerden. Met name de regenten Gerrit de Jong, 
Martinus Maas en Bastiaan Ouwerogge moeten binnen deze groep dominante figuren zijn 
geweest. Samen waren ze goed voor 28 ambtsjaren als burgemeester. 
Elf heren mochten blijven zitten. Het is niet verwonderlijk dat hiertoe regenten behoorden die 
hun ontevredenheid bij de prins hadden kenbaar gemaakt. Zeven heren werden als nieuw lid 
beëdigd. Dit waren: Rudolph Voss van Zijll, Cornells de Jong, Jan Houtman, Hendrik Admiraal, 
Jacob Verhoef, Abraham Spiering en Jan Kuijmer. Zo zorgde de wetsverzetting van 1750 voor 
een "nieuwe" vroedschap en een verschuiving van de macht. In het politieke spel waren er wat 
spelers gewisseld, maar de inzet bleef hetzelfde. 
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Bestuurders aan het werk 

1. De vroedschapsvergadering 
De leden van de vroedschap kwamen voor het bijwonen van een vergadering bijeen in de raads
kamer van het stadhuis. Minimaal diende er donderdags om de twee maanden een vergadering te 
worden belegd.69 Uit de vroedschapsresoluties blijkt dat er in de praktijk vaker vergaderd werd, al 
liep de frequentie per jaar nogal uiteen. In 1730 kwamen de heren tien maal bijeen, terwijl in het 
woelige jaar 1750 wel 36 keer een vergadering werd gehouden. Het waren bijzondere omstandig
heden waardoor de heren gedwongen waren op een "extraordinaris" vergadering met elkaar te 
beraadslagen. Van een vast vergaderschema was dus eigenlijk geen sprake. Soms kwamen de re
genten naar het stadhuis, terwijl er in hun ogen geen zaken van belang aan de orde waren. Dan 
volstond de secretaris met de vermelding "niets voorgebragt dat goedgevonden is te registre
ren".™ Ook kwam het wel voor dat er een vergadering was belegd, maar "het collegie in te weinig 
comparerende leden bestaat" en men onverrichterzake naar huis terugkeerde.71 

In een vergadering hadden alle leden hun vaste zitplaats. De burgemeesters hadden vaste zetels, 
de overige leden zaten in volgorde van dienstjaren als vroedschapslid. De president-burgemees
ter opende de vergadering als voorzitter met het gebed. De secretaris volgde met een voorgelezen 
samenvatting van de zaken die in de vorige vergadering aan de orde waren geweest. Van een 
agenda was geen sprake, schriftelijke stukken kregen de heren niet onder ogen. In 1748 werd be
sloten "dat van nu voortaan niet alleen zullen worden geresumeerd de notulen van de voorgaande 
vergaderingen eer men tot verderen besoignes overgaat, gelijk tot hier toe gebruikelijk is ge
weest, maar dat ook de kladde of 't brouillon der voorgaande notulen zal worden gecollationeerd 
met de notulen tot de resolutien daaruit geextendeerd".72 

In de vergadering kon ieder lid zijn zegje doen. De oudste leden hadden daarbij voorrang, het 
laatst toegetreden lid gaf ook als laatste zijn mening. Welke bijdrage ieder afzonderlijk lid 
leverde aan een discussie blijft veelal onduidelijk. Heel vaak volstond de secretaris met de mede
deling dat er was beraadslaagd of besloten, of, in zijn eigen woorden, dat er was "gedelibereerd 
en geresolveerd". 

2. Regenten en hun greep op het dagelijks leven 
De notulen van vroedschap en magistraat laten zien dat de bestuurders van Oudewater met alle 
facetten van het leven der inwoners in aanraking kwamen. In het navolgende zal worden gepro
beerd een impressie te geven van de zaken waarmee men zich zoal bezig hield. 

2a. Handel, nijverheid, financiën 
De handel in de stad maakte topdagen tijdens de jaarlijkse septembermarkt, die twee weken 
duurde. Verder werd er elk jaar een paardenmarkt en een eiermarkt gehouden. 
De maandag was de vaste dag van de weekmarkt, die om negen uur begon, na het luiden van de 
gasthuisklok. Alle verhandelde goederen werden op een vaste plek verkocht. Wie linnen of laken 
nodig had ging naar de Marktstraat. Een visje was te krijgen bij de Visbrug. Hennep werd ver
kocht bij de Waag en voor turf kon men terecht tussen de Visbrug en de Hallebrug. 
Het stadsbestuur deed veel moeite om de handel in goede banen te leiden. Het handelsverkeer 
was streng gereguleerd. Alle artikelen die op de markt werden aangeboden, werden op kwaliteit 
gekeurd en waren aan een zekere prijs gebonden. De consument had het voordeel dat hij waren 
kocht van behoorlijke kwaliteit en tegen een redelijke prijs. De verkoper wist zich beschermd 
tegen oneerlijke concurrentie en kon vertrouwen op een zekere afzet. 
Waar vaste marktregels golden werd ook tegen die regels gezondigd. In maart 1731 meldde 
Gijsbert Boer de magistraat dat "dikwels veele schuyten met groenten, knollen, wortelen en fruyt 
van buyten ingebragt en door de stad uytgevoert werden door buytengesetenen".71 Als poorter 
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van Oudewater voelde Boer zich in zijn handel benadeeld en verzocht de bestuurders om maatre
gelen te nemen. Voor een deel kwamen deze aan zijn wensen tegemoet. Buitenstaanders werd 
toegestaan op de maandag hun goederen volgens de geldende regels op de Oudewaterse markt 
aan de man te brengen, maar de rest van de week was dat verboden. Overtreders hing een boete 
van drie gulden boven het hoofd. Maar Gijsbert Boer diende wel "sorg te dragen dat er 't gehele 
jaar door genoegsaam groenten en fruyt na het saysoen bij hem of bij andere borgers tegen een 
redelycken prys te koop is". 
Controle op de prijs en de kwaliteit van het brood was eveneens een belangrijke taak van de 
regenten. Ook dat viel niet mee. In februari 1750 richtten enkele leden van het bakkersgilde zich 
in een vertwijfelde brief tot het stadsbestuur. Ze dreigden geruïneerd te worden door enerzijds de 
te lage broodprijs en anderzijds door de concurrentie van broodverkopers van buiten de stad, die 
hun waren stiekem de stad binnen smokkelden en voor een schappelijk prijsje probeerden te 
verkopen. De bestuurders toonden begrip voor de problemen der bakkers, maar dat zij "aan 
d'andere kant niet durven bestaan de prijs van 't brood, zoo considerabel met een stuijver te ver
hogen uyt vreese voor gemor op zulken nieuwigheid onder de gemeente die tegenwoordig zo 
gedrukt is met neringloosheid".74 De bestuurders stonden voor een dilemma, "want word de prijs 
van het brood verhoogt, zoo zullen behalven onze voorn, vreeze, de sluijckerije ook niet geweerd 
kunnen werden en houden de bakkers op met backen, zo vreezen wij voor zwaarder smokke-
larijen die wel van quade gevolgen mogten werden". Volgens de magistraat dienden de bakkers 
geduld te hebben tot de situatie zich zou verbeteren. 
De touw- en garenfabricage was de voornaamste tak van nijverheid in Oudewater. De inwoners 
ontlenen hun bijnaam "Geelbuiken" aan deze bedrijvigheid: de touwslagers wikkelden tijdens 
hun werk strengen hennep om hun middel, wat een gelige afscheiding tot gevolg had. Al in 1545 
stichtte een lid van de familie Van der Lee er een lijnbaan.75 De omstandigheden van deze bedrijf
stak waren gunstig. Het waardengebied met zijn drassige veenlaag onder een dunne laag klei was 
uitstekend geschikt voor de verbouw van de grondstof hennep. Vooral in de zeventiende eeuw, 
toen de scheepvaart en visserij bloeiden, wisten de Oudewatersen zich verzekerd van goede 
afzetmogelijkheden voor hun touw en netten. 
De vezels van de hennepplant waren na het roten, een rottingsproces in de slootjes rond de 
akkers, waarbij de vezels harder werden, geschikt om te worden verwerkt. Dat gebeurde op de 
lijnbanen. De lijnbanen, gemiddeld 220 meter lang, en de baanschuren lagen bij voorkeur langs 
de met bomen beplante wallen. Ze gaven de lijndraaiers beschutting tegen weer en wind. Velen 
waren actief, want het produktieproces was arbeidsintensief. 
De betrokkenheid van de regenten bij het wel en wee van de lijnbanen was groot. Niet in de 
laatste plaats omdat lijndraaiersbazen regelmatig deel uitmaakten van de vroedschap en de 
magistraat of als directeuren leiding gaven aan het lijndraaiersgilde. Ook in deze economische 
sector was er sprake van controle en beschermende maatregelen van de overheid. Het stadszegel 
moest de kwaliteit van het eindprodukt garanderen. 
Materiaal van mindere kwaliteit, de hak, werd zo mogelijk van de markt geweerd.76 Dat zou de 
naam van het Oudewaterse eindprodukt maar schade toebrengen. Niet iedereen kon zomaar een 
nieuwe baanschuur opzetten. Wie dat toch deed zonder voorkennis van de magistraat kon reke
nen op een boete van twaalf gulden.77 In 1737 werd uit het baanhuis van schepen Carel Jansz van 
Wijngaarden een bos hennep gestolen. In de magistraatsvergadering werd dit met verontwaar
diging naar voren gebracht. De heren overwogen een premie uit te loven voor degene die de 
dader zou aanbrengen. Na overleg met de leden van de vroedschap werd die premie vastgesteld 
op maar liefst honderd gulden.78 

Het werk op de lijnbaan bood veel poorters werk. Zelfs kinderen werden ingezet en niet zonder 
gevaar. In 1749 werd het kind van Jan Dirksz Lobbe op de baan "ontheupt".79 Ook voor de 
volwassen arbeidskrachten was het werk zwaar en ongezond. Regelmatig gaven de notulen 
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indicaties. In 1730 nam de magistraat in overweging een soort ondersteuningsfonds voor arbeids
ongeschikte lijndraaiersknechten in het leven te roepen.80 Als iedere knecht wekelijks een stuiver 
afstond kon zo een reserve worden opgebouwd, waaruit zieke lijndraaiers financieel konden wor
den bijgestaan. Het voorstel werd in de vroedschap naar voren gebracht en goedgekeurd.81 Twee 
maanden later werd ook besloten de artsen Martinus Maas en Cornells Tilburg ieder voor dertig 
gulden per halfjaar - een bedrag dat betaald werd uit het lijndraaiersfonds - aan te stellen als 
artsen van het gilde. Ze waren gehouden "alle sieke te bedienen en te voorzien van medicamenten 
en goede opzigt hebben op de sodanige die onder chirurgijns behandelinge sijn, wekelijks geven 
behoorlijcke verclaringe van sieke of gewondene persoonen volgens het formulier daarvan 
sijnde".82 

In de jaren '30 en '40 is het aantal zieken en arbeidsongeschikten behoorlijk hoog geweest en dat 
betekende een forse aanslag op het ondersteuningsfonds. In 1739 klaagden de directeuren van het 
gilde hun nood bij de magistraat en meldden dat "verscheydene persoonen met ongeneeslijke 
kwalen zijn behebt, welke bij continuatie veel geld van het gilde trekken, 'tgeene nadeelig is". De 
magistraat besloot na goedkeuring van de raad "dat alle de persoonen die ongeneeselijke kwalen 
hebben" niet langer dan een jaar en zes weken het volle gildegeld zouden genieten. Daarna zou 
het ondersteunend bedrag worden teruggebracht tot twaalf stuivers per week.83 In 1745 werd de 
zaak nog nijpender. In maart van dat jaar bleken "zulk een excessyf groot aantal briefjes aan de 
zieken uitgegeven te zijn, dat bij continuatie van dien, te dugten is, dat het gilde niet in staat zal 
kunnen blijven". En wellicht waren er ook wel "gewaande zieken" want "ook gebleken was dat 
een groot getal briefjes waren uitgegeven aan velen, welke door den doctor niet eens waren 
gezien of gevisiteerd".84 

In 1749 vond men de situatie in de lijndraaierij zo alarmerend dat de magistraat het gilde voor
stelde dat "alle degeene welke zonder acte van indemniteyt komen werken en het poorter%oschap 
niet hebben verkregen wel aan het Gilde als allen anderen zullen moeten contribueren zonder 
daaraf bij ziekte of andere ongemakken iets te mogen trekken of genieten. Dat de doctoren, welke 
het gilde nu of in het toekomende zoude mogen bedienen, geen briefjes ten behoeven van eenige 
Knegt zullen mogen uyt te geven als aan zodaanige dien effectievelijk ziek geworden zijn of op 
hun werk eene quetsueren of ongemakken hebben bekomen, waarop de directeuren hun exacte -
lijk zullen hebben te informeren en aan de doctoren daaraf getrouwelijk te rapporteren. Dat aan 
de doctoren bij dezen alleen het oordeel werd overgelaten of diegeene welke ziek geworden zijn, 
geneeslijk zijn of niet en zoo dezelve ongeneeslijk bevonden werden, dat hun onderhoud alsdan 
zal moeten werden besorgt door de regenten van den armen. En alzoo bevonden is dat een ge-
engageerde weekelijks genietende 1 gulden en 16 stuivers in eenjaar en 6 weken meer ontfangt 
als hij in 25 jaren heeft gecontribueerd".85 

De Vries heeft gewezen op de, in vergelijking met het buitenland, relatieve achteruitgang van be
paalde sectoren van de economie in de achttiende eeuw, waaronder de scheepvaart.86 Voor de 
lijndraaierij in Oudewater, die grotendeels van de afzet aan de rederijen afhankelijk was, moeten 
de gevolgen voelbaar zijn geweest. Feis meldt dat de lijnbaannijverheid in Oudewater rond het 
midden van de achttiende eeuw nog betrekkelijke voorspoed kende.87 Het is waarschijnlijker dat 
de touw- en garenfabricage in Oudewater toen moeilijke tijden doormaakte. Weliswaar waren er 
in 1742 nog 37 baanschuren88, maar de notulen van de magistraat van 1750 laten aan duidelijk
heid niets te wensen over. Het ging zo slecht, dat "al eenige baanen stilstaan en kort nog een me
nigte lijndraijersbaazen zullen moeten uitscheyden en hun volk afdanken".89 

Financiële aangelegenheden waren een vaak terugkerend onderwerp van gesprek in de vroed
schapsvergadering. De stad had financiële verplichtingen aan het gewest Holland in de vorm van 
provinciale belastingen. Uit de vroedschapsresoluties v/ordt duidelijk dat vertraging in het na
komen van zulke betalingen niet uitzonderlijk was. Op 18 oktober 1726 vergaderde de vroed
schap over een brief van de ontvanger-generaal van Holland aangaande de betaling van de 100e 
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en 200e penning, een vermogensbelasting van respectievelijk 1 en 1/2 %. Het bleek dat de stad 
dienaangaande al sinds 1679 een schuld had die in de loop der jaren fors was opgelopen. De ont
vanger-generaal sommeerde de stad een bedrag van ruim 8000 gulden over te maken. Maar zo'n 
bedrag kon de stad natuurlijk niet opbrengen. Op 30 oktober 1726 werd besloten dat burgemees
ter Pamburg met de secretaris naar Den Haag zou reizen om uitstel van betaling te bewerk
stelligen. De burgemeester onderstreepte zijn goede wil om eventueel als gijzelaar in Den Haag 
achter te blijven zolang de zaak niet was geregeld. Ook de andere leden van de vroedschap toon
den die bereidwilligheid. Indien nodig zouden ze allemaal gedurende een week als gijzelaar in 
Den Haag blijven. Zo ver kwam het echter niet. Burgemeester Pamburg wist voor drie maanden 
uitstel van betaling te krijgen. Uit de resolutie van 10 juli 1727 blijkt hoe de zaak uiteindelijk 
werd geschikt. De weduwe Kersseboom, weduwe van de laatste ontvanger van de 100e en 200e 
penning, betaalde met de opbrengst van verkochte goederen een bedrag van ruim 2000 gulden. 
Voor het restant van de schuld volgde kwijtschelding. 
Naast financiële aangelegenheden die het gewest betroffen waren er aangelegenheden die 
specifiek betrekking hadden op de financiën van de stad zelf. Er moesten bijvoorbeeld uitgaven 
gedaan worden voor het uitdiepen van de stadshaven, de reparatie van de door onweer bescha
digde kerktoren of het onderhoud van de stadswallen. Zulke zaken stonden vermeld in de stads
rekeningen. Het beheer van de stadskas en het voeren van de boekhouding was de taak van een 
der burgemeesters. In de jaarlijkse oktobervergadering moest hij zijn uitgaven en inkomsten 
verantwoorden in de vroedschap. De jaarrekeningen van de hier onderzochte periode laten zien 
dat de stedelijke uitgaven en inkomsten schommelden tussen de 4000 en 10.000 gulden. 
De belangrijkste bron van inkomsten voor de stad vormden de stedelijke accijnzen of imposten, 
de belasting op verhandelde levensbehoeften. De inning van deze belastingen was door het stads
bestuur verpacht. De pachters van bijvoorbeeld het zout, het bier, de vis en de brandewijn stortten 
na het verkrijgen van dit recht direct een geschatte som geld in de stadskas. Zo was de stad dus 
verzekerd van inkomsten. De pachters moesten vervolgens zelf deze uitgave zien te verhalen op 
de belastingplichtigen. En ze zorgden er natuurlijk wel voor dat er daarbij wat overschoot. Ook 
bepaalde ambten die verpacht werden, zoals het waagmeesterschap of de pacht op de maten, 
brachten geld in de la van de stadskas. Naast belastingopbrengsten waren er nog inkomsten uit de 
verpachting van stedelijk viswater en stedelijke landerijen of het verhuren van openbare 
gebouwen. Extra inkomsten kwamen er nog uit opgelegde boetes en poortgeld. 
De eerste jaren van de achttiende eeuw had de stad behoorlijke geldzorgen. De jaarrekeningen 
over de periode 1700-1707 laten steeds een tekort zien van enkele honderden guldens. Regel
matig werden de regenten geconfronteerd met het feit dat de verhuur van de stadslanderijen zo 
weinig opbracht. Ook de huur van de stadsmolen bleek moeilijk te innen. In april 1701 klaagde de 
molenaar dat hij zijn jaarlijkse huursom niet kon opbrengen. Hij had te weinig inkomsten omdat 
er zo weinig mensen van zijn diensten gebruik maakten. Hij verzocht de vroedschap of zijn 
huursom voor een jaar kon worden kwijtgescholden. In ruil daarvoor zou hij gratis het meel van 
de armen- en godshuizen malen. 

De vroedschap probeerde op verschillende manieren het tekort in de stadskas weg te werken. Op 
30 januari nam men het besluit om delen van de stedelijke landerijen maar te verkopen "vermits 
de siegte hueren". Een andere manier om extra inkomsten te verwerven was het uitschrijven van 
een loterij. Op 3 augustus 1707 besloot de raad om 25.000 loten à vier gulden in omloop te bren
gen. Erg vlot liep deze loterij niet, want op 27 oktober 1707 deelde burgemeester Munter in de 
vroedschap mee dat de trekking moest worden uitgesteld als gevolg van de "slappe inlegginge". 
Besloten werd het aantal loten terug te brengen tot het aantal van 2000 en de prijs per lot vast te 
stellen op 25 gulden. De hoop was een draagkrachtiger publiek voor de loterij te interesseren. Op 
29 augustus 1708 werd duidelijk dat de stad na aftrek van alle kosten aan deze loterij een paar 
honderd gulden had overgehouden ten gunste van de stadskas. De jaarrekening van 1708 boekte 
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als inkomsten een bedrag van 5024 gulden, 3 stuivers en 10 penningen; als uitgaven stond een 
bedrag van 5022 gulden, 19 stuivers en 3 penningen. Voor het eerst was er sprake van een positief 
saldo van 1 gulden, 4 stuivers en 7 penningen! 
Nadien was er in meerderheid sprake van een klein, maar positief eindsaldo op de jaarrekenin
gen. Geldzorgen bleven er wel degelijk. Uit de vroedschapsresoluties van 4 januari 1728 blijkt 
dat door te langzame invordering van stadsinkomsten, schulden langer onbetaald bleven. Men 
nam het besluit dat iedere boekhoudende burgemeester binnen een halfjaar na zijn aftreden een 
lijst moest overleggen van alle posten die onbetaald waren gebleven "teneynde die aanstonds 
door den bode ingevordert en geëxecuteerd kunnen werden". Indien de burgemeester in gebreke 
zou blijven zo'n lijst in te leveren zouden de restanten voor zijn rekening komen. 
Een zorg was ook de financiële positie van het armhuis en het gasthuis. Beide instellingen voer
den een zelfstandig financieel beleid. Hun boekhouders, veelal regenten die ook in de vroedschap 
zitting hadden, legden wel jaarlijks verantwoording af in de vroedschap. En daarbij kwam het 
nog wel eens voor dat deze boekhouders om financiële steun verzochten. Dan was er niet genoeg 
geld voor turf om het gasthuis te verwarmen of voor de wekelijkse bedeling aan de armen. 
Meestal werden die verzoeken ingewilligd en ging het om bedragen van 50 tot 100 gulden. In de 
jaren '40 nam het aantal verzoeken toe en liep de geboden hulp op tot 400 gulden per jaar. 

2b. Kerkelijke zaken 

In de achttiende eeuw behoorde de meerderheid van de Oudewaterse bevolking tot de gerefor
meerde geloofsgemeenschap. De predikanten en de kerkeraad waren de eerst aangewezenen om 
de gelovigen Gods Woord voor te houden. Het stadsbestuur, per definitie van gereformeerde 
huize, had natuurlijk een ruimere taak. maar probeerde toch ook om zo goed mogelijk de belan
gen van de publieke kerk te behartigen. 
Zo was het stadsbestuur belast met het beheer van de kerkelijke goederen. Daartoe benoemde de 
magistraat ieder jaar op 2 februari drie kerkmeesters, die hun werk verrichtten "uyt suyvere 
liefde". In de eerste helft van de eeuw was het regel dat dit ambt door leden van de vroedschap 
werd uitgeoefend. Slecht één keer is hiervan afgeweken.1"1 Lange tijd was het gewoonte dat twee 
van de drie kerkmeesters voor een tweede ambtsjaar werden herkozen. In 1731 kwam daarin ver
andering op grond van het octrooi, door de Staten van Holland aan de magistraat verleend. Bur
gemeesters en schepenen kregen toen het recht om de regenten voor meerdere jaren achtereen als 
kerkmeester aan te stellen.1" Uit bijlage 3 blijkt dat er sindsdien regenten waren die wel zes jaar 
achtereen het kerkmeesterschap op zich namen. Dat moet niet worden uitgelegd als religieuze ij
ver noch als poging om meer invloed bijeen te brengen in de handen van een kleinere groep en 
evenmin als het bundelen van deskundigheid. Het octrooi van 1731 was een uitvloeisel van het 
feit dat het stadsbestuur geconfronteerd was met weigeringen een "bediening" aan te nemen. Er 
moeten regenten zijn geweest die niet hebben staan te trappelen van ongeduld om kerkmeester te 
mogen worden. De magistraat had deze unwilligen kunnen dwingen en zelfs beboeten. Het is 
waarschijnlijker dat men er de voorkeur aan gaf het kerkmeesterschap voor een langere reeks van 
jaren op te dragen aan regenten die wel wilden. 

De benoeming van de predikanten was ook een aangelegenheid van het stadsbestuur. De kerke-
raad, waarin overigens de regenten regelmatig zitting hadden, maakte bij een vacature een voor
dracht, waarna een kandidaat door de wereldlijke overheid werd aangesteld. Tot 1721 waren er in 
Oudewater drie predikanten actief. Daarna werden slechts twee predikanten benoemd, omdat het 
stadsbestuur de kosten van het stadstraktement niet meer kon opbrengen. Sindsdien kwamen de 
predikanten "alleen ten lasten van 't gemeene land yder op een 's lands traktement van 900 gul
den 'sjaars". '2 

Latere pogingen om toch weer drie predikanten aan te stellen liepen op niets uit. 
Ook via allerlei verordeningen diende het stadsbestuur de ware religie en hield men de bevolking 
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een christelijke levenswandel voor. Dan ging het bijvoorbeeld om een verbod tegen het vloeken 
op straat, tegen het plegen van ontucht of om het eerbiedigen van de zondagsrust. 
Zo werd in 1750 door de magistraat besloten "het tappen onder de predikaties op zondagen bij te 
renoveren publicatie te verbieden", en diende de baljuw "het drinken te beletten in alle kroegen 
en herbergen, zonder enig onderscheid van persoonen"."3 En in 1745 gaf de magistraat de predi
kanten opdracht in hun preek de kerkgangers "ernstig te vermanen tot boete en bekering, en tot 
vernedering onder Gods slaande hand, en om Zijne Majesteit ernstiglijk en vuriglijk aan te 
roepen om de plage onder het rundvee niet verder te doen voortgaan".94 

Niet iedereen in Oudewater behoorde tot de Gereformeerde kerk. Het stadsbestuur had ook te 
maken met een katholiek volksdeel. Met de Hervorming waren de Rooms-Katholieken hun kerk 
kwijtgeraakt en was het hen verboden erediensten te houden. Zij die Rome trouw bleven werden 
gedwongen hun godsdienstoefeningen heimelijk te houden. De omvang van deze groep gelovi
gen is onbekend. Zeker is dat zich in de tweede helft van de zeventiende eeuw geleidelijk twee 
katholieke gemeenschappen hebben gevormd, de Rooms-Katholieken en de Oud-Katholieken. 
De eersten kwamen bijeen in de kerk aan het Heilige Leven, de anderen in een pand in de 
Leeuweringerstraat.95 Slecht een enkele maal maken de achttiende-eeuwse resoluties melding 
van aangelegenheden die de katholieken betroffen. Hoewel het gereformeerde stadsbestuur ver
plicht was de katholieke eredienst te verbieden lijkt men toch niet al te streng te zijn opgetreden, 
getuige de volgende gebeurtenissen. 
In augustus 1700 kocht Willem de Roode in de Leeuweringerstraat twee panden, waarin voor
heen de brouwerij "De Witte Leeuw" was gevestigd. Al snel kwam het de magistraat ter ore dat 
de Oud-Katholieke pastoor Vijfhuizen de panden wilde laten opknappen en als bedehuis in ge
bruik wilde nemen. De heren van de magistraat lieten via gerechtsbode Copper weten dat niet te 
kunnen toestaan.1"' 
In oktober 1700 kwam de zaak in de vroedschap aan de orde. De raad besloot alleen verbou
wingen toe te staan indien deze het scheppen van woonruimte tot doel hadden en de eigenaar 
schriftelijk verklaarde dat de panden "noijt ofte oijt tot een paepekerk sal gebruijckt werden".97 

Waarschijnlijk is het bij mondelinge beloftes gebleven, in de hoop door de mazen van het net te 
kunnen glippen. In elk geval kwam de zaak in oktober 1701 opnieuw ter tafel in de vroedschap. 
De bestuurders waren door de gereformeerde predikanten op de hoogte gesteld van voortgaande 
bouwwerkzaamheden, die in hun ogen wel degelijk bedoeld waren om de Oud-Katholieke gelo
vigen onderdak te bieden. Zij hoopten op een krachtig ingrijpen van de raad. Een deel van de raad 
stelde zich persoonlijk van de werkzaamheden op de hoogte en men liet zelfs een deel van de ver
bouwing ongedaan maken.98 

Enige maanden later kreeg De Roode toch toestemming om zijn bouwplannen ten uitvoer te 
brengen.99 En toen de verbouwing gereed was deed pastoor Vijfhuizen namens verscheidene bur
gers bij de vroedschap het verzoek "dat hun mogte werden vergunt om de gewesene brouwerij De 
Witte Leeuw te gebruycken om daer haer dienst te doen". En waar men een resoluut "neen" zou 
hebben verwacht, volgde de mededeling dat de heren het verzoek in overweging zouden 
nemen."1" Nadien komt de zak in de resoluties niet meer aan de orde. Wellicht hebben de regenten 
een oogje dichtgeknepen. 
Niet iedere stadsbestuurder hield er echter een zelfde mening op na als het ging om het betonen 
van een zekere tolerantie ten opzichte van andersdenkenden. Dat kon aanleiding geven tot span
ningen binnen de groep regenten. Wanneer bovendien de kansel zich met de opstelling van de 
wereldlijke overheid ging bemoeien was de kans op een conflict groot. Zo'n situatie deed zich 
voorin de late jaren '40. 
In 1746 had Oudewater te maken met de inkwartiering van een bataljon Duitse soldaten, die lid
maten waren van de Lutherse kerk. Op 29 augustus van dat jaar behandelde de magistraat het ver
zoek of er op een doordeweekse dag gebruik gemaakt kon worden van het Gereformeerde kerk-
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gebouw om voor deze soldaten een dienst te organiseren. Burgemeester Gerrit de Jong en sche
pen Bastiaan Ouwerogge voelden er niets voor de kerk voor een Lutherse dienst af te staan. De 
meerderheid van de magistraat besloot echter dit verzoek te honoreren.101 

Twee dagen later kwam het tot een eerste botsing tussen de leden van de magistraat. Burgemees
ter De Jong had zich niet willen neerleggen bij het besluit van de magistraat en had de koster en 
kerkmeesters benaderd en hen verboden de kerk aan het garnizoen ter beschikking te stellen. In 
de magistraatsvergadering van 31 augustus werd De Jong hierop door zijn medebestuurders aan
gesproken. Hij had gehandeld "op zijne authoriteyt alleen en zonder daar ymand van de Leeden 
in te kennen", en men verklaarde het verbod van De Jong ongeldig.102 

Een week later liep de discussie in de magistraat opnieuw hoog op. Men had gehoord dat domi
nee Ploos van Amstel de toewijzing van de kerk aan de Luthersen in de zondagsdienst aan de 
orde had gesteld. De meeste leden van de magistraat toonden zich hevig verbolgen. Volgens hen 
was Ploos van Amstel zijn boekje te buiten gegaan omdat het predikanten verboden was zich 
vanaf de kansel met politieke zaken bezig te houden. Maar vooral de manier waarop hij dit ge
daan had was sommige heren een doorn in het oog. Hij had zich uitgelaten op een manier die ge
tuigde van "veragting van de magistraat in 't generaal en yder lidt van dien in 't particulier" en er 
was sprake van "aanhitsing van 't gemeen tegens zijne wettige overigheid". Zo'n optreden kon 
niet worden getolereerd. Over de manier waarop Ploos van Amstel moest worden aangepakt lie
pen de meningen uiteen. De vergadering werd gesloten zonder dat er dienaangaande een besluit 
werd genomen.103 

Begin januari 1747 kwam het gedrag van dominee Ploos van Amstel in de vroedschaps
vergadering aan de orde. Zijn handelwijze had opnieuw kritiek opgeroepen. Hij had namelijk 
nagelaten op de dag van kerstmis 1746 de "voorbereidingspredikatie" te doen! De meerderheid 
van de raadsleden was er voor om hem hiervoor een reprimande te geven. Wat betreft zijn eerdere 
optreden opperden de burgemeesters Van Hoogstraten en Blok de mogelijkheid van gerechte
lijke vervolging.104 Baljuw Van Kinschot voelde hier niets voor, waardoor ook de relatie tussen 
het stadsbestuur en de baljuw onder spanning kwam te staan. 
Den Boer vermeldt dat Ploos van Amstel geprobeerd heeft zich tegen een mogelijke vervolging 
in te dekken. Hij liet veertig gemeenteleden een verklaring ondertekenen, waarin deze ontkenden 
dat hij zich in de dienst van september 1746 laatdunkend over het stadsbestuur had uitgelaten. 
Gezien het feit dat de ondertekenaars allen in Hekendorp woonden is volgens Den Boer het ver
moeden gerechtvaardigd dat de Oudewaterse gemeenteleden liever niet de vingers brandden. 
Waarschijnlijk is het geschrift nooit ter tafel gekomen.105 

Volgens Den Boer heeft dit conflict ook meegespeeld in de ruzie rond de burgemeesters
benoeming van 1747, waarbij burgemeester Adriaan Blok niet voor een tweede ambtstermijn 
werd herkozen. Deze had de houding van de predikant veroordeeld. Ploos van Amstel zou zijn 
aanhang in de vroedschap hebben ingefluisterd zich uit te spreken tegen de herverkiezing van 
Blok om zo een invloedrijk tegenstrever uit te schakelen."* 
In december 1747 vroeg majoor De Charreton, commandant van het garnizoen, de vroedschap 
om toestemming om wederom een Lutherse kerkdienst te mogen houden in de Gereformeerde 
kerk. De raad besloot de beslissing nu over te laten aan de magistraat.107 Deze nam opnieuw een 
welwillende houding aan. De kerk mocht gebruikt worden van elf uur tot half twee. Men liet de 
eigen predikant weten met dit tijdstip rekening te houden en de dienst zonodig in te korten, zodat 
de Luthersen op tijd konden beginnen.108 

Op 5 januari 1748 kreeg de magistraat voor de derde maal een verzoek van de commandant van 
het garnizoen om de kerk te mogen gebruiken voor de bediening van het "nagtmaal" aan de Lut
herse soldaten. Deze keer gaf de magistraat wel toestemming voor een dienst, maar was men, ge
zien de tegengestelde opvattingen, alleen bereid om het kloosterkerkje bij de Doelen ter beschik
king te stellen.109 De majoor liet weten met dat onderkomen geen genoegen te nemen. Ook een 
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alternatiefin de vorm van het grote vertrek in het Weeshuis werd door hem van de hand gewezen. 
Vervolgens wendde hij zich schriftelijk tot de Staten van Holland. De Staten schreven de magi
straat een brief en gelastten het verzoek van majoor De Charreton in te willigen, tenzij de heren 
regenten zwaarwegende bezwaren hadden, die dan aan de Staten kenbaar moesten worden ge
maakt. Burgemeesters en schepenen besloten een verweerschrift op te stellen. De inhoud van de 
brief kwam op de vergadering van 13 januari ter sprake. De regenten lieten weten dat zij het gar
nizoen al enige malen terwille waren geweest, maar dat daardoor nogal wat opschudding was 
ontstaan. Zelfs zozeer dat "de gevolgen nog niet ten eenemaal zijn gecesseerd". Om de zaak niet 
op de spits te drijven en op grond van het kleine aantal Lutherse lidmaten vond de magistraat het 
verstandiger een ander en kleiner vertrek ter beschikking te stellen. Het verzoek van het garni
zoen om bij de dienst gebruik te mogen maken van een Hoogduitse predikant kon ook niet wor
den gehonoreerd, aangezien zo'n predikant niet aan het garnizoen verbonden was en evenmin in 
Oudewater te vinden was. Het alternatief om een Luthers predikant uit Woerden aan te trekken 
achtte men niet zinvol, omdat deze toch ook in het Nederduits predikte. Men vroeg zich af 
waarom de Luthersen niet gewoon ter kerke gingen in de Gereformeerde kerk van Oudewater, 
zoals wel meer gebeurde in steden waar geen speciale Lutherse kerk was. Voor het houden van de 
communie was men bereid de kapel, ruimte biedend aan 150 man, of de grote zaal in het Wees
huis ter beschikking te stellen, opdat "de ruste in deze stad daardoor mag worden geconser
veerd".110 

Uit het antwoord van de Staten bleek dat deze niet helemaal ongevoelig waren voor de argumen
ten van het Oudewaterse stadsbestuur. Toch kon dat niet verhinderen dat de regenten gelast 
werden de Gereformeerde kerk ter beschikking te stellen aan het Lutherse garnizoen "op zo-
daanige tijd als de publycke godsdienst door de gereformeerden aldaar niet word geoeffend".1 ' ' 
Tot in 1750 bleef de zaak de gemoederen bezighouden. De onrust speelde zeker mee in de maat
regelen die prins Willem IV in augustus van dat jaar nam, toen hij overging tot een wetsverzet-
ting. Pas toen de meer orthodoxe regenten verwijderd waren en de religieus gematigden de meer
derheid in het stadsbestuur verwierven, keerde de rust weer. 

2c. Huwelijksaangelegenheden 
Bij hun werkzaamheden kwamen de stadsbestuurders ook in aanraking met zaken die betrekking 
hadden op de meer intieme levenssfeer van de bevolking. Regelmatig maken de resoluties mel
ding van huwelijksaangelegenheden en dan met name van de fricties die daarin optreden. 
Met de Reformatie was de wetgeving en rechtspraak in huwelijkszaken in handen gelegd van de 
wereldlijke autoriteiten. In Holland waren de grondslagen voor het huwelijksrecht vastgelegd in 
de Politieke Ordonnantie van 1580. Deze voorzag in twee soorten huwelijkssluiting: één voor de 
predikant in de Gereformeerde kerk en één voor de magistraat op het stadhuis. Met de onder
trouw was het huwelijk al deels gesloten, maar werd pas voltooid door de bevestiging door magi
straat of predikant. Verder werd bepaald dat een voorgenomen huwelijk driemaal publiekelijk af
gekondigd moest worden om mensen die bezwaren tegen het huwelijk hadden, de gelegenheid te 
geven die bezwaren kenbaar te maken. Er was vastgelegd dat vrouwen onder de 20 jaar en man
nen onder de 25 jaar toestemming nodig hadden van de ouders.112 

Het huwelijk werd beschouwd als een "veilige haven" voor man en vrouw, als een fundament 
waar de maatschappij niet buiten kon. Vandaar dat zaken die dat fundament konden ondermijnen 
resoluut werden bestreden. Zo zagen de Oudewaterse regenten het als hun plicht om de prostitu
tie in de stad aan te pakken. In 1702 moesten de drie dochters van Aart de Kogel de stad verlaten 
"vermits desselfs hoererije, beestagtigheden en verdere buytensporigheden".1" In 1746 werd 
door het stadsbestuur overwogen een deel van het proveniershuis in te richten "tot bewaring en 
opsluyting van hoeren en ligtekoyen om hun gedrag te corrigeren en te doen verbeteren".114 Wat 
de regenten nu precies als prostitutie beschouwden is uit de stukken niet altijd even goed op te 
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maken. De term "hoererije" valt wel erg snel. Bijvoorbeeld in het geval van Wijntje Holwijck, 
die in 1728 de stad moest verlaten omdat zij "voor de tweede maal beswangert is buyten egt"."5 

Voor de magistraat was dat in ieder geval voldoende bewijs dat ze niet deugde. 
Misschien iets minder erg, maar toch ten zeerste af te keuren was het ongehuwd samenwonen. Zo 
kreeg de magistraat in 1730 van de kerkeraad het verzoek een einde te maken aan de "onordente
lijke samenwooningh van Hendrik van Veen en Jannetje van Arkel". Men liet de gerechtsbode 
meedelen dat het tweetal binnen een maand de samenwoning diende te beëindigen of anders te 
trouwen. Werd aan dat bevel geen gehoor gegeven, dan zouden de heren hun maatregelen 
treffen."6 

Dat de bevoogding door de magistraat heel ver kon gaan bewijst het geval van Ary Sonsbeek. Hij 
hoopte het geluk te vinden door een huwelijk aan te gaan met zijn geliefde Aaltje de Ruijter. Aan
gezien Ary in het armhuis woonde had hij toestemming nodig van de magistraat. En hoewel hij 
naar eigen zeggen in staat was in hun beider onderhoud te voorzien waren de regenten een andere 
mening toegedaan. Zij vonden dat "uyt dat zelve huwelijk voor die menschen niet als armoede" 
kon voortkomen en bepaalden dat Aaltje uit de stad gezet zou worden als zij toch zou trachten een 
huwelijk aan te gaan."7 

Het Oudewaterse stadsbestuur zag het ook als plicht op eigen initiatief in te grijpen in huwelijken 
waar zich problemen voordeden. In 1736 werd Gerrit Coppers tot de orde geroepen. Gerrit, die 
nogal eens te diep in het glaasje keek had in een dronken bui "'t bed daar zijn huysvrouw op 
behoorde te rusten buyten zijn huys bij andere menschen" neergezet. Burgemeesters en schepe
nen gaven het bevel het bed binnen 48 uur op zijn plaats terug te zetten; als hij dat bevel zou ne
geren zou hij op water en brood worden gezet. "8 

Burgers konden zelf ook de hulp van de magistraat inroepen om te bemiddelen in verstoorde hu
welijksrelaties. Zo'n verzoek kon uitgaan van de huwelijkspartners, maar ook van de ouders. Zo 
wendde de weduwe Boswaerder zich in 1727 tot de magistraat met het verzoek haar dochter Ger-
ritje weer in huis te mogen nemen. Gerritje zou door haar echtgenoot Jan Blom niet goed worden 
behandeld. Na Jan Blom te hebben gehoord werd dit verzoek voor onbepaalde tijd ingewilligd. 
Voorwaarde was wel dat de weduwe zou toestaan dat Jan zijn vrouw mocht blijven bezoeken. 
Van zijn kant moest hij zorgen dat zijn vrouw regelmatig werd voorzien van schone kleren.1" 
De betrokkenheid van een vader bij het lot van zijn gehuwde dochter en de opstelling van de 
magistraat in huwelijksperikelen komt duidelijk naar voren in een zaak die zich afspeelde in 
1749. Het ging hier om het huwelijk van Gerrit van Ingen en Johanna Hoofd. De vader van 
Johanna, burgemeester van Haastrecht, bracht de Oudewaterse regenten middels een brief op de 
hoogte van de huwelijksproblemen van zijn dochter. Het karakter van deze brief is zo sprekend, 
dat het de moeite waard is om hem in zijn geheel op te nemen. 
"Wel Edel Agtbare Heeren. 
Uyt de geloofwaardige rapporten, die ik bij continuatie maar wel particulier op gisteren heb 
ontfangen, rapporten die de geheele stad van Oudewater bekent en daarom aan Uw Agtbare niet 
onbekend kunnen sijn, verneem ik de aanhoudende godloose en insupportabele condities van 
Gerrit van Ingen, die tot mijn uiterste zielesmart mijn dogter, zijn vrouw op den cruelste wijze 
mishandelt, zoo dat hij niet alleen dagelijks zigh verloopt in dronkenschap en zigh zelfs sijn 
vrouw en kinderen ruineerd, en haar en zijn kind slaat en mishandeld, maar zelfs dat hij onder 
vloeken en dreygementen haer dreygt te vermoorden en ook haare kinderen het leven te bene
men, maar dat alles surpasseerd is, dat hij zelfs zijne dreygementen werkstellig maakt en nu 
onlangs zijn deegen haar op de borst gezet om haar te doorstooten, 'twelk na alle gedagten 
volbragt zoude zijn geweest, indien de buuren haar niet ontzet hadden, zijnde zij nog werkelijk 
onder chirurgijns handen, wegens de slaagen en mishandelingen, die zij heeft ontfangen, zijnde 
het onbeschrijfelijke alles wat mij daarvan gerapporteerd is. 
Ik kan derhalven als vader niet langer stil zitten, daar het bloed van regtvaardige gramschap in 
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mijne aderen kookt, ik kan niet sien dat mijn dogter en haar kind geruineerd, gevloekt, geslagen, 
getrapt, bij de hairen gesleept, gewond en niet anders dan een geweldigen dood en dat van een 
moordadige hand van een man en vader te wagten hebben, zonder al het vermogen dat God mij 
gegeven heeft te besteeden om die gruwelen te beletten; en schoon mijn dogter niet durft of wil 
klaagen, zo kan mij dat niet weerhouden van mijn klagten voor Uwe Agtbare te brengen. En de
wijl de zaak zoover gekomen is, dat die geen uytstel meer kan lijden en kragtdadige middelen 
moeten werden bij de hand genomen om een groter quaat voor te komen, zoo is mijne zeer 
ootmoedige en vrindelijke beede dat Uw Edele Groot Agtbare aanstonds op den ontfangst dezer 
denzelven Gerrit van Ingen gelieven te doen stellen bij provisie in een verzekerde plaatse, hetzij 
op het stedehuys in de gijzelkamer of op een andere plaatse daar hij verzekerd bewaard zit. 
Ik zal op vrijdag aanstaande overkomen om dan nader te overleggen wat met hem te doen en han
delen, bewijzen heb ik bij provisie niet van nooden, daar de Godloose conduites zoo algemeen 
kundig en niemand in Oudewater onbekend zijn, maar zijn ze er noodig, ik zal ze op vrijdag 
zoveel als er gerequireerd mogten worden, bezorgen. 
Laat hem tog maar in apprehensie nemen bij provisie, voordagt ik daer kom, ik neem de kosten en 
al wat daar van komen mögt voor mijn rekening, want zulke barbaarsche wreedheden zijn in ons 
land niet tolerabel, al was het een vreemde die er over klaagde, ik laat staan een vader. Ik versoek 
en smeek op 't ernstigste dat er tog geen ogenblik mag versuymt werden van hem in verseekering 
te nemen, want het leven van mijn dogter loopt groot gevaar, indien hij morgen, soo ik hoor, te 
begrafenis gaat, zoo mits het niet of hij is weder in de uyterste graat dronken en dan zie ik niet als 
de dood of de gruwelijkste doodsangst van mijn dogter voor ogen, dat hij dan maar voor de 
begrafenisse mogte gevat en opgesloten werden en maar zonder waarschouwinge door den dien
der in gijzeling of detentie gebragt, want waar de deugt en schaamte uit is en de zaak zoo open
baar, hoeft men geen schaamte te hebben of schande te vresen, van hem bij dag in versekering te 
nemen. 
Ik vrees dat indien er meede gewagt word tot dat ik in de stad kom (behalven het gevaar dat er is 
bij het vertoeven) hij zoodra van mijn komst niet zal horen of zal zig absenteren, 't welk ik niet 
hoope, ik vertrouw mij op de kennisse van Uw Edel Agtbaren en zal dit doende mij de grootste 
vrindschap en de justitiedienst geschieden; biddende God dat hij Uw Edel Agtbaren neme in zijn 
genadige bescherminge, terwijl ik met hoogagtinge blijve...." Was getekend Dirk Hoofd.120 

Na het voorlezen van de brief bespraken de magistraatsleden hoe in deze kwestie gehandeld 
moest worden. Men besloot om Gerrit van Ingen zo spoedig mogelijk in gijzeling te nemen. 
Twee dagen later boog de magistraat zich opnieuw over de zaak. Men had de vorige dag de heer 
Hoofd aangehoord. Echter, aan zijn verzoek om Gerrit van Ingen "te mogen uytlandig of in een 
versekerde plaats te brengen" kon niet worden voldaan. Reden: in zijn brief noch in zijn monde
linge toelichting had hij bewijzen overlegd waarmee de feitelijke toedracht kon worden geveri
fieerd. Men was slechts bereid Gerrit van Ingen enige dagen in gijzeling te houden om de heer 
Hoofd alsnog in de gelegenheid te stellen in die tussentijd het nodige bewijsmateriaal te verzame
len.121 

Maar het pad der liefde neemt vreemde wendingen. Op 6 oktober verzocht Gerrit's echtgenote 
om een onderhoud met burgemeester en schepenen. Bijgestaan door haar advocaat mr. Jan 
Willem van Hoogstraten verzocht zij de magistraat haar man uit de gijzeling te ontslaan. Zij 
ontkende alle belastende feiten door haar vader aan Gerrit ten laste gelegd. Ze was vastbesloten 
"te verdragen wat haar man nu en dan beschonken zijnde, tegen haar onderneemt en noyt te zul
len toestaan dat hij daarover zoude werde geconsineerd". De magistraat besloot vervolgens de 
heer Hoofd direct een briefte sturen. Indien hij voor twee uur de volgende dag geen bewijsmate
riaal had getoond, zou Gerrit op vrije voeten worden gesteld, zij het dat deze zich beschikbaar 
diende te houden.122 Reeds de ochtend van de volgende dag had de magistraat een schriftelijk ant
woord van de heer Hoofd. De vader bleek ontsteld over de handelswijze van zijn dochter, niet 
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begrijpend dat zij niet verlost wilde worden "uyt de tirannye van zoo een ontaard mensch". Voor 
hem was duidelijk dat "Gerrits boosheid ondersteunt door mijn dogters zotheid, die in haar ver
derf loopt, triumpheert bij provisie over mijn regtvaardige toorn". Hij had zijn vaderlijke plicht 
gedaan. In een proces "met zoo een kerel" had hij geen zin. "Zij zijn geen van beyden waardig dat 
ik mij over hun meer ontrust". Voor de opstelling van de heren regenten had hij evenmin begrip. 
Het was toch algemeen bekend dat Gerrit een onmens was? En wat had het nu nog voor zin om 
met bewijzen te komen als de heren toch al besloten hadden om Gerrit na twee uur op vrije voeten 
te stellen. Hem bleef niets anders over dan de heren een laatste raad te geven: laat man en vrouw 
een verklaring ondertekenen als voorzorg tegen verdere ellende. 
En zo gebeurde het ook. Gerrit werd vrijgelaten en beiden ondertekenden een akte. Indien Gerrit 
zich weer te buiten ging aan dronkenschap en mishandeling onderwierp hij zich aan "zodanige 
straffe als de Magistraat hem buyten forme van proces en dus politicquer wijze zullen opleggen, 
hetzij met hem de stad uit te zetten of in een verbeterhuys te consineren".123 

Volgens Haks zagen de tijdgenoten een verkeerde partnerkeuze als de hoofdoorzaak van echte
lijke problemen. Echtgenoten dienden niet te zeer in leeftijd te verschillen en moesten bij voor
keur hetzelfde geloof belijden. Evenmin werd het verstandig geacht zich bij de partnerkeuze te 
laten leiden door natuurlijke driften of materieel gewin. Wanneer er zich desondanks problemen 
openbaarden drong men aan op berusting en het luisteren naar goede raad van familie, vrienden 
en buren.'24 Echtscheiding werd in elk geval niet als de oplossing gezien. In de protestantse optiek 
was ontbinding van het huwelijk in beginsel onmogelijk. In de praktijk konden overspel of 
kwaadwillige verlating door een der echtgenoten gronden zijn om een echtscheiding uit te spre
ken.125 Makkelijker was het om over te gaan tot een scheiding van tafel en bed, die tenslotte geen 
definitieve breuk van de huwelijksband inhield; mishandeling kon hiervoor een reden zijn. 
Indien de poorters van Oudewater wilden scheiden van tafel en bed waren zij afhankelijk van de 
toestemming van de magistraat. Ze dienden dan een schriftelijk met redenen omkleed verzoek in. 
Dat deden bijvoorbeeld lohannes de Jong en Alida de Poorter, omdat "tussen henlieden waren 
opgekomen groote verweidingen, twist en oneenigheden, in zo verre zelfs, dat het tans voor hun 
ondoenlijk en impracticabel was de zamenleving en bijwooning beider te continueeren, zonder 
zig aan grootere onheilen die zekerlijk volgen zouden, bloot te stellen". Ook in zo'n situatie pro
beerden de regenten door bemiddeling de twist nog bij te leggen. Pas wanneer duidelijk bleek dat 
er niets meer te redden viel, stond men zo'n verzoek toe. Maar wel met enige moeite, immers "het 
Huwelijk hebbe eenige smerten; maar de ongehuwde staat kent geen vermaaken".126 

3. De grote politiek 
Voor de "gewone" burger van Oudewater voltrok het leven van alledag zich grotendeels binnen 
het vertrouwde kader van de eigen stad en haar directe omgeving. Bij wat er zich op grote afstand 
afspeelde, in het gewest Holland of daarbuiten, voelde men zich nauwelijks betrokken. Ook de 
wereld van de regenten die het stadsbestuur vormden was in feite niet veel groter. Het stadhuis 
was de plek bij uitstek waar zij hun bestuurlijke werkzaamheden ten dienste van de stad verricht
ten. Deelname aan de "grote politiek" op landelijk niveau en zelfs op gewestelijk niveau was 
voor de Oudewaterse regenten niet weggelegd. Oudewater behoorde namelijk niet tot de achttien 
stemhebbende steden die met de Ridderschap deel uitmaakten van de vergadering van de Staten 
van Holland in Den Haag. In een verder verleden waren er wel eens gedeputeerden uit Oudewater 
op een Hollandse Statenvergadering aanwezig geweest, zoals in juli 1572 ter gelegenheid van de 
"eerste vrije Statenvergadering" te Dordrecht. In 1608 was Oudewater voor het laatst als toehoor
der op een vergadering van de Hollandse steden aanwezig. 
Voor het feit dat er sindsdien geen Oudewaterse heren op gewestelijk niveau actief waren, kun
nen verschillende verklaringen worden aangevoerd. Wellicht werd de stad niet meer uitgenodigd 
of besefte men toch geen invloed te kunnen uitoefenen, omdat men geen stemhebbend lid was. 
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Mogelijk waren de kosten die een deputatie met zich meebracht voor de stad te hoog en heeft men 
het recht op aanwezigheid stilzwijgend verloren doen gaan.127 

Ook al namen de Oudewaterse regenten dan geen deel aan de "grote politiek", dat wil nog niet 
zeggen dat ze er nooit mee werden geconfronteerd. In het voorgaande is al meerdere malen mel
ding gemaakt van contacten tussen het stadsbestuur en de Staten van Holland en de Prins van 
Oranje. Vaak betrof het hier lastgevingen van hogerhand of verzoeken om raad en bijstand door 
het stadsbestuur gedaan. Het ging hierbij veelal om aangelegenheden die specifiek de stad Oude-
water betroffen. Maar het kwam natuurlijk ook voor dat de bevolking van Oudewater en het 
stadsbestuur geconfronteerd werden met het leven buiten de eigen stadsmuren door in Den Haag 
genomen beslissingen, die voor het gewest of de Republiek als geheel van belang waren. Te 
denken valt aan de verheffing van prins Willem IV tot stadhouder in 1747. In de magistraats
vergadering van 2 mei 1747 maakte burgemeester Van Hoogstraten zijn mederegenten er op 
attent hoe in de omliggende steden en dorpen van Holland deze gebeurtenis op passende wijze 
gevierd. Hij vroeg zich af of men in Oudewater "door een ongevoelig stilzwijgen en stilzitten, die 
algemeene en alom weergalmende vreugdebedrij ven wel konden of mogten veronagtzamen". De 
vergadering vond van niet, zeker niet toen vier burgers als vertegenwoordigers van de voornaam
ste burgerij toestemming vroegen "om ook door openbare teekenen, zo niet schieten als opsteken 
en doen wayen van Oranje vlaggen of wimpels van 't raadhuys en den toren, als door het dragen 
van Oranje coquarden op de hoeden" uiting te geven aan de vreugde. De regenten achtten het van 
belang festiviteiten te organiseren en besloten zelfs na afloop van de vergadering "hunne hoeden 
met Oranje coquarden te doen voorzien, waarmede zijlieden van het stadhuys en allerwegen door 
de stad zijn gegaan om het gemeen daardoor ook hunnen ijver te doen zien en tot navolging aan te 
noopen".128 Al gauw bleek dat de geestdrift van sommige Oranjegezinden zo groot was dat zij 
burgers "molesteeren dien geen oranje tekenen dragen". Om onlusten te voorkomen raadde de 
vroedschap iedereen aan om blij te zijn met de verheffing van de prins en verplichtte iedere bur
ger tot het dragen van oranje versierselen. Overtreding zou worden beboet met twaalf stuivers.129 

Ingrijpender waren oorlog en oorlogsdreiging. Het deels in Oudewater gelegerde bataljon 
Oranje-Nassau kwam in eerder verband al ter sprake. Het stadsbestuur was door de Staten van 
Holland verplicht zorg te dragen voor de huisvesting van dit onderdeel van het Staatse leger. 
Goede faciliteiten ontbreken echter, zodat men voor het onderbrengen van de soldaten was aan
gewezen op inkwartiering bij burgers. Dat zorgde voor ongemak en ongenoegen onder de burge
rij en ook de commandant van het garnizoen toonde zich regelmatig ontevreden. Het kwam wel 
eens voor dat burgers de huisvesting van soldaten weigerden. En bij de mensen bij wie de solda
ten wel onderdak vonden waren de omstandigheden slecht. De soldaten moesten "meerendeels 
op stroo leggen en dat op plaatsen daer den regen en wind rijkelijk doorkomen". Geregeld waren 
er veel zieken onder de militairen. Voor hen zou tenslotte het proveniershuis als ziekenboeg wor
den ingericht. 

Financieel betekende het garnizoen eveneens een zware last voor de stad. De houding van het 
stadsbestuur leidde in januari 1748 zelfs tot een schriftelijke terechtwijzing van prins Willem IV. 
Hem was ter ore gekomen dat er regelmatig soldaten van het bataljon deserteerden en dat die de
sertie "voornamenflijk wierd toegeschreven aan de wanbetaling van het ordinaris servitiegeld". 
De prins gelastte het stadsbestuur de betalingen aan het bataljon stipt na te komen. Indien men 
zich daaraan hield zou men in de toekomst ook verzekerd kunnen zijn van een snelle terugbet
aling van de gemaakte kosten.130 

Na de Spaanse Successieoorlog (1702-1713), geëindigd met de Vrede van Utrecht, werd de bui
tenlandse politiek van de Republiek gedomineerd door de wens buiten een gewapend Europees 
conflict te blijven. Dit ideaal bleek niet haalbaar. Als gevolg van de bondgenootschappelijke ver
plichtingen jegens de Oostenrijkse keizerin Maria Theresia werd de Republiek betrokken bij de 
Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) tegen Frankrijk. In 1744 trokken Franse troepen de 
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Zuidelijke Nederlanden, sinds 1714 in Oostenrijks bezit, binnen. De Staatse troepen in de 
barrièresteden bleken niet in staat de Franse aanval af te slaan. Daardoor dreigde ook het grond
gebied van de Republiek te worden blootgesteld aan oorlogshandelingen. En die dreiging werd 
realiteit. In april 1747 vielen de Franse legers Staats-Vlaanderen binnen en werden verschillende 
plaatsen langs de Westerschelde bezet. Met Willem IV, onder invloed van deze gebeurtenissen 
stadhouder en kapitein-generaal en admiraal-generaal geworden, was er hoop de Franse opmars 
te kunnen stuiten. Die hoop bleek ijdel, want in september 1747 werd het sterk geachte Bergen op 
Zoom door de Fransen veroverd. 
Voornoemde gebeurtenissen zouden ook in Oudewater voor opschudding zorgen. Op 22 augus
tus 1747 kreeg het stadsbestuur van de Staten van Holland het bevel "dat de compagnien schut
ters en burgers bij deze tijds gelegentheid behoorlijk in de wapenen en andere militaire exercitien 
geoeffend en alzoo bequaam gemaakt en in staat en gereed gevonden mogen werden om de nood 
zulks vereissende tot onderlinge bescherminge en tot conservatie van deze provincie mitsgaders 
tot bezetting en bewaring van eenige frontieren van dien na ouder gewoonte gebruikt en ge-
employeerd te kunen werden". De Staten verzochten het stadsbestuur een lijst van weerbare 
mannen te zenden. De magistraat moest tot haar leedwezen melden dat de stad slechts vier 
officieren der schutterij kende, dat er geen schutters waren en geen wapens. Volgens de heren 
regenten zouden er nauwelijks vijftig burgers te vinden zijn die een eigen geweer konden kopen. 
Omdat de stad geen wapenvoorraad bezat en evenmin over de financiën beschikte om geweren 
aan te schaffen, verzocht men de Staten hiervoor zorg te dragen.131 

Voor de burgers van Oudewater bleef het wapengekletter gelukkig beperkt tot oefeningen. In 
oktober 1748 maakte de Vrede van Aken een einde aan de oorlog. 
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Bestuurders van Oudewater, een groep apart? 
In het voorgaande is een beeld geschetst van de bestuurlijke activiteiten van de Oudewaterse 
regenten en van de politieke invloed die zij konden uitoefenen. Het bezit van de bestuurlijke 
ambten maakte van de regenten een groep die in bestuurlijk opzicht de bovenlaag vormde van de 
Oudewaterse bevolking. De overgrote meerderheid van de burgers - de stad telde gedurende de 
eerste helft van de achttiende eeuw tegen de 2000 inwoners"2 - moest elke zeggenschap in de 
stedelijke politiek ontberen en vormde dus de onderlaag. Deze simpele tweedeling gold in feite 
voor alle stedelijke samenlevingen in de Republiek. 
Kijken we naar de verdeling van de politieke macht binnen de groep regenten zelf, dan zijn daarin 
weer gradaties aan te geven. Er waren burgers die als regenten bestuurlijke taken uitoefenden 
voor bijvoorbeeld het Weeshuis of het gasthuis. Indien zij geen lid waren van de vroedschap was 
hun invloed beperkter. De meeste politieke macht lag binnen de vroedschap en deze was vooral 
verbonden aan het ambt van burgemeester en schepen. En zelfs binnen deze beperkte kring 
waren er weer verschillen. De ene regent vervulde vaker een belangrijke bestuursfunctie dan de 
ander. Nog geen derde deel van de raadsleden bracht het ooit tot burgemeester. Bastiaan 
Ouwerogge was met twaalf ambtsjaren als burgemeester een topper. Ruim 4/5 deel van de leden 
van de vroedschap vervulde meerdere malen het ambt van schepen. De heren Martinus Maas en 
Gerrit de Jong gaven elk met veertien ambtsjaren de toon aan. 
De baljuw in Oudewater, die het ambt van schout en dijkgraaf combineerde, maakte geen deel uit 
van de politieke toplaag in de stad. Weliswaar bezat hij politieke macht, maar hij behoorde niet 
tot de vroedschap en werd door de Staten of de stadhouder aangesteld. Het conflict tussen baljuw 
Van Kinschot en de raad toonde al aan dat de regenten waakten over hun eigen politieke in
vloedssfeer. Wel is opvallend dat tot twee maal toe een plaatsvervangend baljuw of substituut-
baljuw deel uitmaakte van de vroedschap. Het betrof raadslid Jacob Snel in de jaren 1704-1714 
en Jan de Meij die in 1749 als substituut werd geïnstalleerd. 
De sociale stratificatie, die zich bezig houdt met het indelen van een bevolking in verschillende 
lagen, kent naast de politieke ook een economische en sociale invalshoek.133 

Om tot de vroedschap te kunnen worden toegelaten dienden de burgers van Oudewater te vol
doen aan eisen van gegoedheid. Op grond van deze beperking mag men concluderen dat de 
regenten economisch gezien eveneens de toplaag binnen Oudewater vormden. Voorzichtigheid 
is geboden, immers rijke katholieken waren van bestuurlijke functies uitgesloten. Ook als we de 
katholieken buiten beschouwing laten ontstaat in feite een gesimplificeerde economische twee
deling der bevolking: de gegoeden en niet-gegoeden. 
Om tot een genuanceerder economisch onderscheid te komen kunnen gegevens over inkomen, 
vermogen en beroep, ontleend aan belastingaanslagen, testamenten en boedelscheidingen, uit
komst bieden. Deze bleken echter voor lang niet alle regenten te achterhalen en al helemaal niet 
voor de rest van de bevolking. Bij de gegevens die wel beschikbaar zijn moeten we beseffen dat 
het om een momentopname gaat. 
In het archief van Oudewater berust een extract uit het "Quohier der Personeele Quotisatien voor 
het jaar 1745". Met behulp van dit kohier is het mogelijk enig inzicht te krijgen in de economi
sche gesteldheid van de Oudewaterse bevolking. De personele quotisatie was een bijzondere 
belasting, waartoe de Staten van Holland in maart 1742 hadden besloten. De heffing werd inge
geven door financiële zorgen van Holland mede op grond van de hoge defensiekosten. Met de 
inkomsten uit deze belasting hoopte men de aflossing en rentebetaling te financieren van een 
lening van drie miljoen gulden. Iedereen met een jaarinkomen van f 600,- of meer werd voor een 
bepaald bedrag aangeslagen.134 Zo ontstond de volgende indeling: 
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Klasse Geschat inkomen Aanslag 
1 f 600-f 700 f 6 
2 f 700-f 800 f 8 
3 f 800-f 1000 f 12 
4 f 1000-f 1200 f 15 
5 f 1200-f 1500 f 18 
6 f 1500-f 2000 f25 
7 f2000-f2500 f32 
8 f2500-f 3000 f40 
9 f 3000-f 3500 f50 
10 f3500-f4000 f60 
11 f4000-f4500 f75 
12 f4500-f5000 f90 

In de klasse 13 t/m 17 ging de inkomstenstijging steeds met 1000 gulden omhoog en steeg de aan
slagmet 20 gulden per klasse. Vanaf klasse 18 bedroeg de inkomstenstijging steeds 2000 gulden 
met een aanslagverhoging van 50 gulden per klasse. 
In 1745 werd de aanslag in Oudewater opgemaakt voor 562 huizen.135 De totaal aan de Staten van 
Holland af te dragen som bedroeg f 593,-. Dit bedrag werd opgebracht door 42 personen. Anders 
gezegd: 520 gezinshoofden waren in Oudewater niet taxabel en hadden dus een jaarinkomen van 
minder dan f 600,-. 
De verdeling van de 42 aangeslagen personen was als volgt: 

Klasse 1 (f 600 -f 700), 
Klasse 3 (f 800 -f 1000), 
Klasse 4 (f 1000 f 1200), 
Klasse 5 (f 1200 -f1500), 
Klasse 8 (f2500 f3000), 
Klasse 10 (f3500 -f4000), 

aangeslagen voor f 6: 28 personen 
aangeslagen voor f 12: 2 personen 
aangeslagen voor f 15: 3 personen 
aangeslagen voor f 18: 2 personen 
aangeslagen voor f40: 5 personen 
aangeslagen voor f 60: 2 personen 

Van de achttien personen die in 1745 deel uitmaakten van de vroedschap wordt precies de helft 
niet vermeld in het kohier. De negen vermelde vroedschapsleden werden als volgt geclassi
ficeerd: 
Klasse 1: Bastiaan Ouwerogge (lijndraaier), Cornelis Koorn (lijndraaier), Adriaan Blok (wol
kammer), Dirk Admiraal (wolkammer) en Pieter van Lexmondt (bankhouder). 
Klasse 4: Francois van Hoogstraten (secretaris), Hendrik Willem van Zijll (rentenier). 
Klasse 8: Gerrit de Jong (houtkoper). 
Klasse 10: Martinus Maas (arts/secretaris). 
Met het kohier als uitgangspunt kunnen we zeggen dat de economische bovenlaag in Oudewater 
in 1745 bestond uit 42 personen, die goed waren voor een jaarinkomen dat varieerde tussen de 
600 en 4000 gulden, waarbij de groep met een inkomen tussen 
f 600,- en f 700,- overheerste. We kunnen ook concluderen dat de politieke bovenlaag wel voor 
een groot deel, maar niet per definitie samenviel met de economische bovenlaag. De Oude-
waterse regenten beantwoorden evenmin aan het beeld van de "rijke en van zijn geld levende 
bestuurder". Regenten die naar Oudewaterse normen gegoede burgers waren, waren kleine jon
gens vergeleken met bijvoorbeeld de regenten in Amsterdam. De Amsterdamse burgemeesters 
D. Trip en J. Six bleken volgens het kohier van 1742 goed voor een belastbaar inkomen van res
pectievelijk 45.000 en 50.000 gulden! ,36 

Boedelinventarissen kunnen ook enig inzicht geven in de vermogenspositie van de Oudewaterse 
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regenten. Als voorbeeld hierbij de staat en inventaris die na de dood van vroedschap Jacob 
Backer in 1716 werd opgesteld door notaris Adriaan Maas.' " Aan het eind van de inventaris werd 
Jacobs vermogen geschat op bijna 20.000 gulden. Jacob was daarmee waarschijnlijk een der 
meest gefortuneerden onder de Oudewaterse regenten. Een belangrijk deel van zijn vermogen 
bestond uit onroerend goed. Jacob bezat vijf huizen en erven, gesitueerd aan het Roode Zant, in 
de Wijdstraat en in de Varkensstraat. Zijn grondbezit, ongeveer 52 morgen in omvang, was 
gelegen aan de zuidzijde van de Lange Linschoten, in Papekop, in Snelrewaard, op Klein-Heken-
dorp en aan de Burgwal."8 Ruim 10.000 gulden van het vermogen bestond uit lijfrentebrieven en 
obligaties, die een vrij veilige en makkelijke belegging waren. 
Een derde mogelijkheid om een zekere gelaagdheid aan te brengen is gebaseerd op sociale 
criteria. Voerden de Oudewaterse stadsbestuurders een dusdanige deftige huishouding, dat zij 
zich duidelijk onderscheidden van hun medeburgers? 
Voor de overgrote meerderheid der regenten bleek het ideaal om niet te hoeven werken onbereik
baar. Deze regenten voerden hun bestuurlijke taken uit naast hun dagelijkse werkzaamheden. Het 
beroep van de meesten lag in de ambachtelijke sfeer. Ze waren lijndraaier, brouwer, timmerman 
of wolkammer. Anderen verdienden hun brood in de handel als kaaskoper, lakenkoper of schip
per. Hun leefwijze zal niet veel hebben verschild van beroepsgenoten in de stad die geen bestuur
lijke functies bekleed hebben. Meer aanzien kon voor hen alleen ontleend worden aan het feit dat 
ze deelnamen aan de regering van de stad. 
De boedelinventaris van lijndraaier Gerrit van Oudenallen, in het bezit van twee huizen met een 
baanschuur en spinpad in de Leeuweringerstraat geeft een idee hoe het er bij een regent uit deze 
groep moet hebben uitgezien.119 De inventaris vermeldt enkele gouden en zilveren sieraden en 
gebruiksvoorwerpen, zoals "een gouden keten drie dik" en een zilveren mosterdpot. Verder aller
lei voorwerpen van porselein, koper, tin, ijzer en blik. Het linnengoed bestond onder andere uit 
dertig slaaplakens, zeven tafellakens, acht witte gordijnen en "vier paar beste gordijnen". De rest 
van het huisraad bestond onder meer uit achttien schilderijen, vier spiegels, zeven tafels, elf 
gewreven stoelen en "elf gemene stoelen" en een staand lessenaartje met bijbel in folio. Opval
lend lijkt het aantal van achttien, niet nader omschreven schilderijen. Een redelijk aantal, ook 
naar moderne maatstaven. Toch is het niet waarschijnlijk dat lijndraaier Gerrit van Oudenallen 
een kunstkenner of verzamelaar was. Het was namelijk heel gewoon meerdere genreschilderijen 
in de huizen van regenten en niet-regenten aan te treffen. Ze dienden om het huis op te fleuren. De 
prijs van zulke werken bedroeg meestal niet meer dan tien tot dertig gulden.140 Dure topstukken, 
bedoeld als belegging of statussymbool, zullen in de kring der Oudewaterse regenten een uitzon
dering zijn geweest. 
De leefwijze van bovengenoemde regenten verschilde weer enigszins van de gestudeerden in de 
vroedschap. De artsen, notarissen en secretarissen hadden een hoger inkomen; de afstand tussen 
hen en de burgerij zal ook wat groter geweest zijn. Onderwijs was in de achttiende eeuw niet wet
telijk geregeld. Ouders konden zelf beslissen wat zij voor hun kind het beste vonden. De eerste 
scholing vond plaats in een bewaarschool. Daar kregen de kinderen de eerste beginselen van de 
taal en het rekenen aangeboden en werd de christelijke godsdienst onderwezen. Een volgende 
stap was de Franse school, waarvan het onderwijs gericht was op een functie in de handel of op 
kantoor. De Latijnse school, alleen voor jongens, was bestemd om een basis te leggen voor een 
studie aan hogeschool of universiteit. Al in de tweede helft van de zeventiende eeuw werd een 
academische studie voor de regenten steeds belangrijker: een titel gaf aanzien.141 

De kleinstedelijke samenleving die Oudewater was kende weinig scholingsmogelijkheden. Er 
was een bewaarschool, maar een Franse school ontbrak. In 1726 werd de mogelijkheid voor het 
stichten van een Franse school door burgemeesters en schepenen overwogen.142 Pas in 1749 werd 
aan Jan Diepenhorst van Lexmond toestemming gegeven een Franse school te beginnen.141 Een 
Latijnse school ontbrak in Oudewater sinds het eind van de zeventiende eeuw. Van Kinschot 
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meldt:"Door het van tyd tot tyd verminderen van gegoede ingezetenen en het daaruit voortgeko
men gebrek aan genoegzame Leerlingen is die komen te vervallen".144 Oudewaterse regenten die 
hun kinderen een hogere scholing wilden meegeven waren dus aangewezen op scholingsmoge-
lijkheden elders. Of dat ook gebeurd is, is onduidelijk. Van een aantal gestudeerde heren in de 
raad is echter zeker dat zij in oorsprong niet uit Oudewater kwamen. Zo was dr. Cornelis Tilborg 
afkomstig uit Utrecht en mr. Francois van Hoogstraten kwam uit Gouda. 
In 1742 waren er acht vroedschapsleden die een eigen huis bewoonden.'45 Hendrik van Dijk en 
Gerrit de Jong woonden in de Leeuweringerstraat. Hendrik Willem van Zijll en Jan van der Beek, 
beiden renteniers, bezaten een huis op de Markt/Korte Haven. Bastiaan Ouwerogge had zijn wo
ning in de Kapellestraat en Adriaan Blok in de Wijdstraat. Cornelis Koorn huisde op de Haven, 
Cornelis Doelen op het Roode Zant en Jan Montijn op de Kromme Haven. Het bezit van een bui
tenverblijf, veelal geïdentificeerd met de leefwijze van achttiende-eeuwse regenten, was voor de 
stadsbestuurders van Oudewater niet weggelegd. Alleen van rentenier Hendrik Willem van Zijll 
is bekend dat hij in de zomermaanden zijn woning in de stad kon verlaten om van de landelijke 
rust te genieten. Hij bezat "onder de Ambagte van Zoeterwoude" de hofstede Roodenburg.146 

Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat de Oudewaterse regenten in politiek opzicht een aparte 
groep vormden binnen de Oudewaterse samenleving. Ondanks onderlinge verschillen in macht 
en invloed hadden allen deel aan de stadsregering, waardoor ze zich onderscheidden van hun me
deburgers, die daarvan buitengesloten waren. In economisch en sociaal opzicht waren er tussen 
de regenten eveneens verschillen. De levensstijl van de meesten zal echter niet veel anders zijn 
geweest dan die van de overige burgerij in de stad. Slechts een klein deel onderscheidde zich als 
een sociaal-economische toplaag van de rest van de bevolking. En voor deze enkelingen geldt 
weer dat ze, vergeleken met het regentenpatriciaat in de grotere Hollandse steden, op een lager 
plan stonden. 
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Conclusies 
Net als vele andere nederzettingen in de Noordelijke Nederlanden verwierf Oudewater in de 
dertiende eeuw het stadsrecht. De bewoners kregen daarmee zeggenschap in het bestuur van de 
stad. De magistraat was het oudste bestuurscollege. De instelling van de vroedschap was van 
later datum. Beide colleges kenden hun eigen specifieke taken, maar voerden ook regelmatig 
overleg. Geleidelijk werd de vroedschap het reservoir waaruit geput werd om de belangrijkste 
bestuurlijke functies te bemannen. 
In de eerste helft van de achttiende eeuw maakten achttien regenten deel uit van de vroedschap. 
Een aantal keren bleef een vroedschapsplaats voor langere tijd vacant, waaruit valt af te leiden 
dat het niet altijd even eenvoudig was een geschikte kandidaat te vinden. De bronnen tonen aan 
dat men zich over het algemeen redelijk hield aan de verschillende benoemingsvoorwaarden 
zoals die in de keuren waren geformuleerd. Familierelaties drukten een belangrijk stempel op de 
stedelijke politiek en speelden mee bij het vergeven van vroedschapsplaatsen. Toch kan men niet 
zeggen dat op grond van verwantschap alléén bepaalde families de politieke macht aan zich 
trokken. Zo kwamen de familienamen Ouwerogge en Maas maar eenmaal in de lijst van vroed
schapsleden voor; toch waren het Bastiaan Ouwerogge en Martinus Maas die als burgemeesters 
voor een lange reeks van jaren het politieke krachtenveld domineerden. Opvallend is ook dat 
binnen de vroedschap een belangrijke plaats was weggelegd voor de secretaris. Zeker is dat het 
uitoefenen van bestuursfuncties aanleiding is geweest voor factietegenstellingen. De heren die 
zich bij de verdeling van de belangrijkste ambten tekort gedaan voelden hebben zich bij een 
aantal benoemingsconflicten laten horen. 
Van echt ambtsbejag was in Oudewater geen sprake. De bestuurlijke ambten leverden ook 
nauwelijks inkomsten op. Het burgemeesterschap en het schepenambt werden vooral beloond 
met aanzien en dat gold in mindere mate ook voor de regentschappen voor de kerk, het Weeshuis, 
het gasthuis en het armhuis. Bij deze benoemingen doken veelal, maar niet uitsluitend, de namen 
van vroedschapsleden op. De indruk ontstaat dat de heren zich behoorlijk wat tijd en moeite 
hebben getroost om de gemeenschap te dienen. Ook bij het vergeven van de belangrijke 
stadsbanen, waaruit wel belangrijke inkomsten voortvloeiden, werd niet echt gesjoemeld. Deze 
kwamen wel terecht bij "aanzienlijke" heren, maar men was er zich van bewust dat men zich aan 
de regels diende te houden. Toen bijvoorbeeld in 1749 de pacht van de Bank van Lening verliep 
en een aantal heren opteerde voor een "stille verhuring" staken anderen daar een stokje voor en 
wezen erop dat de verpachting in alle openbaarheid diende te geschieden. 
Het stadsbestuur was sterk betrokken bij alle facetten van het maatschappelijk leven. Door 
allerlei verordeningen probeerde men het economisch leven in goede banen te leiden. In 
religieuze zaken gaven de regenten in het algemeen blijk van een "relatieve tolerantie", al zullen 
de geloofsopvattingen van de regenten onderling niet allemaal hetzelfde zijn geweest. Dat kon 
aanleiding geven tot conflicten onderling, tot botsingen met de predikanten, die het stadsbestuur 
te rekkelijk achtten, en tot onrust onder de rest van de bevolking. De regenten waren actief in de 
kerkeraad, traden op als kerkmeester en lieten hun invloed gelden bij provocaties vanaf de 
kansel. In het sociale vlak probeerden ze hun steentje bij te dragen door hun regentschappen voor 
bijvoorbeeld het armhuis of het Weeshuis. 
Deelname aan de politiek op een hoger plan was voor de Oudewaterse regenten niet weggelegd. 
Oudewater had geen stem in de Staten van Holland. Contacten met buursteden, bijvoorbeeld over 
waterschapszaken, werden door de burgemeesters onderhouden, maar waren niet talrijk. De 
Oudewaterse vroedschapsleden waren lokale bestuurders. 
Binnen de Oudewaterse samenleving vormden de leden van de raad in bestuurlijk opzicht een 
groep apart. Aan hen vielen de belangrijke bestuurlijke functies toe. De rest van de bevolking had 
geen politieke invloed. Wel moeten we bedenken dat democratie in deze tijd nog een theoretisch 
begrip was. Politieke ongelijkheid werd als een normaal gegeven beschouwd. De regenten 
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probeerden het algemeen belang en hun eigen belang zo goed mogelijk met elkaar in 
overeenstemming te brengen. De bevolking verwachtte dat de "vroede" heren met wijsheid 
regeerden. Natuurlijk werd er wel eens door de burgers geklaagd, bijvoorbeeld over de te hoge 
broodprijzen of werden regenten bespot, zoals schepen Jan van der Beek in maart 1729 
ondervond, toen hem "smadelijke liedjes werden nagezongen". Maar van enig verzet tegen het 
regentenbewind in deze periode was geen sprake. 
Het afbakenen van een groep binnen een samenleving heeft iets kunstmatigs. Vaak zijn de 
invalshoeken nauw met elkaar verweven. Een aanzienlijke levensstijl is inherent aan een goede 
economische positie en een zekere financiële basis was voorwaarde om een plaats in de 
vroedschap te verwerven. In sociaal-economisch opzicht kunnen de Oudewaterse regenten niet 
over één kam geschoren worden. De "bourgeois-gentilhomme" kwam binnen de kring van deze 
regenten niet voor. Slechts een enkeling kon zich een renteniersbestaan veroorloven. De 
overgrote meerderheid was actief bij het economisch leven betrokken. Zij verrichtten hun 
bestuurlijke taken naast hun dagelijks werk. Voor hen geldt dat de afstand ten opzichte van velen 
binnen de burgerij niet zo groot was. En Oudewater was natuurlijk ook een betrekkelijk kleine 
gemeenschap. Het moet in feite niet zo moeilijk zijn geweest voor leden van de brede burgerij om 
tot de kring van de regenten te worden toegelaten. Het Quohier van 1745 toont in elk geval aan 
dat de eis van gegoedheid met enige soepelheid gehanteerd werd, waar het ging om een 
vroedschapsbenoeming. 
In 1777 werd het aantal vroedschapsleden teruggebracht van achttien naar twaalf. Of dat 
uitgelegd moet worden als een poging van de regenten de eigen gelederen af te sluiten voor 
nieuwkomers is dan ook de vraag. Mogelijk is dat besluit eerder een gevolg geweest van de 
algehele verslechterde economische situatie en van demografische factoren. Wellicht een aspect 
dat in een studie over de Oudewaterse regenten in de jaren 1750-1795 aan de orde kan komen. 
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BIJLAGE I Leden van de vroedschap 1700-1750 

Opterkingen: 
-De Haien van de vroedschapsleden zijn verield naar het jaar laarin u als lid werden benoeid. De lijn geeft de zittingsperiode 
aan. B = Burgeieester, S = Schepen 
-Het aibtsjaar voor de burgeieesters liep van 28 ottober tot 28 oktober. Iet aibtsjaar voor de schepenen begon op 25 april 
-De schepenbenoeiingen voor de jaren 1718-1725 ontbreken 

1700 01 02 03 0* 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 Dirk «unter S-S-B-B- B-B S - B - B - — 
2 Hicolaas ïourik B ~ — 
3 lillei van Everdingen — S — S S S— 
4 Buijbert Sonnenberg S S S—S S—S B-B S B  
5 Pieter Schrijver B-B B-B B-B- B-B- 
6 Egbert Backer B-B S-B-B S-
7 Nicolaas van der Hofstede — S — S S— 
8 Jan van Lenondt S-S S S-S S-S S-S  
9 Jacob Alkeiade — S — 
10 Frederik ïersseboo« S S-S-B-B S B-B S-B-B S-B-B B - B — 
11 Jacob van Kotesteijn S — S - — S S S S—S— 
12 Johan Speijert B-B- S S-S-B-B S — 
13 Jacob Breditis S S S S  
U Hicolaas van der Borst S S S S S — S  
15 Cornells van der Maren S—S S—S S — S — 
16 Johannes van der Lee S S - S - B - B — - S B-B-
17 Jacob Backer S-S S-S-
18 Jan Arendonck  
19 Jacob Snel S S — 
20 Carel van lijngaarden S—S  
21 Olivier van Paiburg — S - S S S S S-
22 Adriaan van der Lee — S — S S—S  
23 Cornells lilborg S S—S-S S — S - B - B — 
24 Hicolaas Speijert S-S S S - S — 
25 Martinus laas S - S-S-
26 Adriaan Bredius — S S-S S  
27 Bastiaan Ouierogge S S  
28 Christiaan Boonen B — B — 
29 Gerrit de Jong S — — S — S -
30 Hatthijs Schrijver S-S  
31 Hendrik filles van Zijll S - S — 
32 Dirk Adiiraal S - S — 
33 Cornelia van Ingen  
34 Dirk Bogenes — 
35 Pieter de kan — 
36 Jan Bredius — 
37 Dirk van der Lee 
38 Hicolaas Foreest 
39 Gijsbert Speijert 
40 Jan van der Beek 
41 Cornel is toorn 
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8 Jan van kaondt 
10 Frederik lerssebooi 
21 Olivier Tin Paiburg 
23 Cornells Tilborg 
25 Hartinus Haas 
26 Adriaan Bredius 
27 Bastiaan Ouverogge 
29 Gerrit de Jong 
31 Hendrik lillei van Zijll 
32 Dirk Adiiraal 
34 Dirk Hogenes 
35 Pieter de lian 
36 Jan Bredius 
37 Dirk van der Lee 
38 Kicolaas Foreest 
39 Gijsbert Speijert 
40 Jan van der Beek 
41 Cornells loom 
42 Gijsbert van Aieijde 
43 Pieter van Lenondt 
44 Dirk Gibo lerssebooi 
45 Jonannes Raaphorst 
46 Adriaan Blok 
47 Samel Verhoeven 
48 Gerrit van Menai 1 en 
49 Gerrit van Aieijde 
50 Jan Montijn 
51 Carel Jansz van lijngaarden 
52 Cornells Doelen 
53 Hendrik van Dijk 
54 Francois van Hoogstraten 
55 Jasper van Paiburg 
56 Jan de Heij 
57 Gerrit Breda de jonge 
58 Jochei van Aieijde 
59 Dirk van Paiburg 
60 Rudolph Voss van Zijil 
61 Cornells de Jong 
62 Jan Boutian 
63 Hendrik Adairaai 
64 Jacob Verhoef 
65 Abrahai Spiering 
66 Jan luijier 

1726 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

-S-S B- -B S-
S 
S-B-B-
S - S — 

-S-S-B-B S-S S-S- -S S-S-B-B-

- S - B - B — 
-S-S B-

-S-B-B-
-S-S -S-

-B-B S-B-B-
-S-S-B S-S-

-S-S B-B S-B-B S-S B-B S B-
— S S S S-S S-S S-S S-S-

S S S  
— S -
S-S- -s-
s — s - s -

-S-S S-S S S-S S-S S-S S-S 
-S S-S S - S — S s-
— s — s s-

- s - s — s -
s — s — 

-S--S-B-B- -s-

-s-s 
s — s - s - -S S S-S S B B-

S-B-B S-S-
s — — 

-S-S-B S-S-

-S S-S S- S-S 
-S S S-S s s-
-S S S - S — s — s — s - s -

— B - B B-
s-s 

s-s-
— s -
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Bijlage 2 
Namen en ambtsjaren van schepenen die geen lid zijn geweest van de vroedschap 
1. Jochem van der Burgh: 1702 
2. Gelof Hommes: 1706 
3. Johan Masuyr: 1710 
4. Comelis Jugh: 1716 
5. Philip van der Werf f: 1718 
6. Pieter Vergeer: 1726, 1732, 1741 
7. Johannes de Jong: 1729,1736, 1737, 1745 
8. Gerrit van Ingen: 1729 
9. Pieter van Oudenallen: 1731 
10. Jan van der Lee: 1732, 1733 
11. Nicolaas Bruijser: 1735, 1736, 1743 
12. Joost de Hartog: 1737 
13. Carel Albertsz van Wijngaarden: 1740, 1741, 1744 
14. Isaak Erffort: 1743 
15. Willem van Veen: 1743 
16. Jacob Blom: 1748 
17. Jacob Rapenburg: 1748, 1749 
18. Pieter de Meij: 1749 

Bijlage 3 
Vroedschapsleden en hun ambtsjaren als kerkmeester 
1. Egbert Backer: 1700, 1707 1708 
2. Frederik Kersseboom: 1700, 1701, 1708, 1709, 1713, 1714 
3. Jan van Lexmondt: 1700, 1701, 1713 
4. Nicolaas van der Horst: 1701, 1716, 1717 
5. Pieter Schrijver: 1706, 1708, 1709, 1713, 1714 
6. DirkMunter: 1706, 1707, 1709, 1710 
7. Johannes van der Lee: 1706, 1707, 1710, 1711 
8. JacobBacker: 1710,1711, 1714,1715 
9. Jacob van Kotesteijn: 1711, 1715, 1716 
10. Christiaan Boonen: 1714, 1715 
11. Matthijs Schrijver: 1716,1717 
12. Olivier van Pamburg: 1717, 1718, 1729, 1730 
13. Gerrit de Jong: 1718, 1728. 1729 
14. Bastiaan Ouwerogge: 1726, 1727, 1738, 1739, 1740,1741, 1742, 1746, 1747, 1748, 1749 
15. Martinus Maas: 1726, 1730, 1731, 1732, 1733, 1736, 1737, 1743, 1744, 1745 
16. Dirk Admiraal: 1726, 1727, 1731, 1732, 1733, 1734,1735, 1736 
17. Cornells Tilborg: 1727, 1728 
18. Cornells Koorn: 1728, 1729, 1734, 1735 
19. Hendrik Willem van Zijll: 1730, 1731, 1732, 1733, 1742, 1743, 1750 
20. DirkHogenes: 1734, 1735 
21. Pieter van Lexmondt: 1736, 1737, 1738, 1739, 1740,1741 
22. Gerrit van Oudenallen: 1737, 1738 
23. Carel Jansz van Wijngaarden: 1739, 1740, 1741, 1742, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 
24. AdriaanBlok: 1743,1744, 1745 
25. Francois van Hoogstraten: 1750 
26. Gerrit Breda de Jonge: 1750 
Opmerkingen: 
- Het ambtsjaar van de kerkmeesters begon op 2 februari. 
- De gegevens voor de jaren 1702-1705, 1712 en 1719-1725 ontbreken. 
- Johannes de Jong was kerkmeester in de jaren 1746, 1747, 1748 en 1749. Hij was de enige in de periode 

1700-1750 die dit ambt uitoefende zonder lid te zijn van de vroedschap. 
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BOUGE 4 
Persoonsgegevens vin vroedschapsleden 

N.B. De persoonsgegevens l i jn beperkt tot die, n l k e binnen de conteit van het artikel van belang : ijn. 

D i i t i d u a a i Hendrik AHiirsal Jacob Alidade 
Zoon van: l i l le i Adiiraal Zoon van: Zoon van: 
Geboren: Moordrecht Geboren: Moordrecht Geboren: 
Begraven: Oodwater 21-12-1752 Begraven: Oudeiater 11-8-1780 Begraven: Oudeiater ..-3-1702 
Getand i e t : ie l t je Gerrits de l i lde , Gebuid i e t : Maria van Aiei jde Gehuid ie t : Grietje Bredius, led. Jas Bijl 

Jannetje van Vliet (Oudeiater 8-7-1731) (Oudeiater, 1786) 
l i aderen: linderen: linderen: Elisabeth, Pieter 
Beroep: lolkaaer Beroep: verver, glaienier Beroep: 
Vroedschap: 23-10-1715/1750 Vroedschap: 10-8-1750/1780 Vroedschap: 3-5-1(90/1702 
Burgeieester: - Burgeteester: - Burgeteester: -
Schepen: 1715, 1716, 1718, 1727 1730, Schepen: - Schepen: 1701 

1732, 173«, 1735, 1737 1738, 
1740, 1741, 1743, 1744 1747, 
1750 

Gerrit van Ateiiite Gi jshert van Ani jde Jochei van Ateijde 
Zoon van: Jochei Gerrits: van Aieijde Zoon van: Jochei Gerrits: van Ateijde Zoon van: Gijshert van Ateijde en 

en Trijntje Gijsb. v. Arkel en Trijntje Gijsb. v. Arke Cornelia van der Lee 
Gedoopt.' Oudeiater 13-12-1697 Gedoopt: Oudeiater 13-2-1697 Gedoopt: Oudeiater 19-6-1716 
Begraven: Oudeiater 17-6-1737 Begraven: Oudeiater 14-10-1733 Begraven: Oudeiater 26-11-1753 
Gehuid i e t : Cornelia Ilaren Gebuid i e t : Cornelia van der Lee Gehuid ie t : Johanna l e l t 

(23-11-1727) (Oudeiater 20-1-1715) (Oudeiater 18-5-1749) 
linderen: Jochei, Johanna, Catrijut je linderen: Jochei, Maria, Johanna, linderen: 

Cornel is 
Beroep: larktschipper Beroep: Beroep: 
Vroedschap: 27-7-1735/1737 Vroedschap: 30-8-1726/1733 Vroedschap: 7-3-1748/1753 
Burgeteester: - Burgeteester: - Burgeieester: -
Schepen: 1735 Schepen: 1728, 1730, 1733 Schepen: 1742, 1746, 1749 

Jan Arendonck Egbert Backer Jacob Backer 
Zoos van: Zoon van: Zoon van: 
Geboren: Geboren: Atsterdai Geboren: 
Begraven: Oudeiater ..-3-1705 Begraven: Oudeiater 16-6-1708 Begraven: 
Gehuid i e t : Adriaantje Backer, Gehuid i e t : Gehuid i e t : 

Ariaantje Cornelisdr Blok 
tinderen: Maria linderen: linderen: Annetje, Gijsberta 
Beroep: lijndraaier Beroep: rentenier Beroep: 
Vroedschap: 2-1-1699/1705 Vroedschap: 11-3-1686/1708 Vroedschap: 30-11-1697/1715 
Burgeteester: - Burgeteester: 1700, 1701, 1704, 1705 Burgeteester: 
Schepen: - Schepen: 1703, 1708 Schepen: 1705, 1706, 1709, 1710, 1713, 1715 

Jan van der Beck Adriaan Blok Christiaan Bonnen 
Zoon van: Jan v.d. Beek en . . . loppert Zoon van: Zoon van: 
Geboren: Geboren: Moordrecht Geboren: Dordrecht 
Begraven: Oudeiater 1-11-1751 Begraven: Oudeiater 12-11-1748 Begraven: 
Gehuid i e t : Feiina Verbrugge, Gebuid i e t : Belena aart: uit Zuidbroek Gehuid i e t : Geertrujt Munter 

Geertrujd Oudetark Maria Spiering (Oudeiater 16-9-1714) (7-10-1711) 
linderen: Sara Maria linderen: linderen: 
Beroep: rentenier Beroep: f o i k a w r Beroep: 
Vroedschap: 1725/1750 Vroedschap: 9-10-1731/1748 Vroedschap: 25-6-1712/1717 
Burgeteester: - Burgeteester: 1746, 1748 Burgeteester: 1711 (vervanging), 1712, 1713 
Schepen: 1727, 1728, 1730, 1731, 1733, Schepen: 1731, 1733, 1734, 1737, 1739, Schepen: -

1735, 1736, 1738, 1739, 1741, 1741, 1742, 1744 
1742, 1744, 1745 
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Gerrit Breda de jonge Adriaan Bredius Jacob Bredius 
loon van: Gerrit Breda en Zoon van: Jacob Bredius en Zoon van: 

Varia Sianer.burgn l i lhe l i ina Vunter 

Gedoopt: Oudeuter 20-12-1711 Geboren: Geboren: 

Begraven: Oudetater 10-4-1777 Begraven: Begraven: Oudetater 23-9-1709 
Jehuid i e t : Gebuid K t : Sijtje Dobbe Gehuld K t : l i lhe l i ina tinter 

(Oudetater 2-4-1714) (Oudetater, 1683) 
linderen: linderen: l i lhe l i ina , BartholoKus linderen: Philip, Adriaan 
Beroep: kaaskoper, urktschipper Beroep: Beroep: lijndraaier 

Vroedschap: 13-1-1744/1777 Vroedschap: 25-H709/1735 Vroedschap: 28-10-1692/1709 

Burgeieester: - BurgeKester: - BurgeKester: -
Schepen: 1750 Schepen: 1710, 1713, 1714. 1716, 1726, 

1727 
Schepen: 1700, 1704, 1706, 1708 

la i Bredius Bendrik van Dijk Cornell's Doelen 

Zoon van: Philip Philips: Bredius en Zoon van: Zoon van: Jan Doelen en Varia 
Maria Jansdr. Bijll Cornelisdr. Schalktijk 

Gedoopt: Oudetater 14-12-1(96 Geboren: Gedoopt: Oudetater 14-11-1698 

Begraven: ..-01-1746 Begraven: Oudetater 23-9-1773 Begraven: Oudetater 22-10-1770 

Gebuid i e t : Jacoaina Droog Gebuid K t : largaretha de Jongste Gehuld K t : Geertrujt Bruvser 
(Oudetater 14-6-1717) (Oudetater 9-12-1731), t r i a van 

lijngaarden ( K i l . Langerak 6-9-1744) 
(Oudetater, 1-3-1722) 

kinderen: Varia, Dina, Vargrita, linderen: larinus linderen: Adrianus 
Philip, Jacob, Pieter 

Beroep: Beroep: lijndraaier Beroep: lijndraaier 
Vroedschap: 1717/1746 Vroedschap: 20-5-1737/1773 Vroedschap: 7-3-1737/1770 

BurgeKester: - BurgeKester: - BurgeKester: -
Schepen: 1726, 1727, 1736 Schepen: 1735, 1738, 1740, 1742, 1743, Schepen: 1738, 1740, 1742, 1743, 1747, 

1745, 1747, 1749, 1750 1750 

l i l l e i van Rverdingen Ni col aas Foreest Vicolaas van der Hofstede 

Zoon van: l i l l e i van Everdingen Zoon van: Zoon van: 
Gedoopt: Oudeiater 21-4-1651 Geboren: Geboren: ionster, baronie van Polanen 
Begraven: Oudetater 9-7-1708 Begraven: Begraven: Oudeiater, ..-12-1704 
Gehutd i e t : Christina van Stoej Gebuid K t : Gehuld K t : Varia van Dalen 

(Oudetater 1686), Anna (Oudetater 1-10-1679) 
Bodius (Oudetater 4-1-1704) 

linderen: linderen: linderen: Jacob, Jobannes 
Beroep: Beroep: Beroep: schout van Lange Ruige leide 
Vroedschap: 15-9-1678/1708 Vroedschap: 1724-1729 Vroedschap: 6-11-1686/1704 

Burgeieester: - BurgeKester: - BurgeKester: -
Schepen: 1701, 1702, 1705, 1708 Schepen: - Schepen: 1701, 1702, 1704 

Dirk Hogenes Francois van Hoogstraten «icolaas van der Borst 

Zoon van: Zoon van: Zoon van: Gerrit van der Borst 
Geboren: Ztaaerdai Geboren: Gouda Geboren: 
Begraven: Oudetater ..-03-1737 Begraven: Oudetater, 3-3-1760 Begraven: Oudetater, 29-8-1724 

Gehutd K t : Anna Schoucken Gehuld Kt: Gehuld K t : Geertrujda Roibouts 
(Oudetater 2-8-1702) 

tinderen: linderen: linderen: 
Beroep: lakenkoper Beroep: secretaris, notaris Beroep'. 
Vroedschap: 1717/1737 Vroedschap: 9-1-1744/1760 Vroedschap: 4-1-1695/1724 

BurgeKester: - BurgeKester: 1745, 1746, 1750 BurgeKester: -
Schepen: 1717, 1728, 1730, 1734 Schepen: - Schepen: 1700, 1702, 1705, 1709, 1712 

1715 
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Zoon v u : 
Geboren: Aieide 
Begraven: Oudenter, 28-1-1757 
Gehuld ie t : Anna Catharina Verschoui, 

(Oudenter, 2-6-1732) 
linderen: Hendrik, Jan Hendrik 
Beroep: lijndraaier 
Vroedschap: 10-8-1750/1757 
BurgeKester: -
Schepen: 1742, 1750 

Cornelis van Ingen 
Zoon van: 
Geboren: Utrecht 
Begraven: 
Gehuld iet: Anna van Liesvelt 

linderen: Christina, Gerrit, b r i a 
Beroep: 
Vroedschap: 10-1-1716/1725 
Burgeieester: -
Schepen: 1718 

Dirk Rihn lerssehn« 

fr>°i » M : Zoon van: Prederik lerssebooi 
en Eva ibeerst 

Geboren: lorte Koorde bij Hiemerkerk Geboren: 
Begraven: Oudenter, 12-11-1759 Begraven: 
Gehuld iet: iriaantje van der Geer, Gebuid i e t : 

(Oudeiater, 25-10-1699) 
tinderen: Johannes, Cornelia, tar i j t je , linderen: 

Catharina, Cornelis, Dina, 
idriana 

Beroep: t i w n a n , houtkoper Beroep: 

Vroedschap: 3-4-1714/1750 Vroedschap: 3-3-1729/1735 
Burgeieester: 1724, 1725, 1730, 1731, BurgeKester: -

1738, 1739, 1740, 1745 
Schepen: 1707, 1710, 1714, 1716, 1717, Schepen: 1729, 1731 

1727, 1728, 1734, 1735, 1738, 
1743, 1744, 1747, 1748 

Cornelis loom 
Zoon van: 
Geboren: 1677 
Begraven: Oudeiater, 13-6-1759 
Gehgid i e t : 

linderen: 
Beroep: lijndraaier 
Vroedschap: 27-4-1725/1750 
BurgeKester: -
Schepen: 1727, 1730, 1731, 1733, 

1736, 1747 
1734, 

Adriaan van der Lee 
Zoon van: Gijsbert Hendr. van der Lee 

en Har ia Verwei j 
Gedoopt: Oudenter, 11-1-1674 
Begraven: Oudeiater, 3-4-1714 
Gehuld K t : Elisabeth Speijert, 

(Oudeiater, 16-6-1700) 
linderen: taria, Gijsbert 
Beroep: 
Vroedschap: 25-3-1705/1714 
BurgeKester: -
Schepen: 1706, 1707, 1710, 1711 

Jacob van lotesteijn 
Zoon van: 
Geboren: Dtrecht 
Begraven: Oudenter, 24-8-1717 
Gehuld K t : Trijntje Hendr. Snoeck, 

(Oudenter, 8-7-1674) 
linderen: Catharina, Aart, Anna 
Beroep: lakenkoper 
Vroedschap: 29-11-1690/1717 
BurgeKester: -
Schepen: 1703, 1704, 1706, 1711, 1714, 

1716, 1717 

Dirk van der Lee 
Zoon van: Johannes van der Lee en 

Christina Verweij 
Gedoopt: Oudeiater, 31-5-1678 
Begraven: Oudenter, 17-2-1730 
Gebuid K t : Grietje van Wijngaarden, 

(Oudeiater, 4-11-1711) 
linderen: -
Beroep: 
\i.~*A~~i.~. m o / m n 
M U G U 3 k , U a p . I 1 L O / 1 J J U 

BurgeKester: -
Schepen: 1726, 1728, 1729 

Cornelis de Jong 
Zoon van: 
Geboren: 
Begraven: Oudeiater, 22-7-1782 
Gehuld K t : Catharina Vianen 

linderen: 
Beroep: 
Vroedschap: 8-10-1750/1782 
BurgeKester: -
Schepen: -

Frederik l er s seh i» 
Zoon van: 

Geboren: 
Begraven: Oudeiater, 26-2-1729 
Gehuld K t : Elisabeth Schijff (Oudeiater 

1681), Eva Abeerst 
linderen: l i l l e i , Govert l i l l e i , Elisabeth 

Dirk Gibo 

Beroep: secretaris, baljuw land van Vliet, 
schout van Fapekop en Dieierbroek 

Vroedschap: 13-7-1690/1729 
BurgeKester: 1704, 1705, 1710, 1711, 1714, 

1715, 1718, 1719, 1723, 1724 
Schepen: 1700, 1702, 1703, 1708, 1713, 1717 

Jan [ l i j m 
Zoon van: 
Geboren: 
Begraven: 25-1-1771 
Gehuid K t : Johanna Versluvs 

linderen: 
Beroep: lijndraaier 
Vroedschap: 10-8-1750/1771 
BurgeKester: -
Schepen: -

Zoon van: Hendrik Gijsbertsz v.d. Lee en 
Sophia Jansdr. van leeinen 

Gedoopt: Oudenter, 28-3-1649 
Begraven: Oudeiater, 30-12-1717 
Gehuid K t : Christina Veneij 

(Oudeiater, 1674) 
linderen: Adriaan, Dirk, Jan, Hendrik, Cornelis 
Beroep: lijndraaier 
Vroedschap: 17-21696/1717 
BurgeKester: 1706, 1707, 1716, 1717 
Schepen: 1700, 1704, 1705, 1709 
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Jan »an Lenondt Pieter van Lenondt Marti nus Maas 

Zoon van: Zoon van: Jan van Lenondt en Anna 
van Hekhuysen 

Zoon van: Joban Kaas 

Geboren: Gedoopt: Oudeiater, 12-5-1686 Geboren: 

Begraven: Oudeiater, 22-6-1728 Begraven: Oudeiater, 8-1-1754 Begraven: 

Gebuid u t : Maria Bijl (Oudeiater, Gehuld ie t : Petronella Bruijser Gehuid ie t : Maria Antoinetta Cool 

3-3-1709), Anna v. Bekhujsen (Oudeiater, 19-9-1728) (Oudeiater, 23-10-1732) 
linderen: Pieter, Jacob, Sya, Elisabeth linderen: Jan linderen: 

Beroep: klerk Beroep: bankhouder Beroep: arts 

Vroedschap: 29-4-1690/1728 Vroedschap: 24-6-1728/1754 Vroedschap: 10-7-1708/1750 

BurgeKester: - BurgeKester: 1741, 1742, 1749 Burjeieester: 1727, 1728, 1733, 1734, 
1741, 1742, 1749 

Schepen: 1704, 1705, 1707, 1710, 1712, Schepen: 1729, 1730, 1732, 1739, 1740, Schepen: 1707, 1712, 1717, 1718, 1726, 

1713, 1717, 1718 1746 1731, 1732, 1736, 1737, 17», 
1740, 1744, 1746, 1747 

Pieter de tan Cornells van der «aren Jan de feij 

Zoon van: Cornells de Man Zoon van: Zoon van: Pieter de Heij en Maria 
Vetbuïien 

Geboren: Geboren: Geboren: kotterdai 

Begraven: Oudeiater, 12-9-1729 Begraven: Oudeiater, 7-6-1715 Begraven: Oudeiater, 5-11-1751 

Gehiid iet: Cornelia Hops Gebuid ie t : Maria van der Gugt Gehuid K t : 

(Oudeiater, 20-11-1712) (Oudeiater, 14-10-1699) 
linderen: Alida, Aletta, Cornelia, linderen: Cornells, Mariiiliaan linderen: 

Cornelia, Gerrit, Odilia, 
Christina 

Beroep: t iaer ian Beroep: t i a e n a n Beroep: substituut-baljuw 

Vroedschap: 1717-1729 Vroedschap: 6-7-1795/1715 Vroedschap: 13/1/1746-1751 

Burjeieester: - Burjeieester: - Burgeteestei: -

Schepen: 1728 Schepen: 1700, 1701, 1703, 1704, 1713 
1714 

Schepen: 1745, 1746 

Jan Montijn Nicolais feuril Pitt Munter 

Zoon van: Antonie Mont i jn en Zoon van: Zoon van: Aart Janss. Munter 

Lidia Pieters 
Gedoopt: Oudeiater, 2-11-1703 Geboren: Gedoopt: Oudeiater, 2-3-1640 

Begraven: Oudeiater, 19-12-1774 Begraven: Oudeiater, ..-3-1701 Begraven: Oudeiater, 27-4-1712 

Gehuwd i e t : Cornelia lopper Gebuid K t : Cornelia Troiper Gebuid K t : Helena Tijssen (Oudeiater, 1681) 

(Oudeiater, 1-8-1728) (Oudeiater, 1673) Elisabeth Gijsb. Schijff (Oudeiater, 1685) 

linderen: Antonie, Christijntje, Dirk linderen: linderen: Geertniida, Maria 

lorstiaan, Sanel 
Beroep: lijndraaier Beroep: arts Beroep: brouier 

Vroedschap: 27-7-1735/1750 Vroedschap: 18-3-1675/1701 Vroedschap: 1673/1712 

Burjeieester: - Burjeieester: 1700 Burjeieester: 1702, 1703, 1706, 1707, 1710, 
1711 

Schepen: 1700, 1701, 1709 Schepen: 1734, 1741, 1748 Schepen: -

Burjeieester: 1702, 1703, 1706, 1707, 1710, 
1711 

Schepen: 1700, 1701, 1709 

Gerrit van Ondenallen Bastiaan Ouierogge Dirk van Paiburg 

Zoon van: Johannes van Oudenallen en Zoon van: Cornells Ouierogge en Zoon van: Olivier van Paiburg en 

Geertje van der Vlugt Dirkje Maasland Bregitta Bruijser 

Gedoopt: Oudeiater, 13-2-1697 Geboren: Montfoort, 12-1-1679 Gedoopt: Oudeiater, 17-8-1718 

Begraven: Oudeiater, 14-12-1750 Begraven: Oudeiater, 8-12-1760 Begraven: 1786 

Gebuid i e t : Margaretha Bredius, Gebuid K t : Jannetje Bij l l , Gehuid K t : Anna Jacob» Vlaardingenoudt, 

(Oudeiater, 10-9-1719) (Oudeiater, 6-4-1704) (Oudeiater, 4-1-1750) 

linderen: Maria, Andries, Johanna, linderen: linderen: 

Alard, Matthijs, Julia, 
Cornelia, Elias 

Beroep: Beroep: lijndraaier Beroep: notaris 

Vroedschap: 16-10-1733/1750 Vroedschap: 22-4-1712/10-8-1750 Vroedschap: 21-11-1748/1786 

Burjeieester: 1734, 1735, 1747 BurgeKester: 1722, 1723, 1728, 1729, BurgeKester: -

Schepen: 1733, 1737, 1738, 1745, 1746 1735, 1736, 1739, 1740, Schepen: 1749 

1749, 1750 1743, 1744, 1747, 1748 
Schepen: 1711, 1712, 1714, 1727, 1734, 

1746 
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Jasper van Paihiirg Olivier van Paihurg Johannes Paaphnrst 
Zoon van: Olivier van Paiburg en Zoon van: Zoon van: 

Bregitta Bruijser 
Gedoopt: Oudeiater, 5-2-1702 Geboren: Geboren: leesp 
Begraven: 21-12-1747 Begraven: Oudeiater, 23-11-1741 Begraven: 
Gebutd iet: Maria van Aieijde, Gehuid ie t : Bregitta Bruijser, Gehuid ie t : Maria Bos 

(Oudeiater, 10-6-1742) (Oudeiater 25-7-1706) (Oudeiater, 7-11-1723) 
linderen.' Brigitta, Gijsbert, Olivier linderen: Selena, Cornelia, Jasper, linderen: l i lhe l ius , Christina 

Cornelia Dirk, Geertruida, Hendrina Adrians, Maria, Adriaan, 
Johanna, Elisabeth Christin« , Maria Christina, Hendrik. 
Laibertus Micolaas Andlies 

Beroep: lijndraaier Beroep: brouier Beroep: 
Vroedschap: 9-1-1744/1747 Vroedschap: 29-12-1704/1741 Vroedschap: 5-5-1729/1735 
Burgeieester: - Burgeieester: 1721, 1722, 1725, 1726, 

1731, 1732, 1736, 1737 
Burgeieester: -

Schepen: 1744, 1745 Schepen: 1703, 1705, 1706, 1710, 1712 
1716, 1718, 1728, 1729. 1739 

Schepen: 1731, 1732 

Katthijs Schrijver Pieter Schrijver Jacob Snel 
Zoon van: Philip Schrijver en Zoon van: Hendrik Schrijver en Zoon van: 

Cornelia Tieloos Anna van loodenburg 
Gedoopt: Aisterdai 16-8-1685 Geboren: Geboren: loerden 
Begraven: Begraven: Oudeiater, 26-4-1725 Begraven: Oudeiater 27-9-1714 
Gehuid K t : Jacnina Elisabeth van Gebuid i e t : Anna van Groenendijk Gehuid i e t : Pietertje Dircks (Oudeiater 

Zijll (Oudeiater 3-9-1717) (Oudeiater 19-5-1697), Cornelia 
Aletta Schrijver (Oudeiater) 

1687), l i jnt je Bruijser 

Kinderen: - linderen: - linderen: 
Beroep: Beroep: secretaris, ontvanger Beroep: l inkelier, substituut-baljui 
Vroedschap: 26-9-1714/1718 Vroedschap: 8-1-1683/1725 Vroedschap: 23-3-1701/1714 
Burgeieester: - Burgeieester: 1702, 1703, 1708, 1709, 

1712, 1713, 1717, 1718 
Burgeieester: -

Schepen: 1714, 1715 Schepen: - Schepen: 1701, 1703 

Hui inert Sonnenherg Gijsbert Speijert Johan Speijert 
Zoon van: Zoon van: Zoon van: Sijien Jansz Speijert 
Geboren: Geboren: Gedoopt: Oudeiater, 9-7-1659 
Begraven: Oudetater, 6-10-1724 Begraven: Oudeiater. 29-8-1726 Begraven: Oudeiater, 21-4-1712 
Gehuid i e t : Lara Alkeiade Gebuid ie t : l i lhe l i ina Alkeude Gebuid i e t : Maria Alkeiade 

(Oudeiater, 1687) (Oudeiater, 1674) 
linderen: linderen: Kinderen: 
Beroep: Beroep: Beroep: 
Vroedschap: 21-6-1681/1724 Vroedschap: 1725 7/1726 Vroedschap: 13-12-1690/1712 
Burgeieester: 1714, 1715, 1719 Burgeieester: - Burgeieester: 1700 (verv.), 1701, 1708, 1709 
Schepen: 1700, 1702, 1707, 1708, 1711, Schepen: 1726 Schepen: 1704, 1706, 1707, 1711 

1712, 1717 

ï i c o k a s J p e i j c i l UgaJlM Spiering Cornel is Tillmrg 
Zoon van: Gijsbert Claesi Speijert Zoon van: l i l l e i Spiering en 

Geertruid van Beekui 
Zoon van: 

Gedoopt: Oudetater 25-8-1679 Gedoopt: Oudeiater 16-8-1718 Geboren: utrecht 
Begraven: Oudeiater 8-1-1716 Begraven: Begraven: Oudeiater 23-3-1741 
Gehuld iet : Gehuid i e t : Anna Spiering 

(Oudeiater 6-11-1746) 
Gehuid ie t : 

figdgreQ' a i l i U C I C U . W ) 1 U C 1 ! 3 

Beroep: Beroep: Beroep: arts, notaris 
Vroedschap: 18-6-1708/1716 Vroedschap: 10-8-1750/.... Vroedschap: 24-4-1705/1741 
Burgeieester: - Burgeieester: Burgeieester: 1716, 1717, 1720 
Schepen: 1708, 1709, 1711, 1714, 1715 Schepen: Schepen: 1705, 1707, 1708, 1709, 1713, 

1715, 1726 
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Jacob Verhoef Samel Verhoeven Rudolph Voss van l i f i l 
Zoon van: Zoon van: Zoon van: Johannes Voss en Anna 

llargaretha van Zijl l 
Geboren'. Geboren: Gedoopt: Oudeiater 14-2-1723 
Besraven: Begraven: Begraven: Oudeiater 4-6-1777 
Gehuld i e t : Gehuld i e t : Gehuid i e t : Varia Breda (Dal e«; 
linderen: Kinderen: Sinderen: 
Beroep: Beroep: Beroep: 
Vroedschap: 10-8-1750/.. . . Vroedschap: 12-10-1731/1746 Vroedschap: 10-8-1750/1777 
Burgeieester: - Burgeieester: - Burgeieester: -
Schepen: - Schepen: - Schepen: 1749, 1750 

Carel van lijngaarden Carel Jansr. van lijngaarden Hendrik l i l l e i van Zijll 
Zoon van: Zoon van: Jan van lijngaarden en Zoon van: Rudolph van Zijll en Cornelia 

Crijntje Oliven Aletta Schrijver van Roodenburg 
Geboren: Usselstein Gedoopt: Oudeiater, 28-7-1706 Geboren: 
Begraven: Oudeiater, ..-4-1705 Begraven: Begraven; Oudeiater, 5-6-1752 
Gehuwd i e t : Haegje Albertsdr. Poth Gihuid i e t : (aria van der Lee Gehuid i e t : Jàaerantia van Liesvelt 

(Oudeiater, 1674) (Oudeiater 26-11-1730) (Oudeiater, 25-10-1720) 
linderen: Albert, Hendrik, Cornells linderen: Adriana, Johannes Rinderen: 
Beroep: Beroep: lijndraaier, marktschipper Beroep: rentenier 
Vroedschap: 27-3-1702/1705 Vroedschap: 27-7-1735/. . . . Vroedschap: 8-6-1715/1752 
Burgeieester: - Burgewester: - Burgeieester: 1720, 1721, 1726, 1727, 1732 

1733, 1737, 1738, 1743, 1744 
1750 

Schepen: 1702, 1703 Schepen: 1732, 1733, 1736, 1738, 1739 Schepen: 1714, 1715, 1716, 1729, 1730, 173 
1741, 1747, 1748 1740, 1741, 1746 
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