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Woudrichem
van Wording tot Wasdom

Historisch onderzoek uitgevoerd door
Ferd van Roode
Update 3-3-2021,
Inleiding:
De Historie van Woudrichem vormt een hoofdonderwerp in de bewerking van de gegevens zoals die zijn
opgenomen in de website ‘actumwoudrichem.nl’. Deze versie is van die beschrijving een update.
(De website beschrijft naast deze geschiedenis van de stad, ook de ligging van de percelen binnen de vesting
tussen 1600 en 1830, alsmede wie daarvan de eigenaren waren. De landerijen die in de Oude Banne gelegen zijn
worden evenzo beschreven.)
In de loop van het onderzoek zijn tevens diverse separate notities aan de site toegevoegd. Die nieuwe vondsten
waren slechts deels in de beschrijving van de geschiedenis geïntegreerd. Daarom heb ik de beschrijving
zorgvuldig gecontroleerd en waar nodig aangevuld. In de tekst wordt naar deze notities verwezen. Omdat daarbij
de figuren niet meer logisch bij de tekst aansloten heb ik een nieuw nummersysteem toegepast. Ook heb ik de
kwaliteit van enkele figuren verbeterd.
Deze separate notities beschrijven:
‘notitie 1’ ‘Het Stadsplan’
‘notitie 2’ ‘Echt, Ooken en de Stadsvrijheid’
‘notitie 3’ ‘Analyse, de 10e penning voor huiseigenaren’
‘notitie 4’ ‘De Grafelijke Lenen in Woudrichem’
‘notitie 5’ ‘De Koepoort’
‘notitie 6’ ‘Registers van Acten en Verpondingen’
‘notitie 7’ ‘Worcum en Pieter-Bor’
‘notitie 8’ ‘De Merwede van Loevestein tot Schelluinen,

tussen 1560 en 1830
Kavels rondom de Stad
1555
van oudsher tot 1600’
rond 1600 met voorgangers
alle gevonden persoonsgegevens.
1572 tot 1576
Analyse kaart N.A. 4VTH 886

Die notities kunnen via de home-page worden geopend.

de Historie
van de stad, in de loop der eeuwen tot omstreeks 1600.
‘deel a’
‘deel b’
‘deel c’
‘deel d’

Vestiging van bewoners op een oeverwal.
Handelscentrum van een stad in wording.
De middeleeuwse stad na zijn bloeiperiode.
De stad in de 16e eeuw.

1000 tot 1300
De 14e eeuw
De 15e eeuw
De 16e eeuw
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Bijlage 1,
Bijlage 2,
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7
Bijlage 8
Bijlage 9
Bijlage 10

kaart v Deventer, omstreeks 1558, stadsplattegrond met omgeving
kaart Schillinx 1603, verkaveling Oude en Nieuwe Banne, (opm noord a.d. onderzijde)
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Omdat een aantal figuren is toegevoegd of verbeterd, is de nummering aangepast.

Lijst van figuren:
Fig.nr
a-1
a-2
a-3
a-4
a-5
a-6
a-7
a-8
a-9
a-10

stroomruggen en bodemvondsten.
De Waal bij Woudrichem stabiel profiel.
Zoals het stadsgebied er in de 13e eeuw uit kan hebben gezien.
Verschuiving van de geul van de Maas.
De bannen onder de jurisdictie van Woudrichem.
Perceelindeling rond Woudrichem in 1600.
Percelen volgens kadaster in 1830.
bedijking omstreeks 1300.
fantasie van geulvorming.
Rodengoje en Scalcwijk.

b-1
b-2
b-3
b-4

Het stelsel van wegen en afwatering in de 14e eeuw.
de percelen op het ‘Ooken’ omstreeks 1400.
Kaart uit 1620 en stroomruggen.
Honswijk, valt onder vier jurisdicties.

c-1
c-2
c-3
c-4
c-5
c-6
c-7
c-8
c-9
c-10
c-11
c-12
c-13
c-14
c-15

de ligging van de waterkeringen na de Elisbethsvloed.
de visserij en het visrecht, (oostelijk kaartdeel van bijlage 7).
kaartdeel west van Gorkum tot Schelluinersloot.
Paal-scheiding.
Worcum op kaart 886.
Worcum, plattegrond in aanzichten.
kaart 886 detail, drie aanzichten vormen de plattegrond.
Floorken Zyven,
Worcum vanaf de Maas.
De kaart met het aangeplakte vel.
twee maal Loevestein.
Worcum weggepoetst, kaart B.
Worcum opnieuw, kaart A.
kaart 885B, aanzicht van Worcum.
uit de Duytsche Bible.

d-1
d-2
d-3
d-4
d-5
d-6
d-7
d-8

Gorinchem en Woudrichem in 1553.
Woudrichem 1553.
de steden Gorckum en Worckum in1558.
Het in 1555 als bezand of uitgestoken aangegeven gebied.
verloren land in de stadsvrijheid.
Vesting ontwerp 1586 Adriaen v Alkmaar.
Woudrichem als militair frontier.
schematisch aangegeven bebouwing langs de straten
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De ‘Historie’
Deel a.
Vestiging van bewoners op een oeverwal.

periode 1000 tot 1300

Woudrichem ligt op de zuidoever van de Waal in het Land van Heusden en Altena. Wanneer die plaats als
bewoningskern begon vorm te krijgen is niet precies bekend. De naam met de uitgang ‘hem’ is typisch voor een
vroeg-middeleeuwse woonplaats 1, blz 40, mogelijk ontstaan in de 8ste of 9e eeuw. De plaats Walricheshem 2 wordt
genoemd in een overzicht van Utrechtse Kerkdomeinen aan het einde van de 9e eeuw. De oudste vermelding van
Woudrichem in een administratieve bron betreft tienden die verschuldigd zijn over nieuw ontgonnen land. De
bisschop van Utrecht had zich tienden over Woudrichem toegeëigend, maar deze waren al in het bezit van het
Kapittel van Oudmunster. Zij worden in 1178 terug gegeven 3, nr 1.
Ofschoon zich bij Woudrichem, op de zuidzijde langs de rivier, een sterke oeverwal van zand bevindt, ligt deze
locatie voor het ontstaan van een nederzetting toch niet zo voor de hand. Het landschap met zijn rivieren en
verbindingswegen is in de vroege middeleeuwen nog in ontwikkeling. In die tijd wijzigt zich het rivierpatroon
van de hele delta nog ingrijpend. De
oudste oeverafzettingen langs de Waal
dateren van ca. 150 tot 300 jaar AD. 8, blz
52.
. Die rivier zal daarna in de loop der
eeuwen steeds meer water van de Rijn af
gaan voeren en dat heeft veel invloed op
de stabiliteit van de oevers.
Het gebied ten zuiden van de Waaloever,
waar het Land van Altena deel van is,
ondergaat een proces van deltavorming
dat wordt gekenmerkt door min of meer
oost-west lopende geulen. Sonneveld 4
identificeert vier stroomruggen van die
oude geulen (fig a-1, balletjeslijnen). In
het noorden de Rijswijkse stroomrug, die
een voortzetting kan zijn van de
Gamerense stroomrug nabij Zuilichem ,
ten zuiden daarvan de Almstroomrug,
vervolgens de Dussense stroomrug en aan
de zuidkant de stroomrug van het Oude
Maasje. Uit de vindplaatsen van Romeins
fig a-1, stroomruggen en bodemvondsten. (ref. 1 en 5)
materiaal in het Land van Heusden en
Altena (fig a-1, rood gemarkeerd, 1, blz 100) blijkt dat er vanaf Genderen naar het noorden tot aan de Alm verkeer
en/of bewoning is geweest., maar verder noordwaarts dan de Alm zijn geen vondsten gedaan. Blijkbaar ging men
hier westwaarts langs de Alm of men stak de rivier over in de richting van Zuilichem, waar eveneens veel
Romeins materiaal is gevonden. In 1896 worden onder meer de
resten van een brug beschreven die de dorpen Zuilichem en
Herwijnen zou hebben verbonden 5 . In de Romeinse tijd is de
Gamerense stroomrug nog actief, terwijl de benedenloop van de
Waal pas 500 jaar later actief wordt als de Linge in belang
afneemt. De locatie van Woudrichem lag dus in de Romeinse tijd
niet op een markante route. De vondst ter plaatse van een munt uit
de vierde eeuw heeft mogelijk meer te maken met scheepvaart op
de nog in ontwikkeling zijnde benedenloop van de Waal 6, blz 43.
Hier woonden misschien wel wat vissers of schippers op de
oeverwal, maar in de Romeinse tijd is van een wooncentrum zeker
fig a-2, De Waal bij Woudrichem, stabiel profiel
nog geen sprake. Het aangrenzend landschap tussen Alm en Waal
was daarvoor nog onvoldoende ontgonnen. Dit grondgebied, ten
zuiden van de oeverwal, bestaat uit rivierafzettingen die onder invloed van zeespiegelstijging zijn gevormd. Daar
ligt komklei en er heeft zich veen gevormd. (de formatie van Tiel). Deze grond was slecht begaanbaar. Vanuit
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Woudrichem liep naar het zuiden geen rivier of oeverwal en de Maas lag kilometers verder zuidwaarts. Hier
heeft geen Romeinse heerweg doorheen gelopen.
Palaeogeographisch onderzoek 7 bevestigt dat beeld en toont aan dat de loop van de Waal juist in de omgeving
van Woudrichem een zeer stabiele ligging heeft gehad. (fig a-2), uit 7. Hier valt op dat de Rijswijkse stroomrug
ten westen van Brakel (vergelijk fig a-1), door recente depots van de Waal zijn overdekt terwijl de rivier hier
over grote breedte heeft gemeanderd. Aangenomen mag worden dat sprake was van een zeer dynamisch regiem
waarbij de riviertakken regelmatig van ligging wijzigden.
De Maas slingert aan de zuidzijde door het moerasgebied langs de zandgronden van de Langstraat. Zij ontleent
haar afvoer aan regenval in Noord Frankrijk en België en heeft daardoor een groot verschil in afvoerhoeveelheid
tussen droge en natte perioden. Een rivier die veel water afvoert neemt ook veel sediment, zand en slib, mee naar
het benedenstrooms gebied. Als de piekafvoer voorbij is en de stroomsnelheid afneemt bezinkt het zand. Het
sediment vormt dan zandbanken waar de stroomdraad tussendoor slingert. Hiermee verstopt de rivier enigermate
zodat een volgende piekafvoer moeilijk kan passeren. Het water stijgt en de oeverwal loopt over. Weer
losgekomen sediment wordt daarmee gedeponeerd in de komgebieden, die daardoor geleidelijk opbouwen. Na
verloop van jaren krijgt de rivier dan voorkeur voor een andere afvoerrichting en hij baant zich een nieuwe weg.
Dit is het geval als de Maas nabij Heusden een weg vindt naar het noordwesten en kortsluit met de Alm. Dit
gebeurt waarschijnlijk omstreeks het jaar 600, 10, blz 12. Oeverwallen langs deze nieuwe verbinding zullen zich pas
geleidelijk ontwikkelen en de kans op overlopen van de omgeving is dus groot. Ook het gebied ten noorden van
de Rijswijkse stroomrug zal dan regelmatig onder water staan. Dit water vindt zijn weg over dit komgebied
westwaarts in de richting van de Werken, de oude noordwest gaande zijtak van de Alm. Het meegevoerde
sediment zal dan bezinken ten zuiden van Woudrichem, waar zich een stabielere grondslag opbouwt die later de
naam ‘het Hoge Land’ zal krijgen.
De Waal die zijn water van de Rijn krijgt, heeft door de voeding met smeltwater van gletsjers, een veel kleiner
procentueel verschil tussen hoge en lage afvoeren. Dit regiem wijkt dus sterk af van dat van de Maas 8, blz 94.
Waterstanden in de Alm/Maas zijn dan ook zelden gelijk aan die op de Waal., meestal lager en soms hoger. De
kans dat het overlopend water van de Maas niet alleen ten zuiden van Woudrichem langs gaat, maar ook nog een
weg vindt naar de Waal, is niet zo groot. Het moet daarvoor een doorbraak forceren door die oude stabiele
oeverwal van de Waal. Ondermeer omdat de Linge, die in 1304 nabij Tiel zal worden afgedamd, al sterk in
afvoer achteruit gaat, nemen de afvoeren in de beneden-Waal toe. Dan is een doorbraak van de Waaloevers
tijdens extreem hoog water of tijdens een blokkade door een ijsdam meer waarschijnlijk. Zo kunnen zich door
het veld kortsluitgeulen ontwikkelen naar de Alm, wat uiteindelijk leidt tot één hoofdgeul. Zo’n doorbraak zou
ten westen van Brakel kunnen zijn ontstaan. Hardenberg (1953) vermeldt dat in een beschrijving uit de 13e eeuw
het gebied tussen Woudrichem en Brakel aangegeven wordt als een groep eilanden en platen gescheiden door
stromen en killen 12, blz 92. .

fig a-3, Zoals het stadsgebied er in de 13e eeuw uit kan hebben gezien.
(Op basis van de kaart van 300 jaar later, bijlage 1; ter oriëntatie is met groene streepjes de ligging van de huidige wal geschetst)
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Nadat de Romeinen hun belang in het rivierengebied hebben verloren blijven daar weinig mensen wonen. Dat
kan mogelijk verband houden met de leefbaarheid in de komgebieden. Hier zijn lagen sediment afgezet tijdens
overstroming van de oeverwallen en er heeft zich veen gevormd. Het gemiddeld zeeniveau had duizenden jaren
voordien een stijging gekend van omstreeks 10 cm per eeuw. waardoor de begroeiing steeds geleidelijk verdronk
en werd omgevormd tot veen. Echter in het eerste millennium blijft het zeeniveau bijna constant en daarmee
stabiliseren ook de gemiddelde rivier- en grondwaterstanden. 9, blz 11. Er ontstaat in die lage komgebieden een
moeras met een vastere waterstand en de vegetatie kan zich beter ontwikkelen. Als hiervan de afwatering
kunstmatig wordt verbeterd, ontstaat een terrein dat geschikt is voor landbouw. Deze ontwikkeling, die in grote
delen van het Hollands veengebied plaats vindt, voltrekt zich evenzo in het Land van Altena. Op de hoogst
gelegen plaatsen ontstaan nu concentraties van bewoning van waaruit de ontwatering en ontginning wordt
geregeld. Dit gebeurt in de 9e en volgende eeuwen. Ook vanaf de hoogliggende oeverwal langs de Waal heeft dit
plaats gevonden. In figuur a-3 is door fotobewerking op basis van een kaart uit 1558 schetsmatig aangegeven
hoe de situatie kan zijn geweest in de 13e eeuw .
Een soortgelijke ontwikkeling voltrekt zich in de Bommelerwaard, die tot omstreeks het jaar 1000 immers één
geheel vormde met de Woudrichemse regio. Van deze waard is door Berendsen 8 onderzoek verricht en veel van
de beschouwingen uit zijn verslag gelden evenzo voor Woudrichem en het Land van Altena. Hij leidt aan de
hand van het eeuwen later opgetekende patroon van verkaveling en de ligging van vaarten en sluizen af op welke
wijze en in welke volgorde de ontginning zich heeft voltrokken. Braams 11 beschrijft de ontwikkeling in het Land
van Altena, maar zijn analyse van de omgeving van de stad Woudrichem is beperkt.
Door de aanleg van dijken is getracht de
ligging van de rivieren en hun oevers vast te
leggen. Dat is evenwel niet overal gelukt,
ook niet in later eeuwen. Een duidelijk
voorbeeld is de verschuiving van de Maas
tussen 1580 en 1600. (zie de figuren a-3 en
a-4), waarmee delen van het al genoemde
‘Hoge Land’ en het oude stadsgebied in de
Maas verdwenen. Bovendien moet worden
bedacht dat het uitbochten van de Maas naar
het westen een ontwikkeling is die al veel
vroeger begonnen kan zijn. Dit is in fig a-4
in beeld gebracht. De grijze baan is een
veronderstelling gebaseerd op normaal
meandergedrag van de rivier, waarbij de
stroom in de bocht vanuit Rijswijk de
fig a-4, Verschuiving van de geul van de Maas.
uiterwaard 19 nr 45aan de linkeroever (tussen
grijs en groen) heeft uitgeschuurd en een
middeneiland is ontstaan. Zo wordt in een oorkonde uit 1460 gemeld dat ‘door het voortdurend’ langs de muren
‘stroomende water’ deze ‘dermate vervallen dat het gevaar bestaat dat zij ineenstorten’. 3, nr 311. Hier wordt naar
alle waarschijnlijkheid verwezen naar de scherpe hoek die op de kaart van ‘van Deventer’, 100 jaar later, het
oostelijk einde van het
stadsgebied vormt.

Fig a-5. De bannen onder de jurisdictie van Woudrichem; ook Loevestein viel daaronder.
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De perceelgrenzen van 1600 en
1830, voor de Oude Banne,
laten zich goed vergelijken.
(Zie fig a-6 en a-7). In die 230
jaar blijken diverse percelen
wel te zijn opgedeeld en dat zal
vòòr 1600 evenzo gebeurd zijn.
In het algemeen geldt dat de
hoofdindeling door de eeuwen
heen gelijk blijft en die is
zichtbaar op de kaart die Daniël
Schillinx in 1603 maakt van de
percelen in de bannen van
Woudrichem. (zie figuur a-5)
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Hoofdelementen in de verkaveling zijn:
 De stad in wording gelegen langs de Merwede op de hoogliggende oeverwal van zand, genaamd ‘het Sant’
met de directe omgeving. Zoals overal in het rivierengebied is de ontwikkeling begonnen als lintbebouwing.
Eén hoofdstraat en mogelijk een achterstraat evenwijdig daaraan. Deze straat sluit aan op de dijkroutes langs
de rivier.
 Het ‘Hoge Land’ als goed afwaterend gebied, dat door haar bodemsamenstelling geschikt is voor landbouw.
 De ‘Voorste Weide’ als overgangszone van de Merwede-oever naar de lager gelegen komgrond.
 De ‘Middelste Weide’, eveneens als overganggebied naar de diepere komgrond.
 De Áchterste Weide’ idem
 De Vaart.
Omstreeks 1280 wordt Thileman van den Campe leenman van 21 ‘morghen lants, die licghen te Woudrikem
beneden der wimolen, die ene acker heitet die Vorstweide, die ander heitet die Middelweide ende die dorde
camp heitet dOude broec’3, nr 24. Die laatste ligt ‘int

fig a-6, Perceelindeling rond Woudrichem in 1600

fig a-7, Percelen volgens kadaster in 1830

Slewijcs ghericht’ zie fig. c-1, dat is in het zuiden van
de Nieuwe Banne. De Vaart vormt een grens voor alle kavelblok-ken en is dan ook duidelijk het oudste element
in de ontginning. Waarschijnlijk begonnen als oppervlakte- en kwelwater afvoer van de hoge oever naar de lager
gelegen centrale kom, zoals op fig a-3 schetsmatig verondersteld, is zij uitgegroeid tot een vaarverbinding naar
de Alm. Dit topografisch element moet dus dateren van vóór 1280. Braams veronderstelt: ‘dat de zuidelijke
delen van Vaart en Vaartse Steeg oorspronkelijk een andere naam hadden. Die zijn met een bajonetaansluiting
(op de Rijswijkse stroomrug) in verbinding gebracht met een steeg en een watergang die van Woudrichem
kwamen. Zo zijn een weg- en een waterverbinding ontstaan van Woudrichem naar het slot Altena. Wanneer deze
als zodanig zijn gaan functioneren is niet duidelijk, de oudste vermelding dateert van 1399 11, blz 134 . Uit de 10e
penning (1555)26 blijkt dat het noordelijk deel van de Voorste Weide ‘De Echt’ heet. Uit transacties van
omstreeks 1400 blijkt dat het oostelijk deel de naam ‘Het Ooken’ draagt. Ten zuiden daarvan ligt ‘de
Lemscamp’. Aan de oostzijde van de Vaart ligt de ‘Hengemenge’, wat aanvankelijk een gezamenlijk
weidegebied is. Dat gaat over in het ‘Hogeland’. Wie over de dijk uit de richting Dordrecht kwam kon bij de
‘Splisse’ (fig a-3) de stad links laten liggen en via de Voorste Steeg en de Vaartse Steeg over de ‘houten brug’ 18,
nr 259
over het Hogeland naar Rijswijk en Giessen. Die ‘Splits’ zal bij de bepaling van de grenzen van de
veerrechten in 1322 21, blz 56 t/m 61 en volgend. ook een rol spelen.
De verkaveling van elk gebied heeft een eigen richting. De Hogelandse Steeg deelt het Hoge Land in twee
kavelblokken en wel naar het zuid-oosten tot het ‘Uitwijkse Dijkje’, en naar het noord-westen tot de Vaart. Uit
het feit dat de percelen aan weerszijden van de steeg recht doorlopen kan worden afgeleid dat deze verkaveling
als geheel is ontworpen en als één blok is aangelegd. De perceelscheidingen in het blok zijn praktisch
evenwijdig. Bij de drie weiden is dat anders, die hebben elk een andere richting en bovendien waaieren de
perceelgrenzen, het sterkst voor de Achterste Weide. Een opmerkelijke afwijking in het patroon wordt gevormd
door het complex genaamd ‘Vrouwenweide’. De perceelindeling daarvan past absoluut niet in het algemene
beeld, niet qua grootte, richting of verdeling. Deze herverkaveling is over de oude indeling aangelegd,
waarschijnlijk om een andere bedrijfsvoering mogelijk te maken. Vrouwenweide wordt in de oorkonden voor het
eerst genoemd in 1264, als dit 25 morgen groot gebied wordt geschonken aan het klooster van Berne. De oudere
verkaveling was dus halverwege de 13e eeuw reeds uitgevoerd. De genoemde grootte van 25 morgen stemt
overeen met de afmeting van het blok van de 3 rood gemarkeerde percelen in de Achterste Weide samen met de
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3 ten zuiden daarvan. Uit de oorkonde van 1264 blijkt dat de abdij tegenover de Vrouwenweide ook gronden
had. Blijkbaar zijn eigendommen van Berne op de kaart uit 1603 van Schillinx met rood gemarkeerd. (bijlage 2
en fig. a-6). Daarop zijn ook een aantal percelen met geel aangegeven. Uit taxaties en verkopen tussen 1579 en
1610 blijkt, dat dit bezittingen waren van de Kruisbroeders in Woudrichem. Dat klooster werd pas gesticht in
1474 en deze bezittingen kunnen dus pas daarna verkregen zijn uit schenkingen en aankoop. Een diepgaander
analyse van de kaart van Schillinx met de betekenis van de kleuren komt in Deel C, (de oude Banne) aan de
orde. Daarin wordt de situatie aan het begin van de 17e eeuw beschreven.
In de 13e eeuw wordt het gebied ten westen van Brakel aangegeven als een groep eilanden en platen gescheiden
door stromen en killen. In 1233 draagt Dirk, heer van Altena zijn allodium te Scalcwich, gelegen tussen de
gracht van Bracele, de A, de Mersade en de Dobgrave, onder voorbehoud van zekere rechten, in erfelijk leen op
aan enige vrome mannen uit Zeeland 12 .In charters uit
1264 en 1295 13 wordt dit gebied door de Heer van Altena
verkocht. Juist in die periode wordt veel aan het vastleggen
van oevers en geulen gedaan middels bedijkingen (fig a-8).
De driehoek tussen Brakel, Woudrichem en Giessen blijft
echter buiten de bedijking. Het oppervlakteveen is hier
weggespoeld en het terrein is niet rijp voor ontginning.
Herstel van de doorbraak in de Waaldijk is blijkbaar niet
meer mogelijk. Monniken proberen het gebied in cultuur te
brengen. Tijdens hoge afvoeren van de Maas zal het water
zich door de killen naar de Waal bewegen en de killen
zullen geleidelijk van oriëntatie wijzigen. De Maas heeft
vrij spel in dit gebied.
fig a-8, bedijking omstreeks 1300, (Loevestein in 1358)

Er is een mini-biesbosch ontstaan, waarbij de keuze voor
een hoofdgeul naar het noordwesten logisch is. De eerder genoemde zeer stabiele oeverwal houdt de stroom
echter oostelijk van Woudrichem. De monniken verkopen de
eilanden weer terug aan de Heer van Altena. Dirck Loef van
Horne zal daar in 1358 zijn stenen huis, Loevestein
grondvesten. Als ‘van Deventer’ 200 jaar later zijn kaart tekent
(bijlage 1, in 1558) blijkt de Maas nog steeds op vrij korte
afstand van Loevestein in de Waal uit te komen. Het huidige
punt van samenvloeiing van de Maas en de Waal zal pas na
1590 ontstaan als de Maas tussen Rijswijk (NB) en
fig a-9, fantasie van geulvorming
Woudrichem naar het westen uitbocht.
Wie aanvankelijk de ontginning in de Oude Banne is begonnen en hoe de financiering is geregeld is niet bekend.
Aanvankelijk is alles eigendom van de Keizer, die de bezittingen in leen uitgeeft aan leenheren. De ontginning
moet onder beheer van de leenheer van het Land van Altena en van het Kapittel van Oudmunster zijn uitgevoerd.
Deze lenen kunnen zowel betrekking hebben op het gebruik van de grond als op bepaalde rechten daaruit, zoals
op een tiende deel van de opbrengst. Zo wordt in
1242 na het overlijden van Diederik II van
Altena diens erfpacht op de tienden door
Oudmunster overgegeven aan Willem van Horne
3, nr 12
. Een eeuw later dient Gerard van Horne een
verzoek in aan Oudmunster om hem de
goederen, die zijn voorvaderen in pacht hadden,
aan hem in pacht te geven.3, nr 99. Als in 1332 de
graaf van Cleve zijn rechten in Altena verkoopt
aan de graaf Willem III van Holland.3, nrs 89 en 90,
kan deze ‘land en poort van Woudrichem’ in leen
fig a-10, Rodengoje en Scalcwijk
uitgeven aan Willem van Horne.3 nr 94.. Op zijn
beurt gaat de grafelijkheid deze bezittingen of andere rechten weer in leen uitgeven aan dienstmannen en zo
verder, vaak in delen gesplitst. Braams stelt: ‘Dat waren soms heren van adel en voorname geslachten, dan wel
kerkelijke instellingen’. ‘De adellijke heren en ridders zijn leenmannen. Hun opkomst begint in de dertiende
eeuw en het is niet uitgesloten dat zij in een aantal gevallen nakomelingen zijn van vroegere grondheren die een
rol gespeeld hebben bij de ontginning.’ 11, blz 146. Soms zijn de percelen daadwerkelijk in erfelijk eigendom
overgedragen, terwijl door vererving veel van de feitelijke lenen in later eeuwen beschouwd worden als
eigendommen. Van een aantal percelen is te achterhalen wie in een bepaalde periode eigenaar was.
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Waarschijnlijk woonden de eigenaren van de nieuwe ontginningen in de Banne niet op hun percelen maar werd
de bedrijfsvoering verpacht. Zelf woonden zij op de ‘droge grond’ rondom de centrale kom. Zeker ook op de
oeverwal langs de Merwede. Zo blijkt dat Willem Scolpen in 1398 de Blankenborg aan zijn dochter Alijt
doorgeeft 3, nr 224. Dit is een huis en gezaat (bouwland), gelegen tussen de oeverwal en de Kampen (zie fig. a-3).
(zie ook notitie 4, Grafelijke Lenen, nr 357.) Het Willems Scolpen Lant, dat genoemd wordt in 1393 3, nr 204 is echter een
perceel in de Achterste Weide. Dit leen valt in 1555 (en daarna) onder de Karthuizer administratie en is derhalve
een leen van de graaf van Holland. In de oorkonden kan dus bij een perceel zowel van een leen als van een
eigendom, dan wel van een recht op renten of dergelijke sprake zijn, soms tegelijk.
Aanvankelijk hebben enkele adellijke families grote percelen in en om Woudrichem in leen van Willem van
Horne. Zij bezaten ook veel grond in de ‘Groote Waard’. Enkele van deze notabele leenmannen die rond 1300
leengoederen bezaten zijn ‘van Riede’, oorspronkelijk uit ‘Riederoord’( Ridderkerk), en de geslachten ‘Van de
Campe’ en ‘Uten Campe‘ , die door Braams 10 blz 23 uitgebreid worden beschreven. Diverse leengoederen binnen
Woudrichem staan op naam van deze geslachten, zoals onder meer blijkt uit akten van later datum. Ook ‘Willem
van Striene’ uit Strijen komt in de leenboeken voor.(zie ‘de Grafelijke Lenen’)
Deze familie van Striene had sterke banden met graaf Willem III van Holland. Als Willem IV van Striene in
1294 overlijdt zonder zonen na te laten, verleent Graaf Willem III vergunning aan de oudste dochter Aleid,
getrouwd met Nicolaas van Putten, om de lenen over te nemen. 22, nr 13 en 14. Daarmee zou dus de naam ‘van
Striene’ moeten verdwijnen. Aleid overlijdt in 1315. Toch wordt in datzelfde jaar in de leenregisters een Willem
van Striene genoemd als ‘knape’, die in 1317 beleend wordt met de Blankenborg. Dat zou in rechte erfleen een
achterneef kunnen zijn, waarvan zijn vader een jongere broer van Willem IV was. Zie onderstaand schema. Het
is niet ondenkbaar dat die vader Reinier heette, zodat de zoon in de boeken voorkomt als Willem Reinierszn en
die naam staat in 1327 genoteerd voor het leen de ’Blankenborg’. Deze Willem heeft een broer Severijn
Reinierszn., die in 1327 een perceel bij de Molenpoort bezit.17, nr 36. Die beide percelen worden in de registers 17,
nr 33.
en 3, nr 58 vermeld op naam van ‘van Striene’ als ‘een woning bij de Molenpoort en een omgracht huis en
hofstede (Blankenberg)’.Dan zal de genoemde Willem Scolpen 18, nr 257. uit 1398 ook wel een afstammeling zijn
en dan is het geen toeval dat diens dochter Alijt heet.
Willem van Horne,

Willem III van Strijen

leenheer 1272-1300
Johanna van Leuven

Gerard van Horne
leenheer 1309-1329

- - - - ?
Willem IV van Strijen
geen zonen

Nicolaas II van Putten

Aleid I van Strijen

Nicolaas III van Putten

Reinier (van Striene ?)

geen zonen
Willem IV van Horne

Ada (Oede)

Aleid II

Dirk van Horne
Jan II van Polanen

Beatrijs
Willem van Striene ?

Ada (Oede) van Horne

Johanna van Horne

Gerard van Horne

Willem Reinersz

Severijn Reinersz

Schema: familiebanden tussen ‘van Horne’ en ‘van Striene’ in de periode 1250 tot 1350
Ook blijkt uit de registers dat de omvangrijke percelen in later jaren nog worden vermeerderd of soms in delen
gesplitst. De omschrijving wordt in volgende eeuwen dan ook regelmatig aangepast. Zo is de bovengenoemde
aanduiding ‘Molenpoort’ pas in 1449 toegevoegd. Die poort bestond in 1317 mogelijk nog niet. Evenzo
verschijnt de term ‘omgracht huis’ pas in 1488 en de naam ‘Blankenborg’ in 1553. Wel is in 1317 sprake van
‘die woninghe daer hi in woent, met drien morgen lants, die daer ane gelegehen sijn’. Uit een inventaris
opgesteld door Henrick Bentinck in 1570. ‘Inventaris vande perceelen van leenen, nae uytwijsens het out
leenregister der voorsz. leenen’, waarin onder nummer 42 staat ‘Een huijse ende hoffstede gelegen binnen
Worckum bij de Molenpoort’. Bij de leenmannen van die drie morgen land is in 1363 sprake van Willem
Hendriksz. van Striene 17 nr 42 , zodat er omstreeks 1317 ook een Hendrik van Striene moet zijn geweest. Omdat
zijn zoon Willem heet, is Hendrik mogelijk ook een broer van Willem IV.
Een uitgebreide analyse van de Grafelijke lenen in Woudrichem is in notitie 4 weergegeven.
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Deel b.
Handelscentrum van een stad in wording.

De 14e eeuw

Zo is dus na de 10e eeuw de bewoning op de oever langs de zuidzijde van de Waal toegenomen. Mogelijk is de
doorbraak tussen Waal en Maas daarbij van invloed geweest omdat dit de handelsbetrekkingen over water kon
bevorderen. De bebouwing zal niet hebben afgeweken van het patroon van lintbebouwing zoals die zich overal
in dit rivierenland ontwikkelt. Zo breidt Woudrichem zich over grote lengte langs de rivier uit. In bestuurlijke zin
ontwikkelt zich een groep aanzienlijke families, die functies als baljuw, schepen, dijkgraaf en heemraad
vervullen. Het waterschap en de rechtspraak worden gevestigd in de stad. De kern Woudrichem krijgt daarmee
een grotere functie dan het vanouds aanwezige vissersbelang. Een tweedeling in het sociaal milieu is te
verwachten: de hoge heren op de ‘hoogstraat’ in stevige huizen en een serie eenvoudige visserswoningen aan de
‘dijk’. Deze tweedeling is nog steeds zichtbaar als ‘van Deventer’ in de 16e eeuw de plattegrond van de stad
tekent. Want in die tijd heet de weg langs de Maas in de zogenoemde buitenstad, nog steeds de ‘Vissersdijk’. In
het overgangsgebied naar de komgronden bevinden zich voornamelijk boerderijen 14.
Omstreeks 1200 is duidelijk sprake van een woonkern. In 1224 wordt de Kerk van Woudrichem vermeld 3, nr 3.
De visserij bij Woudrichem is zeker een belangrijke bron van bestaan die in 1240 aan de orde komt en als in
1283 de jaarmarkt wordt vermeld dan blijkt daaruit dat er diverse producten verhandeld worden. Waarschijnlijk
ook agrarische uit het pas ontgonnen achterland. Via de rivieren zal bovendien zowel aan- als afvoer van
producten plaats vinden. In deze periode zijn veel steden in opkomst die voor de graaf en leenheren van groot
belang zijn. Aan diverse steden worden door deze heersers stadsrechten verleend waarbij ook de plichten, zoals
assistentie van de landheer bij oorlog, worden geregeld. Ook Woudrichem blijkt voor zo’n privilege/verplichting
een geschikte plaats. Zo krijgt Gerard van Horne in 1306 Woudrichem in leen onder voorwaarde dat hij de graaf
in de oorlog zal steunen met twintig bereden mannen. 3, nr 41 . Of de stadsrechten dan al zijn verleend is niet zeker,
maar ze zijn in september 1356 nieuw, dan wel herbevestigd. Reeds in november van dat jaar volgt dan een
boete omdat Willem van Horne in gebreke was gebleven de Graaf van Holland te steunen in zijn strijd tegen de
Bisschop van Utrecht. 3, nr 111. Dat Woudrichem zich ontwikkelt als een belangrijke handelsstad blijkt uit de
verplaatsing van de scheepvaarttol in 1356 3, nr 112 . ‘Hertoghe Willem van Beyeren, greve van Henegouwen, van
Hollant, van Zeelant ende heere van Vrieslant, doen cont allen luden, dat wi onse tollen, die tot Nyemantsvrient
te legghen plach, tot Wouderichem gheleyt hebben’. Niemandsvriend lag veel dichter bij Dordrecht aan de
Merwede (tegenover het huidige Sliedrecht, waar zich toen het landbouwareaal van de Groote Waard bevond).
Door grote landelijke twisten ontstaat de noodzaak om het stadsgebied af te bakenen en geschikt te maken voor
verdediging tegen vijandelijke aanvallen. Bepaald rustig was het niet in die tijd. Zo moet graaf Willem III
ingrijpen in 1307 bij een conflict tussen Gerard van Horne en Jan van Arkel, waarbij het slot te Giessen is
verwoest. Ook binnen de stad moet Gerard van Horne uitspraak doen ‘tusschen tvee partien, die ghevochten
hadden te Wouderechem, dats te verstane dene partie Willem de Hoghe ende Hovelman ende al hore helperen
ane dene side, ende Boudene van den Worpe ende sine helperen ane dander side’ 3, nr 52. Dit was een
machtspolitiek conflict want Boudene wordt in 1311 vermeld als rechter (judex) en de familie de Hoghe komt
met regelmaat voor in de functie van schepen. Van Horne.concludeert ‘dat Willem ende Hoevelman ende hore
helperen voerghenompt’ hebben tegen ons en tegen onze heerlijkheid ‘in onser port van Wouderechem, dat wi
verbetert willen hebben’. Hij veroordeelt hen, 35 met name genoemde personen, tot betaling van 250 pond 3, nr 52.
Zouden ze in gebreke blijven ‘soe mochte wij’t te coste winnen ter lombaerde’. Dit zijn grote financiers
(oorspronkelijk afkomstig uit Lombardijen, vanwaar de term ‘Lommerd’ ontstaat).
Na 1345 ontstaat een conflict over de erfopvolging in Holland, dat al snel uitgroeit tot een persoonlijke
belangenstrijd tussen de edelen (de Hoekse en Kabeljauwse twisten). Ook de stad Woudrichem, met zijn pas
verworven stadsrechten en plichten, raakt in die strijd betrokken. De verdediging moet verbeterd worden. Het is
de vraag of het stadsgebied van de stad Woudrichem, zoals dat in de 14e eeuw wordt beveiligd met
verdedigingswerken, valt te reconstrueren. Als er al een stadsmuur was, dan moet die worden uitgebreid of
versterkt en anders nieuw gebouwd. Met dat werk wordt in 1386 begonnen als Willem van Horne aan de
overheid van Woudrichem toestaat om belasting te heffen op het houden van paarden en om andere accijnzen te
innen, om daar ‘mueren ende vesten mede te maken’ 3, nr167. Voor de benodigde bakstenen wordt een steenoven
en ‘tychelrye’ opgericht ‘in onsen lande van der Monickelant’ buitendijks ‘opt scoer boven den Golchweert’.
De situatie die Jacob van Deventer in 1558 tekent komt zeker niet volledig overeen met de oorspronkelijke stad.
Het is duidelijk dat de stad ruimer is dan alleen de genoemde lintbebouwing evenwijdig aan de rivier. Uit
oorkonden met betrekking tot de grafelijke lenen (zie notitie 4) blijkt dat er diverse huizen en hofsteden hebben
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gelegen waarvan er slechts één, de ‘Blanckenborg’, op de kaart is getekend. De kloosters worden pas in de 15e
eeuw gevestigd. In zuidelijke richting loopt een weg naar de komgronden en dorpen in het land van Altena.
Langs deze weg liggen voornamelijk boerderijen. Wie of wat bepaalt dan de omtrekslijn van de stad. Was dat
aanvankelijk groter voorzien en loopt daarom op de kaart een verland grachtdeel aan de zuidrand door in de
richting van de Maas (zie fig b-1). Ook de aanduiding van een ‘poort’ ten oosten van de Blanckenborg in 1488
wijst in die richting 18 nr 257. Waarom wordt een deel van de stad, later buitenstad genoemd, buiten de ommuring
gehouden? Is het dan sneller of eenvoudiger aan te leggen of speelt het opdringen van de Maas al een rol. Het is
niet bekend. In 1353 wordt als belending van een gezaat en erf een ‘poortgracht’genoemd 17, nr 37. Dit zou een
voorloper van de stadsgracht kunnen zijn. In elk geval blijkt er in 1375 een gracht te liggen, als Claes van den
Campe een huis en erf koopt grenzend aan de gracht van Woudrichem. 3, nr 150.
De aanleg van de ommuring verstoort de natuurlijke afwatering. De oeverwal ligt aanzienlijk hoger dan het
komgebied zodat regen- en afvalwater van nature zuidwaarts afvloeien. Om de zuidelijk gelegen percelen te
beschermen tegen overlast zijn opvangsloten in west-oost richting nodig. Dat zijn aanvankelijk kavelsloten, die
later de overgang van het stedelijk- naar het ontginningsgebied markeren. Het slootwater stroomt vervolgens
naar de zuidelijke komgronden door een verzamelwetering. Dit is uiteraard de Vaart. Die kavelsloten zijn dus
aangesloten geweest op de Vaart en zullen door de ommuring worden geblokkeerd.
Van deze afvoersloten zijn er op de kaart van Van Deventer een paar terug te vinden. (Feitelijk vormen deze de
basis voor de reconstructie in fig a-3 en fig b-1) In de eerste plaats is dit de afwatering van het gebied ten zuiden
van de Hoogstraat. Neerslag en afvalwater wordt aan de zuidzijde van de percelen opgevangen in een sloot, die
het water oostwaarts afvoert. Op de kaart uit 1558 is deze aangegeven. Deze sloot draagt de naam Gasthuissloot,
zoals blijkt uit de beschrijving in 1440 van een boerderij aan de Landpoortstraat. Hoe de aansluiting tussen de
Gasthuissloot en de Vaart kan zijn geweest, is in fig b-1 aangegeven, door beiden iets te verlengen. In de aan te
leggen stadsmuur zal hier een duiker moeten worden aangebracht om op de Vaart te lozen. Op deze plek komen
de sloot, de aan te leggen gracht, mogelijk de haven en de Vaart samen. Als de haven al tot hier doorgetrokken
was, moet in die duiker een klep worden aangebracht om hoog rivierwater te keren. Vaart en haven moeten dan
gescheiden worden door een dam, een beer of een overtoom. Hiervan zijn geen gegevens bekend.

fig. b-1, Het stelsel van wegen en afwatering in de 14e eeuw. (de twee kloosterorden komen pas later)

In de tweede plaats betreft dit de afwatering van het gebied aan de westzijde van de stad. Hier ligt een weg van
de rivier naar het zuiden die waarschijnlijk als eerste bestraat wordt. Hij wordt ‘Oude Steenstraat’ genoemd en
komt regelmatig in de oorkonden voor, het eerst in 1381. 3, nr 154. De percelen langs de Molenstraat hebben aan de
zuidzijde evenzo een afvoersloot, ook door van Deventer getekend. Waar deze sloot op uitwaterde voordat de
muur werd aangelegd is echter niet duidelijk. Nadien uiteraard op de gracht buiten de muur. Misschien is dit deel
van de gracht wel een vergroting van een voorgaande afvoersloot. Het perceel dat in 1458 aan de orde van de
Dominicanessen zal worden geschonken, lag in elk geval zeer gevoelig voor wateroverlast want het is het laagst
gelegen deel van de vesting. Van Deventer tekent daar een tweede afvoer langs de oostzijde van het perceel naar
het zuiden, maar mogelijk is die pas gegraven na de bouw van het klooster. Waar kwamen deze sloten in uit?
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Hierover zijn geen gegevens gevonden. De schets van fig. b-1 is voor dit aspect dan ook minder betrouwbaar.
Maar het is aannemelijk dat hier aan de zuidrand van het stadsgebied een hoofdafvoer van west naar oost heeft
gelegen. Dit wordt de stadsgracht en die liep tot voorbij de Vaart door. Dat oostelijk deel werd mogelijk in 1375
als gracht aangeduid. Van Deventer tekent het als een moerasstrook.
De vaststelling van het besluit over plaats en omvang van de ommuring is een zeer ingrijpende zaak, die helaas
niet volledig is te reconstrueren. Het heeft invloed op de aanwezige infrastructuur van de stad en beperkt de
mogelijkheden tot uitbreiding van het stadsgebied. Het is dus in elk geval van grote invloed op de ontwikkeling
van de stad geweest. In 1389 wordt voor het eerst de term ‘ onse stede van Wouderichem’ 3, nr187 gebruikt. Ook al
bestond het stadsrecht in elk geval in 1356, tot 1389 wordt alleen geschreven over poorters en de poort van
Woudrichem. Dit lijkt de conclusie te rechtvaardigen dat een ‘poort’ pas stad mag heten als er muren en vesten
zijn aangelegd 3, inleiding. In 1331 is weliswaar sprake van ‘rechter, scepenen, statraet ende onse ghemeyne poerte
van Wouderichem’ , waaruit blijkt dat ook in het officiële spraakgebruik het woord ‘stat’ al voorkomt 3, nr 86.
In mei van het jaar 1391 treft de stad een grote brand. Schout en schepenen omschrijven het getroffen gebied als
‘tusschen der havenbrugghe ende den tween poerten, die men uutrijdt tot Dordrecht ende tot Altena’. 3, nr 198. Dit
betreft dus twee stadsdelen. Ten eerste, vanaf de havenbrug tot de poort naar Dordrecht. De haven bevind zich in
het verlengde van de Vaart waar van Deventer de stadsgracht tekent. Deze insteekhaven doorsnijdt de weg langs
de Merwede en daar ligt dus een brug. De brand betreft derhalve de Hoogstraat en de Molenstraat, ook ’t Zant
genoemd. Ten tweede, de weg naar de poort tot Altena, en dat is de Oude Steenstraat zoals ook blijkt uit een
verklaring in 1392 14, reg240, W 78 waarin wordt gemeld ‘dat Lijzebeth Gijsbrechtdr van Riede, oude cijnsakten
bezat met betrekking tot huizen en boerderijen in de Oude Steenstraat en dat die akten verbrand zijn’. In een
charter uit 1408 blijkt waar die weg ligt: ‘huis en hofstad op de hoek van de Oude Steenstraat en de Hoogstraat
op ’t Zant’ 14, reg240, W 74. Merkwaardig is dat de naam ‘Op ‘tZant’ ook wordt gebruikt voor een groot gebied ten
zuiden van het terrein waar een paar decennia later de Martinuskerk en toren zal worden gebouwd. (zie notitie 3)
De Oude Steenstraat loopt van de Waterpoort zuidwaarts (en heet tegenwoordig Kerkstraat) Van de bebouwing
langs de straat is bekend dat in 1408 hier tussen de Molenstraat en de ‘ghemeen straet’, zoals geschetst in fig. b-1
en bijlage 3, vier huizen met boerderijen lagen 14, nrs 74 t/m 78. Deze gemene straat wordt 50 jaar later de
toegangsweg tot het Dominicanessenklooster en heeft in1408 nog geen duidelijke naam . In 1480 wordt hij als
belending vermeld bij dit klooster 14, 239 reg 1336. Hij wordt dan Afterstraet genoemd. De straatnaam Achterstraat
wordt nogal eens gebruikt als aanduiding voor een achteromstraat van percelen die aan een hoofdstraat liggen.
Later zal hij Bagijne- of Susterenstraat genoemd worden. Als belending aan de oostzijde van het klooster worden
twee gezaten (landbouwpercelen) vermeld, de sloot wordt niet genoemd. De bestrating van de Oude Steenstraat
loopt waarschijnlijk door in de Landpoortstraat. Ook langs deze weg liggen in 1440 huizen en boerderijen 14, nrs
678, 708, en 1069
. bijlage 4. Hier gaat men richting de landpoort naar Altena, die bij de Vaart aan de zuidzijde van de
stad ligt. Uit de gegevens van de stadsbrand blijkt dat die poort er in 1391 al is.
Een andere straatnaam uit die tijd is Vissersdijk. Deze, niet te verwarren met de hedendaagse straat van die
naam, is het dijkgedeelte vanaf de haven naar het oosten. Er bestond ook een Kerkstraat. Die vroegere Kerkstraat
was een deel van de oude lintbebouwing, te weten de straat langs de Blanckenborgh. In 1516 wordt deze straat
‘oude kerkstraat’ genoemd. 14, reg240, W 79 en in 1580 wordt een perceel verkocht, gelegen aan de ‘auwe kerkstraet’
15, 0331-0578
, in beide gevallen duidelijk als zodanig vermeld ter onderscheiding van de nieuwere Kerkstraat. De
Blanckenborgh wordt omschreven in 1488 18, nr 257 als: ‘Een huis en gezaat, dat omgraven is en voorzien van een
brug, in Woudrichem in de Kerkstraat tussen de poort en het kruisbroedersklooster’, waar ten oosten de
Kerkstraat, genaamd Verweide ligt (zie fig. b-1). Het kruisbroedersklooster lag ten westen van de Blanckenborgh
zodat de genoemde poort aan de oostzijde van dat huis moet liggen. Die poort lag dus aan het einde van de
Kerkstraat aan de Maas. (ter onderscheiding door mij verder aangeduid als “Oostpoort”). Hier bevind zich een
molen (kaart 1558) maar deze poort is niet de molenpoort. Alle verwijzingen naar de ‘Molenpoort’ betreffen de
poort aan het westeinde van de Molenstraat. De molen bij de Oostpoort wordt eenmaal aangeduid als de ‘Moolen
Schordijck’ 19 nr 45. Deze naam is hoogstwaarschijnlijk een verwijzing naar een schaardijk. Dat is een dijk langs
de buitenbocht van een rivier, waar de stroomgeul vlak onder de steile oever schuurt, in dit geval derhalve de
Maasoever aan het oosteinde van de stad. De kerk, waar de (oude) Kerkstraat naar is vernoemd, moet gelegen
hebben op de plaats van het convent, waar in 1474 de kruisbroeders hun klooster stichten. Die kerk wordt als
laatste vermeld op 23 juli 1583 als de Staten van Holland ordonneren dat: ‘de fortificatie meester binnen agt
daagen de vervalle afgebrande Kerk omtrent de Brugpoort’, af moet breken salha,OR 274, NR 314.
Wie zijn de 'poirteren' van Woudrichem? Hun namen zijn in het algemeen niet bekend. Vissers en
handwerkslieden komen in de gearchiveerde stukken zelden voor. Het zijn de notabelen die in deze feodale
periode de baantjes verdelen. Bij overdracht van eigendommen en andere bestuurlijke handelingen staan hun
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namen in de stukken. De bijlage 5 bevat een lijst met namen van schepenen en enkele anderen die genoteerd
staan bij akten in de 14e , 15e en deels 16e eeuw. Daarbij is aangegeven in welk jaar of periode de schepen
vermeld werd. Het beroep van smid is blijkbaar belangrijk. Het komt als enige beroepsaanduiding in de 14e eeuw
driemaal voor, in 1322, in 1370 en in 1396. Omdat huwelijken tussen deze notabele families veel voorkwamen
en de kinderen werden vernoemd naar voorouders is meestal niet duidelijk welke verwantschappen er tussen hen
bestonden. Zo werd de al genoemde Willem Reynierszoon. opgevolgd in 1401 door Severijn Willemsz. met zijn
hofstede. 17, nr 34. , die burgemeester is in 1391. Daarvoor woonde op het Zand 17, nr 36 in 1327: Severijn Reinersz.,
opgevolgd in 1356 door Reiner Willemsz. van der Zande, en in 1402 door Willem Severijnsz., zoals zijn vader.
Uit de gegevens opgesteld in 1555 vanwege de 10e penning blijkt deze genoemde locatie ‘Op ‘tSant’ ten zuiden
van de Martinuskerk te liggen (zie notitie 3). Opmerkelijk dat hier, zo ver in het zuidelijk stadsgebied, al vanaf
1327 een grote hofstede ligt. In 1451 wordt Jacob van Roden eigenaar van dat huis op ’t Zand bij dode van Jan
Boye Severijnsz., zijn oom. Deze Jan Boye is een pastoor (cureyt), die in 1393 ook land bezit in de Achterste
Weide 3,nr 204 naast het perceel van Claes Gheraet 'daer des cureyts lant der kerken van Woudrichem gheleghen is
aen die een side oestwaert, ende Willems Scolpen lant aen die ander side westwaert'.
Zoals al vermeld, ontvangt Willaem van Strienen in 1317: ‘een woninghe daer hi in woent,’ 3, nr 58, in leen. Het
gaat om de ‘Blanckenborgh’ In 1327 ontvangt ‘Dieric van Echt in vrien eyghen sijn huys ende sine hofstede,
legghende binnen Woudrinchem, binnen desen merken: Willaem Reynierszoens hofstede an die ostzide ende die
ghemeente an die westzide’3, nr 73. Hier liggen dus van oost naar west naast elkaar: ‘de Blanckenborgh’, Dirck
van Echt en de gemeente, wat dus gerekend wordt binnen de stad te liggen. Het is de vraag of dan de haven al
zover zuidwaarts doorloopt. Of is juist dat stukje stad ‘de ghemeente’? In elk geval ligt hier in 1411 een ‘gemene
steeg’ langs 17, nr 34, wat een soort jaagpad zou kunnen zijn (of worden). Verder blijkt uit de leenregisters dat
zowel langs de Molenstraat als langs de Kerkstraat aan beide zijden van de straat diverse percelen met huis en
hofstede van notabele leenmannen liggen. Als besprekingen op hoog politiek niveau nodig zijn, zoals in 1419 bij
de zoen van Jacoba van Beieren, is veel gelegenheid tot overnachten aanwezig, zowel binnen de stad als in het
oostelijk buitengebied. Langs de Oude Steenstraat en de Landpoortstraat liggen boerderijen.
De familienaam ‘van Echt’ komt niet als schepen voor, maar wel in de leenboeken (zie notitie 4). Of er een
relatie bestaat tussen de geslachten ‘van Horne’ en ‘van Echt’ is niet aantoonbaar , maar hun plaatsen van
herkomst, Horn en Echt, zijn buurgemeenten in Limburg ter weerszijden van de Maas.
Van Echt moet een notabele familie zijn, want zij leent in de 14e eeuw een groot
gebied liggende tussen de Gemeent (haven) en het perceel, dat later De
Blanckenborg heet en in 1317 door de familie van Striene in leen 17, nr 257 verkregen
werd. Het gebied van Van Echt is in twee delen gesplitst 17, nr 34.en nr 35,
Het leen nr 34 is in 1327 van Dirk van Echt, die in 1355 aan Willem Jacobsz
overdraagt. Dat kan een broer of een neef zijn. In 1372 wordt Jacob Willemsz van
Echt leenman bij dode van zijn vader. Als diens zoon, Willem Jacobs overlijdt in
1401 neemt zijn zuster Geile het leen over. Het leen nr 35, dat in 1324 van Willem
van Tule is, komt in 1342 aan Pieter van Echt, waarna die in 1361 aan Gerard Stare
overdraagt. Daarmee verdwijnt de naam van Echt uit deze registers.
De familie van Echt bezat mogelijk ook 1,5 morgen land boven aan de Waal. Dat leen staat in 1387 op naam van
Dirk Willemsz. 17, nr 45 en ligt in de omgeving van Loevestein, het slot dat in 1358 door Dirk van Horne wordt
gebouwd. Als in 1386 'enen steenoven ende tychelrye' mag worden gezet 'in onsen lande van der Monickelant'
worden daar kleiputten ontgraven. 3, nr 167 . Het Monnikenland omvat in die eeuw een kleiner gebied dan heden
ten dage (zie fig a-4), waarbij de Maas toen op korter afstand langs Loevestein stroomt. Zelfs op de kaart uit1558
is te zien dat een deel van de stadsvrijheid op het terrein ligt dat nu Monnikenland wordt genoemd en dus van
oudsher Oude Banne is. Mogelijk werd dit deel van het Monnikenland, dat een bezit was van Van Horne en
eeuwenlang onder jurisdictie van Woudrichem viel, tot de Oude Banne gerekend.
Ook in de uiterwaard ten westen van de stad worden grond en zoden ontgraven zoals blijkt uit een vergunning in
1389 waarin 'alsulke zoetslaghen, alse onse stede van Wouderichem legghende heeft’ voor de ‘Echt’, tot een
erftijns worden voor Ludekijn den Wilden, 'onse rentmeyster ende tolnaer tot Wouderichem'. Deze Echt is een
verwijzing naar het noordelijk deel van de ‘Voorste Weide’. Of hier een relatie met de familienaam van Echt
bestaat is niet gebleken. Ludeken mag 'dien viver ende putte, dien hy in dien zoetslaghen heeft doen graven',
gebruiken om 'alretiere vissche in te houden'.3, nr 187. (opmerking: zoetslag is waarschijnlijk een dijkslag waar
zoden worden gestoken.) Blijkbaar is dit een vroege versie van een viskwekerij. De ontgravingen zullen later een
fatale invloed hebben op de stabiliteit van de Merwede-oever. Uit een verklaring uit 1581 blijkt dat nog steeds
grond wordt gehaald ‘in de Auwe Banne opt Echt’ 15, 0331-578 fol 193. In die verklaring wordt borg gesteld voor
‘seckere eerde’ ‘gestoken ende gebrocht in de gemeene dijck van Worchem’.
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De beide geslachten ‘Van de Campe’ en ‘Uten Campe‘, waarvan de laatste uit Sleeuwijk stamde, hadden
bezittingen in Woudrichem. Een overzicht van
1405, Agnes uten Campe, vrouwe van Sleeuwijk
hun relaties, voor zover af te leiden uit de lijst
1407, Willem Zadelboger uten Camp voor Agnes uten Camp, zijn moeder
1411, Agnes uten Camp, weduwe heer Zadelboger
van schepenen en uit de leenregisters, is
1417, Agnes uten Campe, gehuwd met heer Zadelboger
gepresenteerd in bijlage 6. Het gebruik van
1417, Willem Zadelboger uten Camp
bijnamen bij geslachtsnamen en het vernoemen
1440, Willem Satelpogher: (bij een hofstat en geseete in de Landpoortstraat)
levert soms verwarring op bij de analyse.
Enkele relaties zijn niet eenduidig, zoals blijkt uit het voorbeeld van Agnes uten Campe en haar man Willem
Zadelboger. Door de gegevens te combineren blijkt dat Willem in 1407 en 1417 de naam ‘Uten Camp’ onterecht
voert. Dit is de zoon Willem Zadelboger, die met zijn moeders naam wil pronken. Agnes is in 1407 weduwe
geworden en het woord ‘gehuwd’ in 1417 is verleden tijd.
Van den Campe is waarschijnlijk wel een Woudrichemse familie. Die komt in de akten voor met: Jan, in 1359,
Claes tussen 1375 en ‘81, dan Jan Willemszn tussen 1375 en ‘93, en Jan Claeszn tussen 1393 en ‘99. De relatie
met Claes uten Campe uit 1313 is niet vast te stellen. Beide families hadden leengoederen in de Banne en aan de
oostzijde van de Vaart, zoals ‘de Kampen’ zie fig.1-3. Van de Campe staat in de leenboeken bij 17, nr 38: zijn huis,
huizing en hofstede, naast Jan van den Campe Nikolaasz, tussen de poortgracht van Woudrichem en een gemene
steeg. In 1355 is dit: Lionis van den Campe, ridder, in 1366: Nikolaas van den Campe, zoon van Lionis, waarna
in 1388: Lionis van den Campe, zoon van Nikolaas en in 1449: Nikolaas van den Campe Nikolaasz. In het
leenboek staat ‘Uten Campe‘ bij het leen nr. 17, nr 37 , in 1353: een huis en hofstede in Woudrichem, tussen
Willem Nikolaasz. uten Campe en de poortgracht. Bij de registratie van Machteld, dochter van Dirk van
Waardhuizen, wordt de naam verward met ‘Van Kampen’, als daar staat: ‘gehuwd met Willem van Kampen’.
Maar in 1353 is dat: Willem uten Campe bij dode van zijn vader, en in 1355: Willem uten Campe Jansz. bij
overdracht door Willem uten Campe Tielmansz. Ook in de Hengemenge ligt een bezit achter de zaat van Jan
uten Campe, het leen nr 17, nr 41, in 1327 van Tielman van Sleeuwijk Jansz. uten Campe en dat leen gaat in 1405
naar de bovengenoemde Agnes uten Campe.
Rond 1400
worden een
aantal
percelen, of
wel erftijnse
daarvan,
liggend op het
Ooken
overgedragen
aan het
Kartuizer
convent. Met
pijlen zijn in
fig b-2 de
beschreven
Fig. b-2, de percelen op het ‘Ooken’ omstreeks 1400. (belendingen aangegeven met pijltjes)
belendingen
aangeduid.
Afwijking van de breedte van de percelen is mogelijk omdat van de belendingen de grootte niet is opgegeven.
Dit overzicht laat ook zien dat (waarschijnlijk) vererving tot verdeling van de eigendommen binnen de familie
‘van den Campe’ heeft geleid. Daar zijn Claes Janszn, Jan Claeszn en Claesdochter op aangrenzende percelen.
Het perceel aan de stadszijde van de gracht tegenover Claes Janslant blijkt in 1480 ook van een Claes van den
Camp te zijn. 14, 239, inv. 1336
Een opvallende naam in de lijst van schepenen is ‘Lems’, ook geschreven als Lens of Leens. Deze komt voor als
Peter in 1313 tot ‘17, dan als Gheraet Peterszn tussen 1322 en ‘92, als Jan in 1374, als Gherit (burgemeester) in
‘91 en ‘92, en Jacob tussen ’92 en ’98. Wie van hen als eerste een perceel in de Middelste Weide heeft gekocht
is niet bekend, maar de naam ‘Lemscamp’ blijft eeuwen gehandhaafd. Die camp, groot 8 mergen en 2 hont,
blijkt in de 16e eeuw bezit van de kruisbroeders en ligt tussen de Voorste Steeg en de Middel Steeg, aan de
westzijde van de Vaartse Steeg Salha, 0331-578, fol 114. (zie fig a-3)
Van Honswijc is een naam die minder vaak voorkomt. Aernt Wysschaertsoen van Honswijc wordt als schepen
vermeld in 1369. Evenzo Godevaert in 1425 en in 1453. Kort beschrijft een grafelijke leen in Honswijk vanaf

Woudrichem en de Oude Banne,

Ferd van Roode

15

1366. Omdat bij de Grafelijke lenen in Woudrichem ook de naam van Honswijk als lokatie wordt genoemd, is
het nodig om op de ligging daarvan dieper in te gaan. Een aanduiding voor de ligging van dit gebied is te vinden
op de kaart van Schillinx (zie fig a-5). Het ligt aan de zuidgrens van de beide Bannen en valt deels onder de
jurisdictie van Woudrichem.
In 1620 tekent Jacob Jan Symonsz een kaart waar dit gebied op voorkomt. Op een copie daarvan (fig. b-3) heb ik
de geologische stroomruggen
ingeschetst (zie fig a-1). Vóór de
ontginningen hebben hier oude
riviertakken hun sediment gedeponeerd.
Zand werd langs de oevers en in de geul
afgezet, klei en slib daarachter in de
moerasvegetatie. Na de ontginning, als
de waterstand kunstmatig laag gehouden
wordt, klinkt de bodem. Die
bodemdaling is aanzienlijk waar klei en
veen in de bodem zit, maar veel minder
in het zand bij die geulvullingen en
oeverwallen. Daardoor ontstaan ter
plaatse van de geulen in het landschap
ruggen met een vastere bodem.
Honswijk blijk te liggen op de
Rijswijkse Stroomrug, zoals Uppel ligt
op de geulafzettingen naar de Werken.
De Elisabethsvloed heeft die oude
dorpen en kavelstructuur verwoest Het
Fig. b-3, Kaart uit 1620 en stroomruggen. Grijze lijn: omtrek van de Oude Banne.
veen is weggespoeld en het
getijdenwater van zee heeft in de afzettingen nieuwe geulen gevormd. De kavelstructuur vanaf de Zevenbanse
boezem naar het oosten is duidelijk van een nieuwere orde, grote kavels, rechte grenzen. In 1600 verzorgen de
Uppelse en Honswijkse Vlieten de waterafvoer van het komgebied. (op deze kaart uit 1620 wordt de Kornse dijk
genoemd naar oude verdronken Uppel.)
Als de Kornse Dijk is aangelegd in 1461 kan ook de Nieuwe Banne gaan draineren. De twee afwateringen van
de Bannen vertonen een opvallend verschil, (fig. b-4). De Oudebansche Vliet kronkelt door Honswijk langs ‘de
Roef’ naar de Zevenbansche boezem, terwijl de Nieuwenbansche Vliet een strak kavelpatroon volgt. Uit een
oorkonde van 1373 blijkt dat er vóór de Elisabethsvloed aan het einde ‘in die Oude Broeke int Slewijcs ghericht’
een vliet moet zijn geweest met de naam ‘Wolfaertsweteringhe’, waarvan de ligging niet bekend is. Het wordt in
1452 nogmaals genoemd maar ook dan is de Kornse dijk er nog niet. Na 1461 is de afwatering nabij de Korn,
met de bijbehorende sluizen en boezems, gewijzigd.
Honswijk is opgedeeld in vier jurisdicties. Een deel valt onder Woudrichem, een andere deel onder Rijswijk, een
deel onder Almkerk en het vierde onder ‘de Werken en Sleeuwijk’ Dat was al zo ver vóór 1400 zoals blijkt uit
twee oorkonden, waarin ‘het Oude Broek’ wordt
genoemd, als volgt:
-- in 1280 (Korteweg nr 24) is sprake van een
‘camp dOude Broec’, als deel van 21 morgen in
Woudrichem.
-- in 1373 (Korteweg nr 145) ‘die hoecsloten an
beyder eynden in den Oude Broeke int Slewijcs
ghericht’.

Fig. b-4, Honswijk, valt onder vier jurisdicties.

De montage van de kadasterkaart uit 1832 over
een deel van de kaart van Schillinx, toont de
grillig verlopende sectoren van Honswijk. (Fig. b4)

Opmerkelijk is de vergunning die in 1388 door Willem van Beyeren wordt verleend aan de familie Royers, met
erfgenamen en alle hen gezinden, om te ‘moeghen woenen ende bliven binnen onser poerten van Wouderichem’.
Deze familie van grote financiers (lombaerden) kan zich nu in Woudrichem vestigen. Eind 16e eeuw staat een
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groot pand aan de zuidzijde tegenover het raadhuis bekend als ‘de Oude Lombaert’. Blijkbaar is er grote
behoefte aan geldleningen.
Omstreeks 1400 escaleert de strijd tussen de Hoeken en de Kabeljauwen en ook Woudrichem krijgt daar zijn
deel van. Diverse publicaties besteden aan deze twisten en aan de rol van Jacoba van Beieren, in politieke zin,
uitgebreid aandacht. Voor de burgers brengt het alleen maar narigheid mee. In 1398 wordt Woudrichem ook nog
eens verplicht om 60 gewapenden, 3 timmerlieden, 2 smeden en 2 metselaars ter beschikking te stellen van de
graaf van Holland in zijn oorlog met de Friezen 3, nr 222 .
De adel in Holland is hopeloos verdeeld in twee kampen. Graaf Willem VI komt aan de macht als zijn vader,
Hertog Aelbrecht van Beieren in 1404 overlijdt. Willem is een Hoek en de belangrijkste Kabeljauw, Jan van
Arkel, accepteert hem niet. Willem overvalt Gorinchem en neemt 33 man gevangen, die hij laat opsluiten in
Woudrichem. De Arkelsen bevrijden deze gevangenen en verwoesten en plunderen Woudrichem. Voor de stad,
die nog maar nauwelijks van de grote stadsbrand in 1391 was opgekrabbeld, moet dit een enorme tegenslag zijn
geweest. Op 10 april 1405. verklaart graaf Willem VI dat door de ‘scade van rove ende brande van den
Arkelssen’ alle meegenomen ‘lienbrieve, scepenbrieve, poerterbrieve, hyemradsbrieve ende rechtersbrieven’ van
geenre waerde wesen en sullen. 3, nr 235. Alle oorkonden en eigendommen moeten met getuigenverklaringen
worden bevestigd en hernieuwd.
In 1410 geeft Willem VI een handvest met onder meer de volgende regelingen: 3 nr 238, nrs 39, 40 en 45
‘alle hofsteden, die men besit, dair die huyse of verbrant sijn, die mach elc man of wijf, weder
betymmeren’.
‘alle brieve, die verbrant ende verloeren sijn of van den Arkelschen genomen sijn’, die beloven wij hem
‘weder van nuwes te geven’,
‘voirt geven wij Woudrichem ende poirteren, dat si behouden sullen alsulke exchijnze’ op wijn, bier en
mede om de ‘onrait mede te gelden’ en ‘onse stede mede te vesten, te beteren ende in hoeren wesen te
houden’ (opm. ‘onraad’ betekenis: ‘gebrek aan het noodige’, thans verouderd’, middelned woordenboek).
Met deze financiering mag dus iedereen zijn bezit weer repareren of herbouwen. De stad kan haar verdediging
weer op orde brengen, verbeteren en aan haar allure werken. Er leeft een instelling van wederopbouw.
Wat dit betekent voor de bebouwing en de plattegrond van de stad is niet precies vast te stellen maar wel te
benaderen. Het oude stadscentrum bevond zich bij de haven, waar in elk geval het stadhuis, de kerk en
waarschijnlijk ook de Lombaert lagen. Bij de aanleg van de muren en grachten, eind 14e eeuw, was mogelijk
rekening gehouden met het feit dat een cirkelvorm gunstig is voor de verhouding tussen lengte van de omtrek ten
opzichte van het omsloten oppervlak. Zowel in de kosten voor aanleg van de werken als in de te verdedigen
lengte is dat een voordeel. Was dat de reden om de stadsvrijheid buiten de ommuring te houden? Of was men
aanvankelijk van plan geweest de zuidgrens tot de Maas door te trekken, zoals de verlandde gracht op de kaart
van van Deventer suggereert en is dat later ingekort en op de haven aangesloten? Ook de vermelding van de
poort ten oosten van de Blanckenborgh wijst in die richting. Misschien was de stabiliteit van de oever van de
Maas in die tijd al zo problematisch dat men het niet aandurfde. Hier is niets over bekend.
Wel is duidelijk dat bij de nieuwe stadsvorm een ander centrum past. De haven kan geen centrumfunctie meer
hebben. Uitbreiding naar het zuiden was de logische mogelijkheid. Op de hoek van de Oude Steenstraat en de
Landpoortstraat was men al begonnen met de verbouwing van een zaalkerkje tot de magistrale Martinuskerk.
Was de kerk in het oude centrum bij de brand in 1391.of door de Arkelsen in 1404 te zeer beschadigd? Of was
hij te klein? Als daarna in 1474 de Kruisbroeders zich vestigen nemen zij dan die oude kerk als kloosterkerk in
gebruik? Het is niet bekend. Maar met de grote Martinus, voorzien van een zware hoge toren, werd mogelijk ook
op kerkelijk gebied aan een nieuwe centrumfunctie gedacht.
Graaf Willem overlijdt in 1417 en de politieke onrust barst weer los. Zijn dochter Jacoba is de enige wettige
erfgenaam en krijgt nu de macht. Maar dat wordt aangevochten door haar oom Jan, broer van haar vader,
Bisschop van Luik. Deze verlaat zijn bisdom en sluit zich aan bij de Kabeljauwen. Jacoba is nu gedwongen om
ten strijde te trekken tegen Arkel. Ze wint die slag in 1417, maar politiek kan ze de strijd niet winnen. Dan komt
er een vredesbespreking met zeer veel betrokken edelen. Dit overleg heeft plaats in Woudrichem in 1419 en
wordt de ‘Zoen van Woudrichem’ genoemd. Maar van vrede is geen sprake. Dat er nog steeds kastelen worden
verwoest blijkt uit een oorkonde uit 1432, waarin Jacoba haar huis schenkt aan Floris van Kijfhoek. Daarin
motiveert ze: ‘dat wij voir sulken schade, als onse getruwe Florens van Kijfhoeck voirtijts om onser wille in der
veden geleden heeft an sinen huzc in Zwijndrecht, dat him boven voirwairden ende bestande aff gebrant wart,
gegeven hebben ende geven mit desen brieve tot enen vrijen eygen, onse tolhuys tot Woudrichem, dair men onse
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grote tolle in plach te bewaeren, staende an die Waterpoirt aldair, mit sinen erve ende toebehoeren, so groot, so
breet ende so smal, also ons tot hair toe dat toebehoirt heeft.
Jacoba overlijdt in 1436 aan tuberculose.
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Deel c.
De middeleeuwse stad na zijn bloeiperiode.

De 15e eeuw

De politieke conflicten omstreeks 1400 hebben grote gevolgen voor de stad zowel als voor de hele regio. De
middelen waar de stad haar welvaart aan ontleend zijn handel en agrarische productie. De Woudrichemerwaard
is onderdeel van het enorme landbouwareaal ‘de Grote Waert’, en de staat van die polder is van groot belang
voor de stad. Als daar de dijk van bezwijkt in 1393 besluit graaf Albrecht van Holland om het herstel met hulp
van de landen van Heusden en Altena te regelen. 3, nr 211. Woudrichem, nauwelijks bekomen van de grote brand in
1391, weigert bij te dragen in de kosten. Maar in 1396 neemt Albrecht maatregelen: ‘dat onse steden ende lant
van den Groten Waert in Zuuthollant zwaerliken in verderfnissen ghecomen sijn van den lande van Althena, dair
een wiel in ghebroken is mit versumenissen ende quaden toesien’ 3, nr 216. ’want bi versumenisse onser lude die
Maesdijc bi Woudrichem tot desen winter lestleden ingegaen was ende diep gewielt’ waardoor ‘onse gemeen
lant van den Groten Wairde zwaerlic bi bevloyt sijn ende tlant noch onder water staet’ 3, nr 217. Of dit gat in de
dijk van de Maas is of van de Merwede, ook vaak aangeduid met Maas, is niet duidelijk, maar hier moet een
groot gat met een wiel zijn ontstaan. De verdeling van de kosten van het onderhoud van de dijken rond dit grote
gebied blijft een geschilpunt, dat evenwel in 1402 en 1410 wordt geregeld. 3, nr 228 en 241.
Maar in 1421 gaat het opnieuw fout. De Elisabethsvloed breekt aan de zeezijde in bij Broek en de polder loopt
weer onder. In 1423 verergert de situatie en groot herstelwerk is noodzakelijk. De stad weigert te helpen maar de
graaf accepteert dat niet en dreigt nu met zware strafmaatregelen 3, nr 280, waarna de inwoners van Altena ‘geheel
onverplicht’ 3, nr 282 5000 guldens bijdragen. De toestand is inmiddels echter niet meer te repareren. De Groote
Waert is van ‘landbouwareaal’ omgevormd tot ‘visgronden’. Het water kan bij vloedstanden doordringen tot aan

Fig. c-1. de ligging van de waterkeringen na de Elisbethsvloed. (uit diverse oude kaarten samengesteld totaalbeeld)

Rijswijk. Daarom wordt langs het Hoge Land een kade aangelegd van de Maas zuidwaarts tot aan Uitwijk, het
‘Uitwijks Dijkje’ waarvan het noordelijkste deel nog steeds bestaat (fig c-1). Bij de Grafelijke Lenen (zie notitie
4) wordt bij de nrs 33 en bij nr 42 vermeld dat het leen in 1449 onder water staat. Leen 33 is de Blanckenborg,
dus dit is het gebied van de stadsvrijheid. Leen 42 is de Brootkist en dat ligt in de Oude Banne in het zuiden.
Ook nr 43, midden in de Hengemenge, staat in april 1451 onder water . Het is duidelijk dat de hele omgeving
van de stad te lijden heeft van het zeewater. Deze gebeurtenis heeft ongetwijfeld grote gevolgen gehad voor de
bewoners van Woudrichem. Diverse notabelen hadden immers land in eigendom of als leen in gebruik en de
agrarische producten moesten nu van elders komen.
Dan wordt in 1451 een kade aangelegd die het oostelijke deel van het Woudrichemse gebied veilig stelt. Deze
kade loopt van de Merwede zuidwaarts naar Honswijk en wordt de ‘Oudendijk’genoemd. Daarmee wordt het
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gebied in een oostelijk deel, Oude Banne, gescheiden van het nog verdronken deel, de Nieuwe Banne. Pas in
1461 zal worden begonnen een zeewering aan te leggen van Dussen naar Werkendam, de Kornse dijk.
In 1461 wordt het beheer van de dijk per ordonnantie geregeld 3, nr 312. De dijkkeur moet dan. ‘altijt beginnen
ende aenheffen in die Korn’ en dan verder noordwaart langs ‘die dijckgrave slants van Althena ter eender sijden,
tot an den Wouderichemschen dijck toe, bij der galgen af te gaen’. In deze oorkonde wordt het beheer van dijken
en afwatering in detail omschreven. Het regelt de aanstelling van dijkgraven en het kiezen van heemraden en van
‘eenen clerck ende eenen meter onder elcken dijckgrave op des dijckgraven cost’. Het schouwen, meten en
keuren en het beschikbaar stellen van grond voor reparatie aan de dijk wordt beschreven. Voor sommige
bewoners is van direct belang dat men ‘gheen sluysen, noch watergangen, onder dese dijckaedsien gheleghen’
mag ‘bevisschen, noch doen bevisschen, met staende touwen ofte korven, binnen noch buten, in geender
manieren, noch oock geenderhande sceepinghe, cleyn noch groot, daerin houden liggende’. In de afwatering
moet goede doorstroming blijven. Met deze oorkonde ligt het geheel aan regels vast dat kenmerkend is voor het
functioneren als waterschap
Een typisch gevolg van de politieke strijd is het verplaatsen van de tollen in Woudrichem. In 1411 verkrijgt ene
Floris van Kijfhoek het ‘baljuscap, rentemisterscap ende dijcgraefscip’ van Altena met de ‘cleynre tollen tot
Woudrichem’ 3, nr 245.. Floris is een belangrijke steun in de ‘Hoekse’ strijd voor Jacoba van Beieren. Nog in 1415
krijgt hij commisie als pachter van de tollen 3, nr 259, maar de ‘Kabeljauwse’ Jan van Beieren besluit in 1420 dat
’den tollen, grote ende cleyn, die te Woudrichem voir dese tijt gelegen hebben’-‘voirtaen tot Gorinchem liggen
sullen 3, nr 277. Jacoba schenkt Floris van Kijfhoek in 1432 ‘onse tolhuys tot Woudrichem, staende an die
Waterpoirt’ 3, nr 286. Hij zal het pand in 1438 weer doorverkopen aan Tielman van den Campe 3, nr 288.
Met de verplaatsing van de tollen verdwijnt de belangrijkste inkomstenbron voor de stad. Na de welvaart van
Woudrichem, opgebouwd in de 14e eeuw, stagneert in de 15e eeuw het uitgroeien tot een stad van betekenis.
Natuurlijk heeft men opnieuw geprobeerd de draad weer op te pakken, maar achteraf is vast te stellen dat het niet
is gelukt.
Van de situatie
in de 15e eeuw
zijn weinig
plattegronden,
kaarten of
afbeeldingen
beschikbaar.
Vanwege het
eeuwig durend
conflict over de
visrechten zijn
wel enkele
schetsmatige
tekeningen
gemaakt, die
bedoeld waren
Fig. c-2, de visserij en het visrecht, (oostelijk kaartdeel van bijlage 7, van Loevestein tot Gorinchem).
om de rechters
van het Hof van
Holland te
informeren. Het
hele stuk rivier in
kwestie was voor
hen anders
moeilijk te
overzien. Deze
tekeningen zijn
niet naar de
huidige
topografische
maatstaven
gemaakt en
Fig. c-3, kaartdeel west van Gorkum tot Schelluinersloot
hebben soms een
merkwaardige
vertekening van de schaal. Het moest wel op het papier passen. Toch geven ze heel wat informatie.
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De datum van zulke tekeningen is meestal niet bekend, maar bepaalde details, die wel of juist niet aanwezig zijn,
laten de periode benaderen. Een probleem daarbij is dat steeds nieuwe rechtszaken werden aangespannen waarbij
waarschijnlijk die oude afbeeldingen opnieuw werden gebruikt en
soms bewerkt. De bijschriften vertonen dan ook verschillende
handschriften door elkaar. De kaart met nr 4VTH 886 (bijlage 7),
waarvan het oostelijk deel, met Worcum, in fig c-2, is weergegeven
en het westelijk deel in fig c-3, is waarschijnlijk de oudste kaart,
waarvan de basistekening uit 1450 stamt, zoals in de analyse op
notitie 8 nader wordt gemotiveerd. Op dit westelijk deel zijn de
Cansse poort in Gorkum, het kerkje van Sleeuwijk en de
Schelluindersloot te vinden.
De visrechten waren voor de stad van het grootste belang en daar
moest continue om gevochten worden met Gorinchem. 21. In 1397
Fig. c-4, Paal-scheiding
bevestigt graaf Albrecht dat ‘van Horne in tiden verleden onsen
luden ende poirteren ende poirterskinderen van Woudrichem
vrihede ghegheven heeft te visschen op onsen stroem’ 3, nr 219. , maar de Gorkumse vissers trekken zich daar niets
van aan. In 1450 komt het tot een rechtzaak voor het Hof van Holland. Jacob I van Horne als eiser stelt onder
meer dat:
‘ 1e de visscherij van Woudrichem vanaf Floerkens Ziven tot de Dovelinge’ (zie fig c-2) en
‘ 2e het visrecht op de zuidelijke helft van de rivier vanaf de Dovelinge tot Schelluinersloot’ (zie fig c-3),
tot de heerlijkheid Altena behoort. Het hof stelt hem in het gelijk 3, nr 297.
De plaatsaanduidingen zijn te vinden op de kaart. Een paal op de oever geeft de scheiding aan, want de
Dovelinge is vanaf de rivier niet zichtbaar. Die paal (met bijschrift Paell) staat duidelijk getekend op de plaats
waar een heining de grens tussen Gelders en Hollands gebied afbakent. (zie detail op fig c-4). De omgeving van
Fleurkers Zyven is minder gedetailleerd getekend. Die is echter te vinden op kaart nr 4VTH 887 (bijlage 10)
zoals bij fig c-8 is beschreven.
In 1454 blijkt al dat Gorinchem de uitspraak negeert. Een commissie wordt ernstig bedreigd en er is sprake van
georganiseerd verzet 3, nr 306 . De hertog Philips van Bourgondie verordonneert dat de overeengekomen
‘paelsceydinge’ door partijen moet worden
gerespecteerd 3, nr 307. In 1455 gaat een
’duerwairder van der camere van den rade in
Hollant’, naar Gorinchem met een open brief, ‘an
den drossait ende gerechte aldair’ 3, nr 308, waarna
de ‘brief upten dach van huyden openbairlicken
binnen Gorinchem in der prochiekercke aldair’
moet worden voorgelezen. Daarmee is het conflict
echter niet afgerond want nog in 1481 wordt over
schadevergoeding van de vissers geprocedeerd 3, nr
340
.
Het gebied rond Loevestein met de aansluiting van
de Maas op de Waal is nogal vertekend opgezet.
De Hennip, de zandbank op de samenvloeiing van
Maas en Waal, wordt hier een waard genoemd. De
letters zijn slecht leesbaar want later is het geheel
doorgekrast. Waarschijnlijk is dat bij hergebruik
Fig c-5, Worcum op kaart 886, zie bijlage 7
van de kaart gebeurd, zodat de kaart van een
oudere datum kan zijn. Mogelijk was de waard
inmiddels verdronken en een zandbank geworden. In de bijschriften worden verschillende lettertypes gebruikt,
uit het eind van de 15e eeuw en 16e eeuw. Evenzo is te zien dat de bijschriften door verschillende schrijvers zijn
genoteerd. Op de afbeelding staat bij Fleurkens Zyven. ’t Veer genoemd. Dat veer voer via de Hennip naar
Woudrichem.
Opvallend is het tweede bijschrift Worcum dat vaag rechts naast de stad staat. zie fig c-5. Dit is de bebouwing
bij Oudendijk, maar hier blijkbaar niet met die naam aangeduid. Als de kaart uit 1450 stamt is dat logisch, die
dijk is in dat jaar kort na de Elisabethsvloed pas nieuw aangelegd. De stad lijkt in plattegrond afgebeeld,
ogenschijnlijk zonder veel detail. Maar dat valt mee. De stad is namelijk in aanzichten getekend vanuit drie
richtingen en dan is elk aanzicht omgeklapt naar het centrum toe.
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De stadsomtrek heeft een driehoeksvorm fig
c-6, en de uitvergroting op fig c-7 laat de
aanzichten uit de drie richtingen zien. Op
het aanzicht vanaf het water staat uiterst
links de Oostpoort afgebeeld. De
kloosterkerk staat dominant midden in de
stad. Daar vlak voor is de waterpoort te zien.

Fig c-6, Worcum, plattegrond in aanzichten

Tussen Oostpoort en Waterpoort bevind zich
nog een poort. Dat moet bij de haven zijn.
Rechts is de Molenpoort te zien, maar de
molen lijkt niet getekend. Van de
Martinuskerk is geen afbeelding zichtbaar.
Die was er nog niet of hij valt mogelijk weg
in de platgelegde aanzichten van de andere
zijden.

Op notitie 8 is uiteen gezet hoe de kaart
gebruikt is bij de diverse rechtsgangen. De
basistekening is gemaakt in 1450. Daarna is in
1481, bij de herbevestiging door het Hof van
Holland, een aantal bijschriften toegevoegd.
Vervolgens wordt het geheel in 1535 bij een
nieuw proces opnieuw bekeken en in 1547
worden wederom enkele details, zoals die in
1538 golden, ingetekend en bijgeschreven, met
de vermelding ‘Anno ’38.
Omdat het gebied rond Loevestein zeer
onnauwkeurig was getekend, is van dat deel
een nieuwe tekening gemaakt, kaart nr 4VTH
887, fig c-8.

Fig. c-8, Floorken Zyven, (kaartdeel van bijlage 10)

Fig. c-7, kaart 886 detail, drie aanzichten vormen de plattegrond.

Op deze niet gedateerde kaart
is de visserij met de zegen in
de omgeving van
Woudrichem en Loevestein
ook getekend).
Ook op deze kaart is het
genoemde Fleurkens Zyven,
als begrenzing van het
visgebied, te vinden. Het ligt
op de onderrand van de kaart
tegenover Loevestein bij de
Herwijnsche sluis. Dit
‘zyven’ is feitelijk kortschrift
voor ‘zijdewende’. Dat is de

benaming van een dwarskade, tussen twee
rivieren, hier de Linge en de Waal, die de
afwatering van het bovenstrooms gebied naar het
lager gelegen deel verhindert. Van die kade is de
aanzet getekend. Het bovenstrooms gebied
watert nu af in de rivier via een sluis, hier de
Herwijnsche sluis. Het is dus een markant en
van oudsher bekend punt voor de visserij. Ook
deze kaart is een prachtige illustratie van de
visserij, waarop gezien uit de richting Vuren, het
Fig c-9, Worcum vanaf de Maas, (detail van bijlage 10)
slot Loevestein op het Monnikenland en de
zandbank op de samenvloeiing van Maas en Waal, genaamd de Hennep, zijn afgebeeld, fig. c-8. De naam
Hennep werd vaak gebruikt voor een kwekerij van hennep, grondstof voor de touwfabricage. Een opmerkelijk
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detail is het geultje dat van de Herwijnse sluis richting Loevestein loopt en van daar weer naar de Waal. Waren
dat gegraven geulen voor de bereikbaarheid van Loevestein voor de vissers of voor een veerverbinding?
In de rechterbovenhoek van de kaart is een afbeelding van het aanzicht op Worcum getekend, klein maar met
geweldig detail. (fig c-9) Aan de Maasoever vlak aan het water ligt ‘de Oostpoort’, die er blijkbaar nog is. Aan
de landzijde, links, is geen stadsmuur getekend maar aan de zijde van de Merwede is langs de oever wel een
muur geschetst met een doorgang, mogelijk de toegang tot de haven. Uiterst links, in de achtergrond, is de
Martinuskerk met zijn stompe toren te zien, terwijl de oude kerk dominant boven de stad uitsteekt. Het lettertype
waarmee Worcum is geschreven geeft aan dat de tekening uit het eind van de 15e eeuw kan stammen,
waarschijnlijk uit 1481. (zie notitie 8 voor de analyse van die datering)
Van een andere kaart bestaan twee bijna identieke versies, nrs 4VTH 885A en B. (bijlagen 8 en 9),. Deze tonen
het gebied rond de Merwede vanaf Schelluinen tot Loevestein.
De tekening beeldt feitelijk de stad
Gorinchem uit. Daarbij is op
grappige wijze een aanzicht van de
stad door een topografische kaart
heen getekend. Op deze kaarten is
ook een aanzicht van Woudrichem
geschetst,.Het lijkt erop dat kaart B
de eerst gemaakte versie is
geweest, waarbij gebruik werd
gemaakt van een reeds bestaande
tekening van het gedeelte rond
Woudrichem en Loevestein. Aan
dit papier werd een tweede vel
Fig c-10, De kaart met het aangeplakte vel.
geplakt, maar de schaal van de
bestaande tekening liet niet toe dat
het gehele vereiste gebied erop af te beelden was. En dus
werd dat origineel weggepoetst en vervangen door een
verkleinde uitvoering. Het verwijderen van die bestaande
tekening is echter niet helemaal goed gelukt en de
contouren van die te grote tekening zijn nog zichtbaar. Dit
is goed te zien op de rechter helft van fig c-11. Het grotere
overschilderde Loevestein inclusief het torentje en de boom
staan identiek rechts naast de nieuwere afbeelding.
Fig. c-11, twee maal Loevestein

Evenzo was de afbeelding van Worcum veel te groot en het
stad

aanzicht werd weggepoetst. Maar omdat daar weinig
nieuwe kleur overheen moest, is ook dat verwijderen niet
gelukt. Daarom werd het overbodige deel van de stad
doorgestreept. fig c-12.
Het resultaat was niet erg bevredigend en dus is de
tweede versie, 885A, bijlage 9 en fig c-13, gemaakt.
Maar met die eerste versie is weer een (wat vaag) beeld

Fig. c-12, Worcum weggepoetst, kaart B

Fig c-13, Worcum opnieuw, kaart A
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van het aanzicht van Woudrichem overgeleverd.
(Hiervan is op fig c-14 een met fotobewerking
verbeterde weergave gepresenteerd.)
Centraal is de waterpoort met twee zijtorentjes
getekend. Daarachter is mogelijk vaag de Martinus in
beeld. Links op de achtergrond staat een kerk. Dat zou
bij het klooster kunnen zijn. De poort daarnaast sluit de
vesting af. Als de tekening compleet was, ontbreekt
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hier de Oostpoort. De getekende poort ligt te dicht bij het centrum en is dan de Brugpoort. Omdat de Nieuwe
Haven bij Gorinchem, gegraven in 1535, niet op de kaarten staat moet de kaart zijn gemaakt vóór 1535.
(vergelijk notitie 8) Wel is aangegeven dat door de uiterwaard een geul in ontwikkeling is, die de basis voor de
graafwerkzaamheden vormde. Dus zijn deze kaarten waarschijnlijk niet veel vroeger dan 1520 te dateren. Dan is
de ‘Oostpoort’ in de rivier verdwenen tussen 1481 en 1520 en dat stemt overeen met de instabiele oever die in
1460 wordt gemeld. 3, nr 311 .
De vooruitzichten voor de stad zijn dus na 1420 niet
erg rooskleurig, maar men gelooft nog in herstel en
opleving. Tussen 1356 en 1420 waren de handvesten
diverse malen aangepast aan nieuwere inzichten.
Bestuur en rechtspraak waren het patriciaat
ontgroeid. In de praktijk werden de opgelegde regels
echter niet altijd gevolgd zodat in 1476 Jacob II van
Horne 3, nr 334 opnieuw probeerde de samenstelling
van het bestuur te hervormen. Het zou de laatste
poging zijn.
Hij motiveert: ‘dat nyeuwe ordinancien opt stuck
van onsen justicien ghemaect zij, daerin dat onse lant
ende stede rechtvaerdelick gheregiert werden mogen’. Duidelijk wordt nu bij voorbeeld voorgeschreven dat
‘vader ende kynt, noch ghebruederen niet tsamen scepenen wesen sullen’ 3, nr 334 item 1. De maatregel tegen
belangenverstrengeling was blijkbaar een noodzaak. De functie van schepen of burgemeester was bepaald niet
zonder risico. Zij stonden veelal uit eigen vermogen garant voor financiële overeenkomsten en leningen. Het
ambt was niet vrijwillig, want ‘sall hem nyemandt mogen weigheren schepen te wesen, die bynnen onser stede
off lande voirss. wonachtich is, zoe wanneer hij dairtoe van onsen amptmanne versoecht wordt’ item 2. In latere
perioden van recessie zullen, als gevolg hiervan, diverse notabele families in grote financiële problemen komen.
Fig. c-14, kaart 885B, aanzicht van Worcum

Een opmerkelijke zaak betreft de maatregelen na brand. De houten gevels en de rieten kappen zijn een bron van
zorg en brand komt regelmatig voor. Zo blijkt uit het leenregister 17, nr 36 in 1451 dat Jacob van Roden een
perceel op ‘t Sant overneemt ‘bij dode van Jan Boye Severijnsz.,zijn oom, na verzuim, omdat de hofstede
verbrand was’ In 1452 regelt Jacob I het volgende: 3, nr 300 item 61 en 62 . ‘Alle hoffstaden bynnen onser porten’, dair
dye huysen aff verbrant sijn off naemaels aff verbernen moeghen - dat Godt verhueden moet -, die mach elck
man off wijff, ende dye besitter is der lijfftochten, weder betymmeren’. Als de bezitter dat niet kan of wil, dan
‘.mach eyn rechte erffnaem, bij consent ende wille des besitters, dat erve betymmeren’. In 1476 wordt hier door
Jacob II aan toegevoegd: 3, nr 334 item 71.. ‘soe wanneer dat enighe verbarnde erven ombetimmert ligghen bynnen
onser stadt van Wodrinchem, die sal men gebuyrlijken beghynnen op te tymmeren bynnen den eersten jaire
naerdat se verbrant worden’. Indien dat niet gebeurt dan: ‘sal onse richter mit onsen gherichte gehouden zijn
datselve erve openbairlijcke te doen upveylen’ en verkopen. item 72 . De graaf vind dus dat schade door brand
binnen een jaar moet worden hersteld, desnoods via onteigening. Vermoedelijk wordt een afgebrand huis niet
alleen als ontsiering van de stad gezien maar tevens als aantasting van de levensvatbaarheid van de stad als
geheel.
De bovengenoemde Jan Boye bezat nog een leen, namelijk in de Hengemenge17, nr 43. Hij had wel bijzonder pech,
want het leen in de stad was afgebrand en van het andere leen staat vermeld, in 1451, met identieke formulering,
‘bij dode van Jan Boye Severijnsz’, dat ‘het leen onder water staat’. Droog is het dus lang niet altijd, zoals
evenzo blijkt uit het leenregister bij het al eerder genoemde leen 17, nr 33: In 1449: ‘Willem van Striene bij dode
van zijn vader na verzuim, omdat Altena onder water staat’. Gottschalk vermeldt ‘De landen van Heusden en
Altena leden in 1446 opnieuw stormvloedschade’. 23, blz 176 De twee geïnundeerde lenen 17, nrs 43 en 33, liggen beide
aan de oostkant van de Vaart, in de Hengemenge en de Blankenborg. In deze oostelijke regio sluiten de oeverwal
en het Hoge Land op elkaar aan. Als daar water vanuit zee gekomen is moet heel Altena blank staan. Ook voor
de Brootkist17, nr 42 staat dat Altena in 1449 onder water staat. Dat is in het zuiden bij Honswijk. Dat het water
van zee kwam bij stormvloed is dus wel waarschijnlijk. Een dijkdoorbraak van de Maas is weliswaar ook
mogelijk, want zoals al eerder is beschreven, is de Maas komend langs Rijswijk naar het westen aan het
uitbochten en daarbij wordt de oever van het stadsgebied bij de ‘Oostpoort’ aangetast. Dat de situatie hier
inmiddels kritiek wordt, blijkt uit de al genoemde oorkonde in 1460 3, nr 311. waarin staat ‘dat de muren door het
voortdurend er langs stromende water dermate vervallen zijn, dat het gevaar bestaat dat zij binnenkort geheel
ineenstorten’. De aanleg van de Oudendijk in 1451 is daarvoor echter geen oplossing.
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In de 15e eeuw voltrekken zich in Europa grote veranderingen op gebied van religie en filosofie. Hoeveel
hiervan door de bewoners van Woudrichem is ervaren valt niet uit de gegevens af te leiden. Hadden zij kennis
van het werk van Hieronymus (Jeroen) Bosch uit de nabij gelegen stad? Lazen zij de boeken die dankzij de
boekdrukkunst verschenen? In 1477 wordt in Delft de ‘Duytsche Bible’ gedrukt, een vertaling van het Oude
Testament vanuit het latijn in het nederlands met als motivatie ‘tot
stichting en lering der christen gelovige mensen’.(fig c-15, uit een
facsimile-editie gedrukt in 1977, waarbij opvalt dat de typografie van de
drukletter r in 1477 ook een soort x-je is, zoals de r in Worcum bij figuur
c-9 en c-6.)
Fig c-15, uit de Duytsche Bible
Is deze moderne opvatting van ‘lerijnghe’ ook doorgedrongen in het stadje aan Maas en Waal? Het valt niet na te
gaan. Wel worden in deze periode veel hofsteden met gezaat opgedragen aan kloosters in de omgeving, zoals de
Kartuizers in Geertruidenberg en het klooster te Berne. De overzichten zoals die in de bijlagen 3 en 4
gepresenteerd zijn voor de boerderijen langs de Landpoortstraat en de Oude Steenstraat, evenals de in fig b-2
getoonde percelen voor het Ooken, zijn aan deze gegevens ontleend. Ook blijken diverse percelen gewijd te zijn
aan enkele altaren zoals het Sinte Katherijnen, het Sinte Nicolaus, het Sinte Jacops en Sinte Jans. Voorts worden
sommige percelen aangeduid met Heilige Geestland, Gasthuisland en ons Vrouwen Altaarland. Er worden nu
ook twee kloosterorden gevestigd, één in 1458 voor Dominicanesser nonnen en één in 1474 voor de
gemeenschap der Kruisbroeders. Heeft de religieuze beleving te maken met de Zwarte Dood die ongetwijfeld
ook in Woudrichem slachtoffers zal hebben gemaakt? We zullen het niet weten.
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Deel d.
De stad in de 16e eeuw..

De 16e eeuw

Een terugblik op de ontwikkelingen die de 15e eeuw hebben gekenmerkt, leidt tot de conclusie dat Jacoba van
Beieren de stad meer kwaad dan goed heeft gedaan. In hoeverre de achterstand van het onderhoud aan de dijken
van de Grote Waard te verwijten valt aan de Hoekse belangen is moeilijk vast te stellen, maar alle
waarschuwingen, die er wel waren, werden genegeerd. Zo schrijft graaf Aelbrecht van Holland in mei 1396:
‘want bi versumenisse onser lude ende ondersaten uten lande van Althena die Maesdijc bi Woudrichem tot desen
winter lestleden ingegaen was ende diep gewielt, dair onse steden van Dordrecht, van sinte Geerdenberge ende
onse gemeen lant van den Groten Wairde zwaerlic bi bevloyt sijn ende tlant noch onder water staet,’3, nr 217.
Het geruzie tussen de
edelen heeft het land
zwaar benadeeld en de
strijd tegen de
Kabeljauwen is voor
Woudrichem op een ramp
uitgedraaid. Als
Korteweg concludeert dat
‘Woudrichem het kleine
plattelandsstadje bleef’ 3,
inleiding blz 67
, dan is
daarvoor de basis in de
Fig d-1, Gorinchem en Woudrichem in 1553, door Pieter Sluyter. (detail)
15e eeuw gelegd. De stad
is in zijn ontwikkeling blijven steken. Daar kon de grote Martinuskerk met zijn magistrale toren niets aan
veranderen. Gorinchem neemt het stokje als centrum van handel en scheepvaart langs de Merwede over van
Woudrichem.
In 1553 tekent de landmeter Pieter Sluyter een kaart van de eigendommen en landpercelen rondom Gorinchem.
Hij maakt daarvan een prachtige illustratie en zet er een paar
bijschriften bij. Hij geeft de percelen letters zodat verondersteld
mag worden dat er ooit een lijst met details bij heeft gehoord.
Topografisch is het niet geheel op schaal, fig d-1. Duidelijk is de
‘Nyeuwe Haven aangegeven, die Gorinchem in 1535 heeft laten
graven. De vogelvlucht afbeelding van de steden toont de
‘Blauwe Toren’ in Gorinchem en de ‘Martinuskerk’ met zijn
toren in Woudrichem. Dit laatste detail is in fig. d-2 uitvergroot
weergegeven. Merk op dat de toren geen spits heeft. Verder zijn
links van de toren het klooster van de Dominicanessen en in de
rechterbovenhoek de Brugpoort te zien. De torentjes langs de
rivier zijn wat raadselachtig. Het stadsdeel buiten de brugpoort is
niet afgebeeld. Dat zou er wel moeten zijn want het staat op de
Fig d-2, Woudrichem 1553
kaart van ‘van Deventer’.De Landpoort aan de Altena zijde,
achter de kerk, ligt half verstopt achter een boom.
Een jaar of vijf later, omstreeks 1558, tekent de cartograaf ‘Jacob van Deventer’ op landmeetkundig
verantwoorde wijze zijn stadsplattegronden. Op de kaart, waar Gorinchem en Woudrichem op gelijke schaal (fig
d-3) zijn afgebeeld, zijn de verschillen in de ontwikkeling van de twee steden goed te zien.
Gorinchem is binnen de stadsmuren volgebouwd, Woudrichem is overwegend groen gebleven. Een aanzienlijk
deel van de binnenstad wordt ingenomen door kwekerijen van hop en agrarische producten.
Gorinchem ligt met zijn nieuwe haven direct aan de rivier en er is een vaarverbinding naar Arkel en de Linge. De
Woudrichemse haven is verworden tot een deel van de stadsgracht. Alleen een aanlegsteiger langs de Merwede
kan nog schepen accommoderen. Doorvoer per schip naar het achterland is niet mogelijk. De Vaart naar
Almkerk is daar te klein voor en er is geen sluis.
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In bestuurlijk opzicht blijft de
stad in veel opzichten
gescheiden van zijn omgeving,
de goede bedoelingen van
Jacob II van Horne ten spijt.
Als regionaal centrum is
Woudrichem niet geworden
wat Jacob II voor ogen had. De
belangen van de individuele
dorpen prevaleren en de
bestuurlijke eenheid komt maar
ten dele tot stand. Dit lijkt
typisch een trend voor deze
periode want ook regionaal wil
het niet lukken. Altena wil geen
Fig d-3, de steden Gorckum en Worckum in1558, op dezelfde schaal afgebeeld.
deel van Holland zijn en vecht
met gerechtelijke processen voor zijn zelfstandigheid 3, nrs 385 en 397. In nationaal verband wil Gelderland zich niet
onderwerpen aan de landvoogdes Margareta en de opstandige Karel van Gelre grijpt overal aan, waar hij maar
houvast krijgen kan. Hij plundert het platteland van Brabant in 1507 en overvalt Woudrichem in 1513 24.
Maandenlang houdt hij van daaruit Holland tot den Haag toe in onrust. Ondermeer het klooster van de
Dominicanessen wordt in die periode geplunderd en deels door brand verwoest 25, blz 84. In juli 1513 wordt een
wapenstilstand gesloten en wederom zal Woudrichem zich van een oorlogsschade moeten herstellen.
De waterstaatkundige situatie van de omgeving van Woudrichem is in de tweede helft van de 15e eeuw duidelijk
veranderd. Het waterschap heeft als gevolg van de Elisabethsvloed allerlei maatregelen moeten treffen. De
kosten van de aanleg van de nieuwe bedijkingen en de verplichting tot betaling van het onderhoud van de dijken
worden nog eens duidelijk vastgesteld. Naar rato van het beschermde oppervlak moeten de kosten, de
zogenoemde ‘onraet’, worden opgebracht door de eigenaren. In 1461 worden de percelen en de betaling daarvan
als volgt vastgesteld: ‘Dit zijn alsulcke mergentaelen als bedijckt zijn na der laester maten. In de leste generaele
rekeninge zal een iegelick lande houden, besetten ende onraet betalen’. 3, nr 313. De heer van Horne heeft met de
nieuwe dijckagie, de Kornse dijk, ruim 5900 mergen bedijckt, waarvan ruim 200 mergen onder Worcum vallen.
Dat betreft de Nieuwe Banne die dus al 40 jaar onder water heeft gestaan. De verkaveling van dit gebied wordt
vernieuwd en is dan ook duidelijk afwijkend van die in de Oude Banne, die door de aanleg van de Oude(n)dijk in
1451, grotendeels als vanouds is gebleven (zie bijl 2).
De delen van de dijk die voor onderhoud zijn toegewezen aan ‘een iegelick’ liggen soms ver verwijderd van de
percelen van die landeigenaren, die nu eenmaal toch door die dijk beschermd liggen. Dat leidt soms tot
onduidelijke situaties, zoals blijkt uit een inspectietocht, een ‘dagvaart’, die door Jacob I van Horne wordt
gehouden in 1468 3, nr 327. ‘In welcker dachfaert onder andere gebrecken geopent, wij befonden hebben een stuck
dijckx’, van de ‘Muelenpoert van onse stede, streckende langs der Merwen westwaert’ toebehoerende den
gemeynen geerffden tot Uutwijck’. Dat gaat dus over de dijk langs de Echt en dat dijkvak ligt daar ‘ombeheert
van yemandt, derselve erven toebehoerende’. Blijkbaar weet niemand meer wie voor welk deel verantwoordelijk
was. Vervolgens wordt door van Horne opnieuw geregeld wie in Uitwijk dat onderhoud moet betalen.
Ongetwijfeld heeft het waterschap na 1450 de bedijkingen beter geregeld en het gevaar voor overstroming zou
dus niet meer zo groot moeten zijn. Toch gaat Altena nog regelmatig onder water zoals onder meer blijkt uit
notities in de registers van de grafelijke lenen:
in 1472: omdat het leen onder water staat, (van Altena in het Broek, 18 nr 110)
in 1521: 51 morgen land, waarvan 32 morgen bedijkt zijn en de rest onder water staat. (18 nr 176)
in 1569: die door de inbraak van Altena onder water staan, (18 nr 125D)
Ook in de 16e eeuw blijft inundatie een frequent voorkomende verschijnsel en daar zijn verschillende oorzaken
voor. Natuurlijk spelen piekafvoeren in de rivieren en stormvloedstanden vanuit zee een rol, maar het zijn niet de
enige boosdoeners. Verwaarlozing van onderhoud, oorlogshandelingen, het afgraven van vooroevers en het
kappen van grienden zijn evenzo belangrijke oorzaken. Ook kruiend ijs, dat de rivier verstopt, kan leiden tot
overlopen van de dijk met een doorbraak tot gevolg. Van het waterschap, ´het Outland van Altena´ zijn registers
bewaard gebleven uit 1520 en 1579. Daarin staan de namen van de belastingplichtigen genoemd, met het daarbij
behorende oppervlak van het perceel. Als een nieuw stuk dijk werd aangelegd of het tracé door inkorten of
verlengen werd gewijzigd, moest een nieuwe verdeling worden opgesteld. Deze nieuwe dijkdelen en de
zogeheten kortsels of lengsels werden dan aan de bestaande lijst toegevoegd. De volgorde van de items op de
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lijst is dus niet systematisch opgesteld, maar historisch gegroeid. Als gevolg hiervan is uit de registers slechts bij
uitzondering af te leiden waar de genoemde eigendommen liggen.
Zetting van de ondergrond, die in de gehele ontgonnen rivierdelta voorkomt, is ook voor Altena een belangrijke
sluipende bedreiging. Het is de vraag of de landeigenaren en magistraten tijdens de middeleeuwen in de gaten
hadden dat het verlagen van de grondwaterstand in de komgebieden, door de eeuwen heen, een aanzienlijke
zakking van het terrein zou veroorzaken. De ontginning van de drassige grond was begonnen met het afvoeren
van oppervlaktewater via kavelsloten. Tijdens lage buitenwaterstanden werd dan door middel van klepkeringen
geloosd. Daarmee kwam de toplaag van de grond boven grondwater en dat was de bedoeling van de ontginning.
Die toplaag van een paar decimeter lag dan niet meer in water ondergedompeld en verloor daarmee zijn
drijfvermogen. Het gewicht van die grond gaf een verhoogde druk op de onderliggende klei- en veenlagen met
inklinken als gevolg. Die zetting, een kleine verlaging van het terrein, moest wel gecompenseerd worden om
voldoende boven grondwater te blijven. Op die manier zakt het maaiveld eeuw na eeuw verder. Ogenschijnlijk
blijft de situatie in het terrein steeds gelijk, alleen alles komt stukje bij beetje lager te liggen ten opzichte van de
rivier, die niet mee zakt, maar als gevolg van een stijgend zeeniveau zelfs hogere waterstanden heeft.
In de 15e eeuw is ook bij lage buitenwaterstand natuurlijke afvoer niet meer mogelijk en zijn molens vereist.
Dijkverhoging en versteviging blijkt derhalve continue noodzakelijk. Binnen de stad Woudrichem is de zetting
in het noordelijk gedeelte, waar de meeste bebouwing staat, tamelijk beperkt. Hier is de ondergrond de oude
oeverwal van zand. De zetting treedt vooral op in het zuidelijk gelegen stadsdeel, waar vooral boerenbedrijven
liggen.
Niet alle overstromingen zijn in de archieven terug te vinden, maar uit het werk van Elisabeth Gottschalk 23 blijkt
dat grote delen van Altena zeer frequent geïnundeerd stonden. De Merwededijk ten westen van Woudrichem

Fig. d-4, Het in 1555 als bezand of uitgestoken aangegeven gebied
moet enkele jaren voor 1555 zijn doorgebroken. Waarschijnlijk is dat in 1552 geweest. De gevolgen laten zich
decennia later nog merken, want via deze doorbraak is een gigantische hoeveelheid zand over het land gespoeld
en dat heeft de akkers jaren onbruikbaar gemaakt. Die afzetting van zand is in 1555 genoteerd in een
belastingregister met de naam ‘10e penning’. Door de zandlaag is er geen opbrengst, dus volgt geen aanslag. Het
bezande gebied betreft: bijna de gehele ‘Echt’, de westelijke helft van de ‘Ooken’ en een groot deel tussen de
Voorste Steeg en de Middelvaartse Steeg (zie fig d-4). Bij perceel 107 staat aangegeven: ‘hiervan moet de dijk
gaan’. In 1555 overweegt men dus al om de Echt op te geven. Als Daniel Schillinx in 1603 zijn kaart tekent is de
Echt verdwenen in de Merwede en is de nieuwe dijk vanaf de Splisse naar de Stad aangelegd. De Voorste Steeg
wordt door Schillinx met een stippellijn aangegeven, want hij kan de kavelgrenzen niet zien. De steeg is dan nog
altijd deels ‘met zand belopen’ en veel sloten liggen diep onder het zand. Gezien de positie van het perceel met
de aanduiding ‘durbreke’ (zuid van nr 123) is de doorbraak van de dijk waarschijnlijk via de stadsgracht ontstaan
(fig. d-4). Dan zal die gracht aan de westzijde van de stad evenzo met zand zijn volgestroomd. De term
‘uitgesteken’ wijst op grondwinning voor herstelwerk.
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De inundaties van de agrarische bedrijven in de Banne zijn voor de stad vooral in financieel opzicht van belang,
omdat veel eigenaren in de stad wonen. Dat is aantrekkelijker en bovendien worden veel veeteelt en landbouw
producten opgeslagen en verwerkt in de stad. In een beschrijving van de huizen in de stad in 1555 komen de
termen ‘bauhuis’ en ‘bauwerve’ een paar maal voor. (Het middelnederlands woordenboek geeft hiervoor als
omschrijving: “Loods, schuur eener boerderij, waar de gereedschappen geborgen worden of dat vertrek eener
boerderij, waar de behandeling der melk of het ‘bouwen der boter en kaas’ plaats heeft.”). De boerderijen in de
stad langs de Oude Steenstraat en de Landpoortstraat, vermeld in de bijlagen 3 en 4, zijn mogelijk evenmin op
zichzelf staande boerenbedrijven, maar onderdeel van een bezit in de Banne.
De Maas schuurt steeds dieper onder de dijk van de stadsvrijheid
en bedreigt de stabiliteit. In 1567 wordt een nieuwe ordonnantie 3
nr 409
aangenomen met daarin de bepaling: ‘Dat men om de
schoordijcken opte Mase gelegen te beschermen’ een hooft op de
uiterwaard zal leggen boven Rijswijck, ‘dienende om den stroom
te diverteren’. In 1571 bezwijkt de dijk bovenstrooms van
Woudrichem en Hendrick Bentinck, drossaert ende dijckgraeff
roept de geërfden bijeen 3 nr 411. Hij bespreekt het ‘tzeer subitelijck
wechzincken ende instorten van een zeker notabel stuck dijcx
boven der steede Woudrichem in den Uuytwijcxschen ende
Emmickhovenschen slagen. Het ‘staet te considereren’ waarmee
men ‘tzelve gesoncken stuck dijcx zoude preserveren’. Hij geeft
in overweging om ‘eenen nieuwen dijck te maken van het middelt
van der placken beginnende’, lopende rechtstreeks naar de
Landpoort toe. Vooralsnog wordt besloten om het gat te
repareren. Uit deze omschrijving blijkt dat dit deel van de
Maasdijk valt onder de verplichting tot onderhoud van Uitwijk en
Emmikhoven.

Fig. d-5, verloren land in de stadsvrijheid

Als in 1572 de Geuzen in Woudrichem komen is er geen geld en
geen mogelijkheid meer voor omvangrijke werkzaamheden. Wel
wordt in 1579 al de helft van perceel 57, genaamd ‘de Heuvel’

door de gouverneur gekocht. Ook een stukje van het
grafelijk leen ‘de Campen’ wordt opgeeist, ter
voorbereiding van een nieuw dijktracee, (fig d-5). In 1586
krijgt Adriaen van Alkmaar de opdracht om van de stad een
volledige vesting te maken. Zijn ontwerp (fig d-6 ) rekent
nog met toegangen langs de rivier. De oude Landpoort, aan
het einde van de Landpoortstraat, komt buiten de wal te
liggen en zal moeten worden gesloopt. De werkzaamheden
beginnen, maar als in 1595 de rivier onmatig stijgt is het
gebied niet te houden.

Fig. d-6, Vesting ontwerp 1586 Adriaen v Alkmaar.

Zoals Bentinck al vreesde houdt de oude dijk niet lang stand, de versteviging van het dijkvak is te beperkt en de
oeverstroken buiten de stad gaan verloren. Veel van de werken rond de stad lopen grote schade op. Of de nieuwe
dijk voor of na de ramp aangelegd is, is niet bekend maar in 1603 tekent Schillinx de nieuwe aansluiting aan de
oostzijde van de Stad met het voorland buiten de nieuwe Maasdijk als uiterwaard (fig. d-5). Het vestingontwerp
moet worden aangepast want het oude centrum van de Stad is nu met drie zijden aan de rivier komen te liggen.
In deze periode verandert er voor de bewoners veel en dat niet alleen waterstaatkundig. De belangrijkste
verandering is voor hen de stadsbrand op 1 januari 1573, die grote delen van de stad in de as legt. Woudrichem
heeft, op de nadering van de geuzen, de kant van de opstand gekozen en zich op 26 juni 1572 solidair verklaard
met Willem van Oranje. Maar als een half jaar later de geuzen zich moeten terug trekken worden, zoals in veel
steden, de katholieke bezittingen verwoest. Bij die brand gaan de twee kloosters, de kerk en veel omliggende
gebouwen in vlammen op. De huizen hebben in het algemeen een houten voorgevel terwijl de zijgevels, waar de
balklagen op rusten, van steen zijn. De daken zijn meestal met riet gedekt. Geen wonder dat slechts weinig
woningen die vuurzee overleefd hebben. Water en vuur, de rivier en de oorlog, het zijn onoverzienbare
bedreigingen en veel inwoners verlaten de stad.
Uit verkopen blijkt dat niet alles afgebrand is. Uit een schepenbrief van 1 okt. 1579 blijkt dat een transactie op
17 juli 1573 niet in het register is opgetekend ‘duerdijen den sekretaris int selve jaer, overmits den affbrant van
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der voorschr stede Woudrichem’ uit de Stad ‘was geweecken’ Salha 0331-578. Daaruit blijkt wel dat de administratie
maanden na de brand nog niet op orde was. Van die eerste jaren na de brand zijn praktisch geen gegevens over
de stad bewaard gebleven. Het accent van de oorlogshandelingen verschuift naar het westen van Holland en voor
Woudrichem is geen aandacht, geen geld en geen middelen.
Willem van Oranje ziet
wel een belang. In 1583
beslist hij dat
Woudrichem essentieel
is voor de verdediging
van Holland. De
frontieren, gevormd
door Geertruidenberg,
ten zuiden van de
verdronken Waard,
Woudrichem, ten
zuiden van de
Merwede, en Heusden,
Fig. d-7. Woudrichem als militair frontier.
ten zuiden van de Maas,
moeten de grens met
Brabant afgrendelen. Op een kaart, fig d-7, door ‘van Deventer’ getekend, is de strategische ligging van
Woudrichem duidelijk te zien. De verdedigingswerken van de stad moeten hersteld worden. Het is de vraag of de
stad intussen al begonnen is met herstelwerkzaamheden.
Woningen zullen er moeten komen. Liefst in de binnenstad want de bedreiging door de rivier blijft groot. In
1579 blijkt dat de administratie weer op gang is gekomen. In 1579 worden twee huizen met erf op de Vissersdijk
verkocht. (Dit is de Vissersdijk in de buitenstad) Die liggen ter weerszijden op de hoek van een dwarsstraat (nrs
189 en 188 in mijn analyse van de 10e penning 1555
). Hier staan dus nog huizen en heeft de brand niet gewoed. Willem van
Rijswijck heeft zijn perceel aan de Vissersdijk achtergelaten, maar welk perceel dat is staat niet omschreven. In
1580 wordt een erf (nr 171)verkocht, dat veel dichter bij de stad en het afgebrande klooster ligt . Daar staat geen
huis meer op.
Landelijk komt nu ook aandacht voor
civiele zaken. In 1579 komt de
verordening op de overdracht van de
geestelijke goederen aan de stad. De
kloosterlingen worden door de kerk niet
meer onderhouden en hun landerijen zijn
nu in beheer van de stad. Zij krijgen een
jaarlijke uitkering van de Staten. Daarbij
Susters uit het Bagijneklooster krijgen een uitkering van de Staten van Holland.
zijn ook nonnen uit het Bagijnenklooster
van Woudrichem. Die zijn mogelijk wel gevlucht, maar blijkbaar weergekeerd. Dat is niet zo vreemd. Elisabeth
is de dochter van Jan Schellaert. Die was dijkgraaf en rentmeester van het Land van Altena en is bij de
reformatie overgestapt. In 1579 is hij heilige-geest-meester en schepen. Zijn dochter krijgt nu 60 gulden per jaar.
Wat weten we verder van de bewoners en van de bebouwing die verloren ging? Als in 1553 het Spaanse bewind
een belastingmaatregel verordineert met de naam ‘10e penning’ legt
straat:
belast onbelast
Woudrichem zijn opgave hiervan in 1555 vast in twee cohieren, het ene
Hoogstraat
35
32
met de percelen in de Bannen (zie ook fig. d-4), het andere met alle
Molenstraat
3
20
eigendommen in de stad en in de stadsvrijheid. In dat stads cohier staat
Kerkstraat
6
11
beschreven wie de eigenaar is, of het in eigen gebruik is of aan wie het
Susterenstraat 1
5
verhuurd is. En uiteraard de grootte van de aanslag. Omdat de aanslag
Tzant
4
15
éénmalig is, wordt de (huur)waarde op jaarbasis getaxeerd. Als die
Landpoortstraat 5
24
waarde minder is dan 7 gulden wordt geen aanslag geheven. De ligging
Optendijck
1
41
van het eigendom is slechts aangegeven door vermelding van de straat.
Optgat
0
22
Die lijsten zijn opgesteld een paar jaar voordat ‘van Deventer’ zijn kaart
van de Stad tekent (ca 1558). Hij detailleert geen huizen, maar geeft wel
aan waar bebouwing staat, (fig d-8). Een analyse van de gegevens uit
Totaal
55
170
1555 levert inzicht in de indeling door het aantal percelen per straat over
de beschikbare lengte te verdelen. De bebouwing zal aan het begin van
de 16e eeuw hier weinig van afgeweken hebben. (zie notitie 3) voor een volledige analyse van de huizen binnen
de Stad.
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De volgende straten worden vermeld: (In onderstaand lijstje staat achter de straatnaam tussen haakjes het aantal
percelen).
(klinkerverdubbeling werd vaak met een e geschreven: , ‘oe’ is dus ‘oo’ en ‘ae’ is ‘aa’).

Binnen de Stad:

Hoeghstraten
Moelenstraet
Kerckstraet
Susterenstraet
Opt Zant
Lampoertstraet

Totaal aantal binnen:
Buiten de stad:
Totaal aantal buiten:

(67),
(23),
(17),
(6),
(19),
(29),
(161)
Opten dyck buyten der Stadt (42)
Op tGat
(22)
(64)

Opm.: De Moelenstraat benoemt alleen de zuidzijde, aan de noordzijde staan blijkbaar geen huizen die moeten
bijdragen aan de 10e penning. De Susterenstraat heet tegenwoordig Bagijnestraat; die dyck is de (oude)
Vissersdijk langs de Maas; Op tGat is Oudendijk. De landerijen in de buitenstad ten zuiden van de Vissersdijk
worden vermeld bij de percelen in de Oude Banne.
De Hoogstraat zal al vroeg redelijk volgebouwd zijn. Voor de woongebouwen wordt in die tijd meestal een
perceelbreedte langs de straat van omstreeks 4,5 meter aangehouden. Veel inwoners hebben daarmee toegang tot
de straat, terwijl stal en moestuin aan de achterzijde van de diepe percelen via een achterstraat bereikbaar zijn.
Deze afmetingen worden aan de noordzijde van de Hoogstraat nog steeds aangetroffen, met dien verstande dat
de percelen eind 16e eeuw ingekort zijn om langs de stadsmuur een aarden wal aan te kunnen leggen. De huizen
hebben in het algemeen een houten voorgevel terwijl de zijgevels, waar de balklagen op rusten, van steen zijn.
Waarschijnlijk is de bebouwing langs de Oude Steenstraat en de Landpoortstraat op soortgelijke wijze
geleidelijk uitgebreid door de eerder genoemde boerderijen onder te verdelen, mogelijk door vererving.
In de 16e eeuw bestaat Woudrichem dus
hoofdzakelijk uit de bebouwing aan de
Hoogstraat en de Vissersdijk, beide gelegen
op de oeverwal. In 1555 staat hier de helft
van alle huizen (109 van de 225). Dure
percelen staan bijna uitsluitend op de
Hoogstraat. Toch heeft hier de helft een lage
huurwaarde, (zie tabel). Misschien zijn de
taxaties laag gehouden omdat ze ook toen
geen zin hadden om belasting te betalen.
Hoeveel woningen zijn door de stadsbrand
in 1573 verloren gegaan. Dat zijn zeker een
Fig. d-8, schematisch aangegeven bebouwing langs de straten
groot deel van de laag getaxeerde
(waarschijnlijk) houten huisjes. Die liggen in
de buitenstad, langs de Molenstraat en op ’t Zant en dat zijn er 76. In de twintig jaar daarna gaan voor de aanleg
van de wal en de bolwerken veel resterende huizen achter het stadhuis en op ’t Zant verloren. De rooilijn van de
Molenstraat wordt aangepast. Dat kon omdat de huisjes hier waarschijnlijk ook afgebrand zijn geweest.
Omdat de regels van het vernoemen naar grootouders vrij strak werden gehanteerd, zou die vererving uit relaties
van persoonsnamen kunnen blijken, bij voorbeeld uit de registers voor de 10e penning. Omdat veel families
verzwagerd waren, komen dezelfde patroniemen (vernoeming naar voorouder) zeer veel voor. Uit de gegevens
van 1555 blijkt dat het nauwelijks mogelijk is om familierelaties of overeenkomst met de gegevens van later
datum vast te stellen. Hieronder als voorbeeld de eerste tien huizen aan de ‘Lampoertstraet’:
De vermeldingen zijn:
naam
eigendom
door wie gebruikt
taxatie of waarde per jaar belastingaanslag.
Wouter Cornelis zoen
Cornelis Cornelis zoen
Cornelis Zegerts zoen
Cornelis Wouters zoen
Heyndryck die Raeymaeker
Anthonis Lauwerens zoen

een huys
een huys
een huys
een huys
een huys
met zyn bauwery
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by hem selven bewoendt
by hem selven bewoendt
by hem selven bewoendt
by hem selven bewoendt
by hem zelven bewoendt
by hem selven bewoendt

getauxeert op zes gulden
getauxeert op zes gulden
gheen zes gulden huyere
getauxeert op zes karolus gulden
getauxeert op zes karolus guldens
getauxeert op

nyet
nyet.
nyet
nyet
nyet
12 gld.
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Anthonis Lauwerens zoen
Wouter Joesten zoen
wed van Claes Lauwerens zoen
wed van Adriaen Wouters zoen

een huys
een huys
een huys
een huys

by hem selven bewoendt
by hem selven bewoendt
by haer selven bewoendt
gehuert by

gheen zes gulden ter huyere
gheen zes karolus gulden ter huyere
gheen zes gulden ter huyere
Jasper Adriaens zoen om

nyet
nyet
nyet
7 gld.

Naast de oude boerderij (bauwerij) liggen aan weerszijden een aantal huizen met een getaxeerde huurwaarde van
minder dan 7 gulden per jaar en dus is de aanslag ‘nyet. Ze hoeven niet te betalen. Alleen de boerderij en het
huis van de weduwe Adriaen Wouters worden aangeslagen. De weduwe heeft het huis aan haar zoon Jasper
verhuurd. Zij zal zelf elders wonen. De overeenkomsten in bovengenoemde namen, 5 maal Cornelis, 4 maal
Wouter, ondersteunen de gedachte dat er familierelaties zijn. Wouter, eerste huis, kan een broer Cornelis, tweede
huis, hebben. Beide zijn dan zonen van een Cornelis senior. Cornelis, vierde huis, zoon van Wouter, is dan een
kleinkind van Cornelis senior. Die senior is mogelijk de Cornelis Zegertszn, derde huis. De naam Zeger komt op
die lokatie vier generaties eerder al voor bij een, dan nog, onbebouwd perceel (zie bijlage 4). Het zou kunnen,
maar het blijft gissen. Anthonis, die zowel het bauhuis als een woning in gebruik heeft, zal een broer hebben
gehad die Claes heette en twee huizen verder woonde. Een vergelijk met de opgave voor de belasting van 1600
levert overigens geen aansluitingen op. Blijkens de analyse (mijn analyse 10e penning 1555) vormen deze tien percelen de
hele zuidzijde van de Landpoortstraat vanaf de oude rosmolen tot de kerk. Hier is duidelijk sprake van een groot
eigendom dat in de loop van generaties door vererving is opgedeeld.
Dure locaties liggen vooral op het westelijk deel van de Hoogstraat, zowel aan de zuid- als de noordzijde:
Hoogstraat zuidzijde vanaf de kerkstraat, de eerste 4 huizen:
opgaven 1555 voor de 10e penning:
met daaronder de verpondingen 1600
1.- Claesken Gheryt Robben in die ‘Sterre’, dit hoekperceel is een herberg-- /-12 gld.
de Starre en thuys daernevens hgstr 2
Cornelis de Roomer
2.- Jan Schellaert, is dijkgraaf en rentmeester van het Land van Altena
-/-20 gld.
de Helm 1601
hoogstr 4 wed van Plettenborch
3.- Aelit Van Persyn in het ‘Hert’
-/-14 gld.
't herdt 1601
hoogstr 8 Abraham ten Hagen
Merk op dat het Hert, dat in 1601 gerestaureerd zal worden, al in 1555 onder die naam vermeld staat.
4.- Ryckolt Bastaert van Hoern
-/-17 gld.
gulden engel 1593
hoogstr 12 Philips Wilborszn

Hoogstraat noordzijde vanaf de kerkstraat, de eerste 9 huizen:
opgaven 1555 10e penning:

verpondingen 1600

67.- Ott Jans zoen-huys metter brauwerie--een huys-/-15 gld.
66.- Daem Adriaens zoen-huys--selven bewndt-/-10 gld.
65.- Peter Adriaens zoen-gehuyert--Pieter van Zittert om-/-14 gld.
64.- Merten Jans zoen-gehuyert--Heynrick Heynricks zn-/-11 gld.
63.- Merten Jans zoen-huys--zelven bewnt-/- 10 gld.
62.- Claes van Eyck-huys--zelven bewnt-/- 11 gld.
61.- wed v Cornelis Adriaens zn
huys--zelven bewnt-/- 8 gld.
60.- Glimmer van Rijswijck-huys--selven bewnt-/- 12 gld.
59.- Steven Aerts zoen-huys--selven bewnt-/- 6 gulden

1.-Jan Teuling en Jacob van Appelteren
3.-Jan Willemszn
5.-mr. Symon Jochumse Damman
7.-Anneken in den Arent
9.-Ferdinandus Peeterszn
11.-Hubert van Ravensway
13.-Claes den Backer
15.-Otto Tonsor
19A.-Jan Jansz Schuijtemaecker

Ott Jans zoen een huys metter brauwerie: Die brouwerij heeft de oorlog uiteraard niet overleefd. Koper werd
omgesmolten tot wapens. Dit perceel wordt in 1581 verkocht aan Jan Ghijsberts Teulinck. Hij bouwt daar een
boerderij met een grote schuur.
Daem en Peter op nrs 66 en 65 zullen wel broers zijn. Samen uit één bezit gekomen. Evenzo zijn nrs 64 en 63
van Merten Jansz één bezit. Wonen in het ene huis en het andere verhuurd.
Op 21 mrt 1600 hebben Gerit Claesz, Jan Claesz en Anna Claes van Eyck, erfgenamen van Claes van Eyck, de
nagelaten goederen gedeeld, waaronder 200 gld die te goed zijn van Hubert van Ravensway voor de koop van
het huijs daar hij in woont.
In de Molenstraat op de hoek met de Kerkstraat heeft Anthonis Janss van der Weerdt een eigendom. In 1600
blijkt hier een groot complex te liggen met meerdere huizen, bekend als de herberg ‘de Roos’. Was Anthonis
hiervan de waard? Zijn naam komt bij deze huizen in 1580 ook voor.
Het terrein (en de straat) ten zuiden van de Martinuskerk wordt ‘Op ’t Zand’ genoemd. Hier heeft aan de
zuidrand van de stad een ‘manhuis voor arme personen’ gestaan met de naam ‘de Vier Camelen’. Dat huis komt
verder nergens in de geraadpleegde stukken voor. Ook op ’t Zand, bezit de weduwe van Gheryt van Ghendt ‘een
oly moolen ende staet stille ende wordt getauxeert op 10 gld’. Die ligt in het zuidwaarts verlengde deel van de
Kerkstraat (nabij de huidige Koepoort). Die smalle weg langs de Martinustoren werd in 1555 dus niet Kerkstraat
genoemd, maar was deel van ‘Op tSant. In de Kerkstraat (ten noorden van de Bagijnestraat) staat drie maal een
bouhuis vermeld en dat is te vergelijken met de boerderijen in bijlage 3. In de Susterenstraat wordt het ‘Susteren
cloester’ genoemd met een huis en ‘met haer bauwerve’. De Susteren hebben in de stad een hophof en brouwen
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cruitbier. (een licht alcoholische drank met kruiden op smaak gebracht). In diezelfde straat heeft de ‘Proest van
Honswyck’ een ‘leech huys’, in 1600 wordt dit ‘het proosten erf’ genoemd.
Het klooster van de Kruisbroeders wordt niet genoemd, maar dat zal samengevoegd zijn bij een groot perceel in
de buitenstad dat door hen werd beheerd. Ook het Raadhuis en het Gasthuis worden niet vermeld, waarschijnlijk
omdat het bezittingen van de stad zijn. Ze staan beide op de kaart van ‘van Deventer’. Het Gasthuis ligt ten
zuiden van de Hoogstraat, achter de huizen. Het is een omvangrijk complex, dat zich uitstrekt tot de
Gasthuissteeg, (tegenwoordig Vissersdijk genoemd). De toegang ligt aan een zijstraat, die de verbinding vormt
tussen de Hoogstraat en de Gasthuissteeg. Dat lijkt de tegenwoordige Schoolstraat, maar dat is het niet. Die
straat is in 1585 aan de oostzijde langs die oude verbinding gelegd om ruimte te maken voor uitbreiding van het
gasthuiscomplex. (zie notitie 1)
Wanneer zijn de bewoners van de stad de ontwikkelingen op politiek en religieus gebied gaan ervaren? Met
name in de tweede helft van de 16e eeuw zullen deze aanpassingen leiden tot enorme veranderingen in hun
bestaan. Het conflict tussen de Spaanse koning en de Hollandse Edelen vindt zijn dieptepunt in 1568 in de
executie van graaf Lamoraal van Egmond en Filips van Montmorency, graaf van Hoorne. De graven van Hoorne
zijn van oudsher leenheer voor diverse leengoederen in de Stad en in de Bannen. Na die terechtstelling zal Alva
die bezittingen confisceren, maar die worden in 1577 weer in leen uitgeven aan Herman, graaf van Nieuwenaar
en Meurs, zwager van Filips van Montmorency. Die registratie is afgegeven door de leenkamer in Delft, terwijl
dit in ’75 en ‘76 door de Spaansgezinde leenkamer te Utrecht nog werd geweigerd (3-413). In 1578 gaat de
belening over op Walburg, gravin van Nieuwenaar en Meurs, waarna zij in 1590 het eigendom aan de Staten van
Holland overdraagt.
Begin 1572 heerst Alva, uit naam van Philips II, Koning van Spanje, met harde hand over de Nederlandse
Gewesten, . Hij gaat meedogenloos te keer om rebellie uit te bannen en ketterij te bestraffen. Ondertussen is
Willem van Nassau, prins van Oranje, bezig om vanuit Duitsland grootschalig verzet te organiseren. Veel
vervolgde bewoners en magistraten zijn inmiddels het land ontvlucht, naar het buitenland of naar zee. Bij die
laatsten heeft zich een groep georganiseerd als Watergeuzen die, om te overleven, van de kaapvaart bestaan.
Daarnaast zijn diverse oorlogsschepen voor Oranje aktief. Van grote gevechtshandelingen is in het begin van
1572 echter nog geen sprake.
Wat de katholieke bevolking in Woudrichem van de reformatorische ontwikkelingen wist is moeilijk na te gaan.
De Beeldenstorm in 1566 is zeker bekend geweest. Komend vanuit het zuiden zijn de beeldenstormers op 22
augustus aktief in Breda en ‘s Hertogenbosch en een dag later in Heusden. Ten noorden van de Waal begint het
pas weken later. Is het dan bij Woudrichem gestopt? Hierover zijn geen gegevens overgeleverd. Juist dit
overgangsgebied tussen het noordelijke Holland en het Brabantse land zal de scheidslijn worden tussen de
Staatse en de Spaanse gebieden. Makkelijk bereikbaar vanuit Vlaanderen is Woudrichem een toevluchtsoord
geweest voor uitgeweken ‘andersdenkenden’ vanuit Brussel en Antwerpen. Diverse persoonsnamen uit die
periode verwijzen naar Belgische plaatsen, zoals ‘Pieter van Brussel’en ‘Jeroen van Religem’. Een hoge
bestuursfunctie zal later door Abraham ten Hagen, uit Turnhout afkomstig, worden vervuld.
Maar in april 1572, met de inval van de Watergeuzen in Den Briel wordt alles anders. In Zeeland sluiten de
oorlogsschepen zich bij de Geuzen aan. Oranje probeert dan de Geuzen onder zijn commando te krijgen, maar
die hebben een eigen belang. Hun streven is om alle katholieke geestelijken, die zij mede verantwoordelijk
houden voor het gedrag van Alva, met gelijke munt te betalen. Ook Oranje wil Alva het land uit hebben, maar hij
staat geen vervolging van de katholijke geestelijkheid toe. De Geuzen vergroten hun invloed in het deltagebied
waarbij ze de katholieke bezittingen vernietigen. Ze ondervinden bij hun overval op Gorcum fel verzet, dat
geleid wordt door de geestelijken. Die weerstand wordt door de Geuzen met een meedogenloze moordpartij
afgestraft. In Woudrichem zijn de religieuzen waarschijnlijk subiet gevlucht, hebben op zijn minst geen
tegenstand geboden. De stad gaat zonder problemen op 26 juni 1572 over in geuzen-handen. (zie notitie 7)
Het geschil tussen Oranje en de Geuzen vindt zijn climax in december. De geuzenleiders worden ter
verantwoording geroepen voor de Staten van Holland. Dat loopt rond de jaarwisseling van 1572/73 uit de hand
en Lumey en zijn adjudant, Bartholt Entens, worden gevangen gezet. De Geuzen worden in de oorlogsvloot van
Oranje geïntegreerd en al het scheepsvolk moet een verklaring afleggen dat zij de regels van Oranje zullen
volgen. De Geuzen trekken zich dan uit Woudrichem terug en laten zich nog éénmaal gelden. Ze branden de
katholieke bezittingen, kerken en kloosters af.
Samenvattend valt te constateren:
1
dat de magistraten op 26 juni 1572 de stad solidair verklaren met de geuzen.
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2
3
4
5
6

dat Lumey en Entens eind december 1572 worden aangeklaagd wegens hun optreden tegen katholieken.
dat de geuzen, uit onvrede hierover, de katholieke eigendommen in Woudrichem in de brand steken.
dat de geuzenleiders in Delft op 4 januari 1573 worden veroordeeld en door de Staten gevangen gezet.
dat de geuzen gedwongen worden trouw te zweren aan Oranje en de ordonnantien van Oranje te volgen.
dat daarmee de geuzen, zowel bemanning als schepen, onderdeel van de vloot van Oranje worden.

In Woudrichem gebeuren dan (voor zover bekend) ruim een jaar lang geen gevechtshandelingen meer. Alva
moet zich herörienteren en trekt zijn legereenheden samen in het zuiden. In het noorden en oosten gaan veel
steden over naar Oranje. Lodewijk van Nassau gaat de strijd in het zuiden aan en belegert Valencienne en
Bergen. Alva stuurt daarop zijn zoon Don Frederick op strafexpeditie. Die trekt via Gelderland naar het noorden
en straft ondermeer de stad Zutphen meedogenloos. Vervolgens gaat hij naar Naarden, waar hij de burgerij
uitmoordt en de stad totaal verwoest. Deze nietsontziende acties overtuigen de Haarlemmers ervan dat
onderhandelen zinloos is en daar begint een langdurig beleg. Dat eindigt in juli 1573 met overgave, waarna Don
Frederick naar Alkmaar trekt. Die inmiddels versterkte stad zet de omgeving onder water en weet de
Spanjaarden te dwingen om op te geven.
Don Francisco Baldeo gaat nu over tot het belegeren van Leiden. In november worden Alva en zijn zoon naar
Spanje teruggeroepen. De opvolger is Requesens. Inmiddels heeft Oranje een aanvalsplan gereed. Lodewijk van
Nassau komt met een leger naar Zuid Limburg. Alle Spaanse troepen moeten nu ijlings naar Maastricht. Daarom
wordt het beleg van Leiden op 21 maart 1574 opgebroken. Lodewijk trekt langs de Maas noordwaarts en de
Spanjaarden volgen langs de westoever. Bij Mook komt het op 14 april tot een veldslag, waarbij Lodewijk wordt
verslagen en sneuvelt. Oranje is ondertussen met een leger Gelderland binnen gevallen, maar kan nu alleen
dieper Holland in trekken. Hij installeert in diverse steden, waaronder Woudrichem, vendelen Engelse soldaten.
Omdat de Spaanse soldaten muiten verlopen maanden voordat het beleg in Leiden kan worden hervat. In die
periode gaat een Spaans commandant, Chiapijn Vitello, met een kleine legergroep Holland in om Oranje te
stoppen. Hij belegert Woudrichem. Twee stuks geschut worden op de dijk opgesteld en de stad wordt urenlang
zwaar beschoten en vervolgens bestormd. De vijf vendelen Engelse soldaten kunnen ternauwernood per schip
ontkomen, maar moeten honderdvijftig gesneuvelden achterlaten. Bij deze belegering zijn ongetwijfeld de
verdedigingswerken van de stad verwoest. Uit de beschrijving is niet duidelijk of de beschieting vanaf de dijk
aan de oostzijde of aan de westzijde van de stad is uitgevoerd. Het stadhuis en veel gebouwen zullen zwaar zijn
beschadigd. Vitello laat in de zwaar gehavende stad een klein Spaans garnizoen achter, vertrekt naar Leerdam,
verwoest en “raseert” de stad. (met de grond gelijk maken). Vervolgens sluit hij zich in de eerste week van juni
aan in Leiden voor hernieuwing van het beleg.
Samenvattend valt te constateren:
7
dat tijdens de tocht van Lodewijk van Nassau in april 1574, Oranje naar Gelderland trekt..
8
dat Oranje in de Hollandse kleine steden garnizoenen Engelse soldaten installeert.
9
dat daartoe in Woudrichem 5 vendelen Engelse soldaten worden gelegerd.
10
dat Chiapyn Vittelo naar Holland komt om Oranje af te stoppen.
11
dat Vittelo in Gorcum en Bommel wordt afgeslagen, maar niet in Woudrichem en in Leerdam.
12
dat Woudrichem, vanaf de dijk, door 2 stuks geschut, 3 uur lang wordt beschoten.
13
dat bij het bestormen van de stad, het garnizoen per schip kan vluchten, met verlies van 150 man.
14
dat het aannemelijk is dat bij deze actie de stad niet “geraseert” wordt, maar wel stevig verwoest is.
15
dat Vittelo een klein garnizoen Zwitserse soldaten, (in Spaanse dienst), in de stad laat blijven.
16
dat Leerdam zwaar tegenstand biedt en dat derhalve, na overgave, de stad “geraseert” wordt.
17
dat een half jaar later Leiden kan worden ontzet, 3 oktober 1574.
18
dat waarschijnlijk die Zwitsers dan wel uit Woudrichem vertrokken zijn.
Na het ontzet van Leiden vluchten de Spaanse soldaten via Den Haag naar de dorpen van het Westland. Maar
daar valt weinig te halen want er staat overal water. De soldaten beginnen weer te muiten en dreigen Requesens
dat ze elders betaling zullen zoeken. Zij verlaten het Westland en trekken met ruim zesduizend man,
Spanjaarden, Walen en Duitsers, naar Amsterdam. Maar daar blijven de poorten gesloten. Ze trekken verder naar
Utrecht, waar ze op 12 december drie voorsteden bezetten. De bewoners en de militairen in de stad slaan de
aanval af. Dan komt een officier, namens Requesens, die de muiterij met een betaling af koopt en vervolgens de
troepen naar Brabant en Vlaanderen geleidt om “den winter te passeren”.
Zowel de Spanjaarden als Oranje gaan voort met acties om sleutelposities in handen te krijgen. Een Spaanse
legermacht trekt richting Woudrichem, maar dat blijkt een afleidingsmanoeuvre. Ze gaan Oudewater,
Schoonhoven en Woerden belegeren. In Zeeland doorwaadt Mondragon met zijn leger de geulen in het Zijpe en
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overvalt Zierikzee. Het Spaans leger omsingelt de stad om die uit te hongeren, maar wordt zelf ingesloten door
de schepen van Oranje. In de winter van 1575 is de situatie dat de Spanjaarden zowel voor Zierikzee, als voor
Woerden, vast liggen. Evenzo liggen de troepen en schepen van de Prins van Oranje heel de winter stil, zowel in
Zeeland, als in Holland.
In het nieuwe jaar 1576 overlijdt Requesens en de Generale Staten van Holland nemen het bestuur over. De
besprekingen om tot een eenheid van de Nederlandse Gewesten te komen, leiden op 15 April tot een Unie.
Daarmee kunnen onder meer de door ‘buitenlanders’ in bezit genomen landgoederen weer worden terug
gevorderd. Eind juni 1576 wordt een accoord gesloten tussen Mondragon en de stad Zierikzee. De Spaanse
soldaten zijn met de condities niet tevreden en gaan toch plunderend over het eiland Schouwen. De
betalingsachterstand van hun soldij is nu zo groot dat de muiterij zich als een vloedgolf verspreidt. De soldaten
trekken richting Brussel. Ze bezetten Aalst (in Vlaanderen) en het garnizoen in Maastricht sluit zich aan.
Door het wegtrekken van de Spanjaarden uit diverse Hollandse steden kan Oranje in die regio weer militairen
stationeren. Blijkbaar was er in Woudrichem aan het eind van 1576 nog, of weer, een Spaans geörienteerde
bezetting aanwezig. Zo melden de Staten van Holland op 9 october:”tot voorziening op het vertrek der vijanden
uit Woudrichem” dat de burgerij bescherming wordt geboden. De omvangrijke muiterij vindt zijn beslag in de
belegering van Antwerpen. Die stad wordt op grondige wijze geplunderd, uitgemoord en verwoest. Deze overval
op 4 november 1576 staat bekend onder de naam ‘de Spaanse Furie’. Met deze ingrijpende gebeurtenis loopt het
jaar 1576 ten einde.
De oorlog gaat een nieuwe fase in, waarin het normale leven in veel steden weer opgepakt kan worden. Ook in
Woudrichem komt de administratie weer op gang. In het hedendaags archief liggen schepenboeken vanaf 1579.
Oranje besluit in 1583 dat Woudrichem een vestingfunctie moet vervullen en dat geeft gelijk een impuls voor de
reconstructie van de zwaar gehavende stad. Dat zal nog jaren in beslag nemen. De overstap naar de nieuwe
kerkorde betekent ook een nieuw financieel beheer. Alle ‘Geestelicke goederen onder Woudrichem en inden
auwen ende nieuwen banne van Woudrichem’ worden in 1579 geconfisceerd Salha 0331-0578. Het beheer van die
goederen wordt nu door de stad uitgeoefend. De predikant verzoekt financiële steun bij het algemeen
administratie kantoor van Delft, maar het blijkt dat dan de inkomsten uit de geestelijke goederen aan Delft
moeten worden overgedragen. De stad kiest ervoor om de predikant uit de algemene kas te betalen, liever dan
zich onder toezicht der Staten te stellen 28. De stad wil zelf de beschikking over de inkomsten uit de genoemde
goederen houden.
Bij alle narigheid wordt Woudrichem op 6 april 1580 ook nog opgeschrikt door een zeer zeldzame gebeurtenis.
Het betreft een stevige aardbeving die, tussen alle zakelijke transacties, in het register Salha 0331-0578 folie 129v wordt
genoteerd. De ontsteltenis blijkt uit dit tekstfragment: ‘zodat veel mensen zeer beangst waren, het woord van de
Heer overwegende dat zoiets gebeuren zal als oordeel van God. Wend U allen tot God almachtig om een genadig
en barmhartig oordeel van God te ontvangen.’ Materiële schade wordt niet gemeld. (Wel elders, het epicentrum
lag in het Nauw van Calais.)
Met het begin van de bouw van de vestingwerken wordt ook duidelijk waar herstel van de stedelijke bebouwing
mogelijk en zinvol is. Maar veel eigendommen liggen nog onbeheerd. Waar zijn die eigenaren. Er wordt
teruggegrepen op de bepalingen van Jacob I uit 1452 3, nr 300 item 61 en 62. Op 22 oct 1586 beveelt de stadhouder dat
‘de affgebranden erven binnen de stad Worchem volgens de hantvesten’-‘opgetimmert behoeren te worden’. Als
dat voor 1 mei eerstkomend niet is gedaan volgt ‘vercopinge vande selve erfven’. Dan volgt de boodschap:
‘Segget den anderen voirt dat nijemant naemaels eenige ignoratie hebben te pretenderen’. Daarmee wordt zowel
onteigenen als wederopbouw mogelijk.
De nieuwe vestingwerken geven de stad een andere uitwendige vorm (zie Schillinx) en het stratenplan binnen de
te maken wallen wordt op details aangepast. De werkzaamheden aan wallen en grachten lopen in 1595 grote
vertraging op doordat hoogwater op de rivier het nieuwe werk zwaar aantast. De Staten van Holland vermelden
dat ‘in de nieuwe inlage bij Woudrichem de dijck is doorgebroocken’ en ‘den Beer, de Poorte ende Brugge’ zijn
weggeslagen. Delen van de aarden wal zijn onderuit gezakt en weggespoeld en stukken van de muur zijn
ingestort. Het stadsbestuur meldt in maart 1595 aan de Staten dat de Molenpoort beschadigd is en dat de brug en
de hameien (afsluitbomen) zijn weggeslagen. Het laconieke antwoord is dat die poort dan maar gesloten moet
worden. Alle werken worden opnieuw aanbesteed en het herstel kost jaren.
De oorlog zal nog jaren duren, maar met het herstel van het Raadhuis, het inrichten van een tijdelijk onderkomen
voor de kerk in het Gasthuis en het inrichten van een school, komt het dagelijkse bestaan rond de eeuwwisseling
weer op gang. De Staatse troepen keerden er weer terug, Daarmee begint Woudrichem aan een nieuwe fase in
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haar bestaan. In 1589 en 1599 ondernemen de Spanjaarden nog pogingen om de stad weer te veroveren, maar die
mislukken. De Stad is Vesting geworden.

Bijlage 1, kaart v Deventer 1558, stadsplattegrond met omgeving

Bijlage 2, kaart Schillinx 1603, verkaveling Oude en Nieuwe Banne, (opm noord a.d. onderzijde)
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Bijlage 3,
Vier percelen langs de Oude Steenstraet,omstreeks 1400,
(in dit overzicht genoemd: A, B, C en D).
Inven-. Korteweg 154
-taris
Jaar
1382

reg.nr W78

B

C
D

reg.nr W76, 74 en 75

1392

1408

Jans Walen
huys en hofstat

A
Liebrecht *
Peters

drie afgebrande
huizen
(cijnsacten)
Lyzebeth
Ghijsebrecht dr
(van Riede)

Liebrecht
Liebr. Pelserzn
ontnomen

en enkele op ’t Zant,
(genoemd E, F en G)

Aleyde *
Liebrecht

Aernt Visschaert
huys en hofstat
(van hontswijck)
Peter Jan Uden

Kerstyn Rijchout
Aelbrechtszn dr
jonffrw Mary Lyonys
wijf, v d Campe

ghemeen straet
(zowel E als F)

(G)

t zant
E
G

reg.nr W77
1429

Visschaerts
huys en hofstat
(van hontswijck)
3 huizen
Ghijsbrecht
Neyse Aertszn
(middelste huis,
bewoond door
Kerstyn Ricout
(uitgewonnen)
ghemeen straet

jonffrw Mary Lyonys wijf, v d Campe
(Op de hoeck van de Oude Steenstraet
en de Hoogstraat op ’t Zant)
Kerstyn Rijchout Aelbrechtszn dr

opm. Van de percelen in 1382 zijn de namen ter weerszijden
gegeven, echter niet welke ten noorden of ten zuiden ligt.
(De namen bij de huizen B en D kunnen dus verwisseld worden.)
F
hoogstraat

molenstraat

De bagijnestraat wordt hier ‘ghemeen straet’ genoemd.
Hier woonden waarschijnlijk nog geen bagijnen.
Wanneer die wel kwamen en of hun groep in 1458 is
omgezet in een dominicanessenklooster is niet bekend.

A

B
oude
steenstraet

Het klooster zou aan het einde van deze weg aan de zuidzijde
worden gevestigd, door schenking van ‘een huys ende hofstat’,
voordien in het bezit van Godevaert van Honswyck.
Daarbij werd een groep ‘susteren’ verplicht tot de Dominicaanse
vrouwenorde toe te treden.

C

De naam ‘van Honswyck’ komt ook in dit overzicht voor bij de
eigendom van de noordelijkste boerderij.

D

Marie van de Campe, vrouw van Lionis, komt hier als eigenaar
twee keer voor. Deze Lionis van de Campe is waarschijnlijk
familie van Tielman van de Campe die in 1438 de Hof aan de
Waterpoort koopt van Floris van Kijfhoek. Dochter Kerstyn van
Rijchout Aelbrechtszn komt een paar maal voor.

ghemeen straet’
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Bijlage 4

Percelen langs de Landpoortstraat,
Uit regesten Marienkroon, BHIC nr 239, inv nrs 678, 708, en 1069.

jun 1440
Willems Satelpoghers
ghesete

Aleyd Claes Holendochter
hofstat
aan Willems Satelpogher

AerntJacobssoene
huus ende hofstat

oct 1442
Zeghers van Lent
ghesete

Heynric Satelpogher
husinghe ende hoffstaden
aan Jan Moeleman Roelofssone

mei 1460
huus en hofstaden
Lucia Molemans

Aernt Jacobs soene
huus ende hofstat

Aert Aert Jacobsoene soen
Brien Henrics soene
huus ende hofstat aan
erffghenamen
Lucia Molemans wedue
huus ende hofstat

(opm. De pijlen in de tabel tonen de aangegeven belendingen)

Landpoortstraat
Noordzijde

Een perceel land en vier boerderijen naast elkaar
omstreeks 1450
(ondergrond tekening uit 1558, ‘van Deventer’)
Situering in 1558, 1580, 1600 en kavels in 1830.
Een vergelijking van de gegevens met de kaart van ‘Van Deventer’ uit 1558, twee vermeldingen door schepenen
uit 1580, verpondingen uit 1600 en kadastergrenzen (in groen) uit 1830, levert de volgende overeenkomsten:
De tabel geeft aan dat de familie Molenman drie percelen naast elkaar bezit, met ten oosten daarvan een
boerderij en ten westen een onbebouwd perceel. Jan Roelofszn Molenman, die tussen 1442 en 1460 overlijdt,
was getrouwd met Lucia. Hun zoon, eveneens Jan, was prior van de Marienkroon en met hem komen de drie
percelen in het bezit van het klooster. Kloosters blijven vaak langdurig in bezit van zulke eigendommen maar in
1578 komt hieraan een eind als gevolg van de reformatie. Daarmee komen de drie percelen in andere handen.
Verder blijkt uit een verkoop in 1580 dat ene Henrick Willemsz van Gorkum seker huis en erf gelegen aan de
Landpoortstraet, streckende tot de Gasthuissloot, overdraagt aan Wouter Jacopsz. Het eigendom is door Henrick
verkregen door ‘afflevicheyt’ van Anneken Henricksdochter zaliger. Blijkbaar zit de naam Henrick al decennia
in de familie. Opvallend is dat in 1460 de eigenaar van het perceel naast de drie-eenheid ook een Henrickszn is.
Tenslotte blijkt uit de verpondingen van 1600 en 1604 dat de percelen bezit zijn van de volgende eigenaren
gaande van west naar oost: “Jan Cael”, daarnaast “Jacob Hans Haeck met zijn drie erven”, en vervolgens “ wed
Henrick Willemsz” en dan “de rosmolen metten windmolen”. Die drie erven zijn dus nog steeds een eenheid en
van een Jacob, dus familie van de voorgenoemde Wouter Jacopsz.
Omdat de vestingwal pas na 1585 is aangelegd is de perceelgrootte omstreeks 1450 anders dan na 1600. Een en
ander is op het plattegrondje geïllustreerd. De groene kadasterlijnen uit 1832 zijn hiervoor aan de oostzijde nog
niet van toepassing, omdat de wal nog aangelegd moet worden en er een hoek van de oude kavel af gaat. Wel is
de rosmolen in 1558 aangegeven. Of die er in 1450 al was is onbekend. Van de westelijk gelegen percelen komt
de noordgrens wel met de gasthuissloot overeen.
Merk op dat de genoemde Willem Satelpogher een zoon is van Agnes uten Campe en mogelijk is Aleyd Claes
Holendochter uit de familie van Nicolaes van den Campe.
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Bijlage 5,

Notabelen van Woudrichem, in de periode 1310 tot 1570

De jaaraanduiding bij de namen is de eerste en laatste vermelding. Dubbele naamsvermelding is mogelijk door alternatieve schrijfwijzen.

Van 1310 tot 1370 linkerkolom
1311
1311
1311
1311
1313
1313
1313
1313
1313-1317
1317-1324
1321
1321
1322
1322-1392
1322
1322 en '24
1322
1324
1324
1338
1338
1342
1342
1345 en '46
1345
1346-1348
1354
1354
1359
1359
1363
1363
1369
1369-1398
1370

Baldewinus de Worpe, rechter
Johannes de Hoghe,
Johannes Pape,
Willelmus Danieliszn
Claes Andriessone,
Claes uten Campe,
Jan de Hoghe
Jan de Pape,
Peter Lens
Gheraet Haec
Tielman Janssone
Willem van Striene
Bcrnt die Smit,
Gheraet Peter Leens sone,
Ghisebrecht van Riede,
Jan Briens sone,
Willem Wisse
Vranke Arneutekens sone,
Willem van Tule,
Doeaert Librechts zone.
Jan Robbenszn,
Jacob Michiels zone,
Librecht Laurens zone.
Claes die Veer Ghijsbrechts zone,
Goedevaert Philips zone.
Roelof Willems zone,
Didderic die Wolf
Jan Loye
Ghisebrecht Neyse
Jan van den Campe
Godevaert die Rijke
Roelof die Taem,
Liebrecht Godevaertssoen,
Severijn Willemssoen, borgermr. in '91
Goedevaert Willems,

Van 1400 tot 1500 linkerkolom
1408
1404-1408
1425
1429-1447
1429
1429
1432-1444
1438-1442
1440-1444
1442 en '47
1453-1460
1460
1460
1460-1470
1470-1481
1473
1473
1473
1480
1480
1481
1484 en '85
1484
1485-1520
1488
1516-1519

Jacob Denghe
Jan van den Wijele Roloefszn
Willem die Brancke
Everaert Keve Jans zone
Geodenaert van Honswijck
Jan Kegheleer
Ghisebrecht Neyse Aerntssone
Jan van Eeten
Jan van der Heyde
Jacob die Knijf
Gheryt die Vette
Aert Hermans soen
Gherijt Doeduys soen,
Robbrecht Willemssoen
Dirck Keye Everaetss.
Adriaen Janssoen van den Gheest
Gheryt Doedijnssoen,
Willem Willem Hermanssoens soen
Adriaen Aert Colensoen
Lambert van Huerne
Joest van Weyborch,
Aert van Emmechoven
Lyonys Jan Piersijnssone
Dirck van Dockenbeeck
Danckaert Jans zone,
Adriaen Dierickssoen van Dockenbeeck

Woudrichem en de Oude Banne,

Van 1370 tot 1400 rechterkolom
1370
1370-1377
1371
1374-1377
1374 en '75
1375-1408
1375-1381
1375-1400
1375 en '76
1375-1393
1375
1376-1393
1381 en '82
1381-1392
1381
1381
1382
1382
1391-1404
1390 en '91
1391-1399
1391
1391
1391
1391
1391
1392 en '98
1392
1393-1404
1393
1394
1396-1400
1399-1408
1408-1453

Peter die Smyt.
Willem die Hoeghe Zegers zoen,
Rutgher van Muylwijck,
Ghysebrecht Neyse Geraets Hoegen zoen,
Jan Lems,
Aernt Ghijsbrechts Neyse soen
Claes van den Campe,
Ghijsebrecht van Riede Hughen zone,
Jan Boye Willems zone,
Jan van den Campe Willems zoen,
Jordaen Godevaerts zone
Claes die Wolf,
Godevaert de Ryede Liebrechts soen,
Jan Doedijn
Jan Koye
Jan Lonis,
Diederick die Greve,
Godevaert die Ruede Librechts zone,
Jan die Grave Dircssone
Laurens van Dalem,
Brien van Weyborch, scoute,
Claes Wisscaertssone,
Gherit Lens, borgermeester
Jans van Rijswijc, onsen baelyu,
Ludeken den Wilden, casteleyn van Altena
Willem die Grave Gorijssone,
Jacob Lems
Willem Thaem Gorijs zone
Jan van den Campe Claeszoon,
Willem de Grave Dircssoon,
Henric Brabant Goedevaertsz Rueden zoen
Jan die Smit Willemszone
Jacob Willem Jan Noydensoens sone,
Goedevaert van Honswijc,

Van 1500 tot 1570 rechterkolom
1516
1516
1516
1519-1567
1526
1526
1538
1538
1538
1544
1544
1560
1560
1567
1567
1567
1567
1567
1567
1567

Adriaen Aernt Tolenszoen,
Jan Wouters zoon die Cock
Stephen Mathijszoen,
Hendrick Goodtsconinck Mathijss.,
Aert van Weyborch
Florys Hermansz.,
Adriaen Damessoen
Jan Schellaert, als drossae’t
Jasper Adriaensz.
Cornelis Robijnsz.
Thonis Jansz.,
Heynricli van Loosen
Jan Spiegel
Adriaen van Rijswijck,
Dierck Roeder, rentmr tslandts van Althenae
Frans Caell,
Heymerick de Roomer,
Jan die Wolff Diercxs.,
Meerten Janss.,
Wouter Ghijsbertss. Botterman
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Bijlage 6, De geslachten 'Uten Campe' en 'Van den Campe'
Uten Campe'

van den Campe

1280
1313
1317
1327
1327
1329
1343
1353
1353
1355
1355
1355
1358
1363
1366
1370
1381
1381
1388
1388
1389
1391
1393
1398
1402
1405
1407
1411
1417
1417
1417
1417
1438
1441
1445
1449
1461

Thileman van den Campe
Willem uten Campe?
Nikolaas uten Campe?
Claes uten Campe

Jan uten Campe?

Jan uten Campe

Nikolaas van den Campe
Tielman van Sleeuwijk Jansz. uten Campe

Willem van den Campe

Jan Willemsz. uten Campe
Tielman van Sleeuwijk
Willem Nikolaasz. uten Campe
Willem uten Campe bij dode van zijn vader
Willem uten Campe Jansz.
Willem uten Campe Tielmansz
Jan van den Campe Nikolaasz.
Lionis van den Campe, ridder.
Willem uten Campe Tielmanssone
Reyngout Tielmanssone uten Campe,

Jan uten Camp zoals van Altena
Jan uten Camp, ridder

Nikolaas van den Campe zoals Lionis, zijn vader
Nikolaas van den Campe zoals Lionis, zijn vader,zoals Jan uten Campe opdroeg.
Claes van den Campe scepen
borghermeyster Jan van den Campe Willemszn
heer Jan van den Campe
Lionis van den Campe zoals Nikolaas, zijn vader,
Jan van den Campe Willemssoene
Jan van den Campe Willemssone
Jan van den Campe Willems sone scepen

Elisabeth,bij dode van heer Jan uten Camp
Tyelman van den Campe
Agnes uten Campe
Willem Zadelboger uten Camp voor Agnes uten Camp, vrouwe van Sleeuwijk, zijn moeder,
Agnes uten Camp, weduwe heer Zadelboger
Agnes uten Campe, gehuwd met heer Zadelboger
Willem Zadelboger uten Camp
Elisabeth, dochter Jan uten Camp
Willem Zadelboger
Tielman van den Campe
Willem Zadelboger.
Hendrik Zadelboger Willemsz
Nikolaas van den Campe Nikolaasz.

Opm. Ofschoon de namen Jan, Tielman, Willem en Nicolaas (Claes) in beide geslachten
voorkomen is de relatie tussen die beiden niet aantoonbaar. Mogelijk is er wel een
gezamenlijk voorgeslacht, waarbij ter onderscheiding van identiek vernoemde nazaten de
toevoeging ‘uten campe’ of ‘van den campe’ is gebruikt.

Bijlage 7, Kaart 886, de Merwede van Loevestein tot Schelluinen. (noord a.d. onderzijde) N.A. 4VTH 886.
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Bijlage 8, Kaart 885B, twee vellen aaneen geplakt. N.A. 4VTH 885B.

Bijlage 9, Kaart 885A, revisie van 885B als mooi exemplaar. N.A. 4VTH 885A.

Bijlage 10, Kaart 887, Loevestein en omgeving, N.A. 4VTH 887.
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