Woudrichem
van

Wording tot Wasdom

Op deze site zijn de resultaten weergegeven van een historisch onderzoek naar de vestingstad
Woudrichem. Dit onderzoek is begonnen in 2010 en nog niet voltooid. Het zoeken in de
archieven is uitgevoerd door Johanna en mij samen, terwijl onderstaande bewerking van de
gegevens is uitgevoerd door mij. Mocht u vragen hebben, neem dan kontact op middels ferdjohanna@hetnet.nl Ik wens u veel leesplezier, Ferd van Roode.
Ferd. C. van Roode, geboren Vught 1937, afgestudeerd TUDelft civiele techniek 1965, loopbaan:

Waterloopkundig Laboratorium (1965-1970),

Researchmedewerker BoskalisWestminster (1970-1999),

Universitair hoofddocent TUDelft (part time), afd civiele techniek en geowetenschappen (1986-2000).

De presentatie is een tweede uitbreiding van de website waarvan het eerste deel, dat
betrekking heeft op de civiele aspecten van de stad in de periode van 1580 tot 1830. in 2013
online is gezet. Overigens zijn daar recent (2015) gegevens over de Oude Banne van
Woudrichem aan toegevoegd. Deze toevoeging is nog niet afgerond.
Hier is de beschrijving aan de orde van:
“de wording van de stad vanaf de 8e eeuw tot de wasdom van omstreeks 1600”,
feitelijk de periode voorafgaand aan het reeds gepresenteerde gedeelte.
Het is een beschouwing over de vorming van de stad aan de hand van veel documenten. Het
accent daarbij ligt vooral op de civieltechnische aard. De politieke situatie vormt meer de
achtergrond van de gebeurtenissen en aan de economische aspecten is geen aandacht besteed.
De bron voor elk gebruikt gegeven is in de tekst genoteerd met verwijzing naar een separaat
bronnenoverzicht. Om het beeld compleet te krijgen waren soms veronderstellingen als
aanvulling noodzakelijk. Deze zijn zoveel mogelijk gemotiveerd. Fantasie heb ik een enkele
maal gebruikt om een leemte te vullen, maar dat is ook als zodanig vermeld.
Langer wachten met openbaar maken van deze beschouwing leek me niet zinvol. Het beeld is
van voldoende gehalte om het voor geïnteresseerden te presenteren. Historisch onderzoek is
nu eenmaal nooit compleet, nooit af, want af en toe duiken gegevens op die de
veronderstellingen bevestigen of juist ontkrachten. Als daardoor in de tekst aanpassingen
noodzakelijk zijn, zal ik die in een tabel vermelden. Het geheel zou in boekvorm kunnen
verschijnen, maar pas als ik het onderzoek volledig heb afgerond.
Het boek is opgebouwd uit delen die in principe elk een tijdvak weergeven. Niettemin is het
noodzakelijk om sprongen door de tijd te maken. Het geschetste verleden is nu eenmaal deels
opgebouwd uit terugredeneren vanuit latere registraties. Ik verwacht uit verder onderzoek een
aantal documenten van voor 1500 nog te kunnen koppelen aan gegevens van rond 1600. Wie
weet vind ik die aansluiting nog.
Actum Woudrichem, 4 april 2016, Ferd van Roode.

