Toen en thans

Historie in actie

Een oude foto of prent uit de collecties van het Regionaal Historisch
Centrum naast een foto van de huidige situatie: daarin is goed te zien
hoe de gemeente Woerden in de afgelopen 150 jaar is veranderd. Soms
volkomen onherkenbaar, soms nauwelijks gewijzigd….een tijdsbeeld
in beelden.
De hier afgebeelde ‘Valbrug’ stond op de plaats van het huidige kruispunt
in het centrum van Zegveld. De Milandweg, de Molenweg en de Hoofdweg
waren toen nog dijken, die in tijden van slecht weer nauwelijks te berijden
waren. De Middenweg is helemaal nieuw. Die dateert uit de tijd van de grote
ruilverkaveling in de jaren ’50 en ’60. De Valbrug lag over de, ook grotendeels verdwenen, wetering langs de huidige Hoofdweg. Hier was de scheiding van de waterschappen Zegveld en Zegvelderbroek; later kwam hier een
sluisje. De Valbrug, waarvan het eerste exemplaar uit de 19e eeuw dateerde,
is kort na de Tweede Wereldoorlog gesloopt en vervangen door een wat
breder exemplaar, zo’n 100 meter verder op de Milandweg. Ook deze brug is
inmiddels verdwenen. Aan de hier afgebeelde brug hing een bordje met de
preventieve mededeling: “Landloperij en bedelarij verboden”. Thans is hier
een druk kruispunt, waar niets, zelfs geen bebouwing, meer herinnert aan dit
stukje verleden.

vanaf maart
Utrecht in de Middeleeuwen
Catharijneconvent, Utrecht
www.catharijneconvent.nl
8 april, 20.00 uur
Historische film door SHHV
De Dam, Woerden
www.shhv.info
12 en 13 april
Middeleeuws feest/ Riddertoernooi
Archeon, Alphen a/d Rijn
www.archeon.nl
26 en 27 april
Speelen ende Vermaek
Archeon, Alphen a/d Rijn
www.archeon.nl
6 mei, 20.00 uur
Historische film door SHHV
De Dam, Woerden
www.shhv.info
13 mei, lezing 20.00 uur
Steenkuilen en Pannenbakkerijen
Zaal der Kunsten, Woerden
www.shhv.info
vanaf 16 mei tentoonstelling
Beeldschone boeken
Catharijneconvent, Utrecht
www.catharijneconvent.nl
28 mei, lezing 19.30 uur
Paleis het Loo
Volksuniversiteit, Woerden
www.0348-online.net

Boven: kaart van de Valbrug.
Rechts: recente foto Milandweg
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26-28 juni
Evenement van het Veen
Openstelling van privétuinen
Hoofdweg, Zegveld
www.wuivendearen.nl
tot 31 januari 2010
De evolutie draait door
Universiteitsmuseum, Utrecht
www.uu.nl
op aanvraag door het Gilde
Rondleidingen Woerden
Stadsmuseum, Woerden
www.vvvwoerden.nl
zondagen
Kinderrondleidingen Dom
Domplein, Utrecht
www.domtoren.nl
op aanvraag
Rondleidingen Dom
Domplein, Utrecht
www.domtoren.nl
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Nieuwsbrief over de cultuurhistorie van Harmelen, Kamerik, Woerden en Zegveld

Dit is de eerste editie van Waardevol Woerden,
nieuwsbrief over de cultuurhistorie van Harmelen,
Kamerik, Woerden en Zegveld. In deze nieuwsbrief
vindt u actuele informatie over archieven, archeologie
en monumenten. In deze eerste editie staat het thema
water centraal.

Mijn monument... de watertoren
Als eerste in deze reeks komt Jan van Leer,
coördinator van het cluster Monumentenzorg van de
Gemeente Woerden, aan het woord. Het monument
dat volgens hem op dit moment het meeste in de
belangstelling staat is met stip “de Woerdense
watertoren!”.
De watertoren en de bijbehorende machinistenwoning
en machinegebouw dateren uit 1906 en zijn gebouwd
naar ontwerp van de bekende watertorenontwerper ing.
J. Schotel (1845-1912). De Woerdense watertoren is
speciaal in zijn soort door de uitgebreide detaillering. Denk
hierbij aan het siermetselwerk, de keperboogvormige
vensters en de beëindiging door middel van kantelen.
De watertoren is vanaf de bouw tot aan 1979 in gebruik
geweest. De belangrijkste functie van de watertoren
was het zorgen voor een constante druk in de leidingen
van het waterleidingssysteem van de stad. Door de
leidingen te openen stroomde het verse water richting
de huizen. Boven in de toren bevond zich een ijzeren
reservoir. Dit reservoir is tijdens de restauratie van
1983-1984 verwijderd.
De gemeente wil de watertoren in de Woerdense
binnenstad verkopen. Het gebouw aan de Oostsingel
staat al geruime tijd leeg, verklaart Jan van Leer. “Zelf
hebben we geen passende functie voorhanden, daarom
hebben we besloten het pand te verkopen aan degene
met het beste idee voor de watertoren”.
Inmiddels zijn alle ingediende plannen beoordeeld en
zal spoedig de winnende inzending officieël bekend
worden gemaakt. “Aan het aantal inzendingen is te
zien dat er nog steeds belangstelling bestaat voor dit
monument”, zegt Jan.
Wist u dat...
…de Commissie voor Monumenten en Cultuurlandschap (CMC) de officiële benaming is van de Monumentencommissie?

Boven: recente foto van de watertoren.
Onder: Bouw van de watertoren in 1906. Duidelijk zichtbaar is
dat de eerste en tweede geleding zijn voltooid.

Waardevol Woerden verschijnt elke drie maanden.
De nieuwsbrief is vernoemd naar het boek Waardevol Woerden in ontwikkeling van Roland Blijdenstijn uit 1999 over de
historische binnenstad.
De nieuwsbrief is gratis af te halen bij het stadhuis, het
Hofpoortziekenhuis, het VVV, het stadsmuseum, de bibliotheken van Harmelen, Kamerik, Woerden en Zegveld en
het Infocentrum op het Defensie-eiland.
U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via
waardevol@woerden.nl.
Ook vindt u de nieuwsbrief op www.woerden.nl.
De volgende Waardevol Woerden komt uit op 30 juni 2009.

Bepaling loop Romeinse Rijn leidt tot nieuwe inzichten

Woerden in stukken

Tussen 1999 en 2004 was de binnenstad van
Woerden getuige van grootscheepse opgravingen.
Deze hebben ons veel geleerd over het Romeins
verleden van Woerden. Zulk grootschalig onderzoek
heeft sindsdien niet meer plaatsgevonden. Maar ook
kleine onderzoeken, zoals die aan de Singel en de
Oranjestraat, kunnen soms voor nieuwe inzichten
zorgen…

In deze nieuwsbrief willen we elke keer een
archiefstuk uit de kluis van het RHC Rijnstreek en
Lopikerwaard aan de vergetelheid ontrukken. Soms
uniek, soms belangrijk, soms grappig, maar altijd
interessant. Deze keer:

De rivier de Rijn speelde een cruciale rol in de Romeinse
tijd. De rivier was niet alleen een belangrijke transportader,
maar bepaalde in hoge mate de landinrichting in de
Romeinse tijd in Woerden. De rivier vormde namelijk de
noordgrens van het Romeinse Rijk. We zien dan ook in
Woerden dat bijna alle activiteit in de Romeinse tijd zich
op de zuidelijke Rijnoever afspeelt. Het was de locatie
van een legerplaats, van de doorgaande weg en de
vestigingsplaats van veel burgers.
Om deze reden is kennis over de loop van de Romeinse
Rijn belangrijk voor het beeld van Romeins Woerden.
De Rijn verlegde zijn loop in die tijd met een regelmaat.
We zien dan ook dat de loop van de Romeinse Rijn
anders was dan die van de Middeleeuwse Rijn. Waar
de Middeleeuwse Rijn diagonaal door de hedendaagse
binnenstad liep (ter plaatse van de huidige Rijnstraat),
maakte de Romeinse Rijn een bocht. In deze bocht met goed uitzicht op de overzijde van de Rijn - bouwden
de Romeinen de legerplaats (castellum) Laurium. De
locatie had nog andere voordelen. Het was namelijk
de plaats van waaruit de Grecht richting het noorden
stroomde. Waar de Linschoten in de Rijn uitmondde, is
niet precies bekend. Recent onderzoek werpt hier een
nieuw licht op.

In 1995 werd het Groot-Waterschap van Woerden
opgenomen in het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden. Daarmee kwam er een eind aan een lange
geschiedenis, die in 1322 begon. In dat jaar richtte de
Hollandse graaf Willem III een bestuursorgaan in ter
bescherming van het Stichts-Hollandse grensgebied
tegen het water. Het bestuur van dit Groot-Waterschap
bestond uit een dijkgraaf en vier Hoogheemraden,
die vanouds twee keer per jaar, in het najaar en het
voorjaar (‘te hooi en te gras’) bijeenkwamen om de
belangrijkste dijken, de Hollandse Kade en de Oude
Rijn te inspecteren. Ook werd er dan vergaderd en de
dag werd afgesloten met een groot diner. Daar mochten,
behalve de dijkgraaf en Hoogheemraden ook de
waarsmannen, de vertegenwoordigers van de polders
(een soort poldergemeenteraad), bij zijn. Dijkgraaf en
Hoogheemraden waren tot ver in de 19e eeuw rijke,
soms adellijke heren uit Utrecht, Leiden of Gouda; de
waarsmannen waren daarentegen meestal boeren uit
de polders rondom Woerden.

In 2007 is een booronderzoek uitgevoerd aan de
Oranjestraat en de Prins Hendrikkade. Op beide locaties zijn afzettingen van een rivierbedding aangetroffen. Opvallend was dat de afzettingen in het noorden
verschillen van die in het zuiden. In het noorden waren
namelijk aanzienlijk meer schelpen en hout- en planten-

Het Hensboek van het Groot-Waterschap
van Woerden

Een van de schepen die aan de Oranjestraat is gevonden, de
boomstamkano Woerden 3

resten aanwezig in de grondlagen. Door Dimitri Schiltmans, de uitvoerder van het onderzoek, zijn verschillende mogelijkheden geopperd om deze verschillen te
verklaren. Dat het verschil te wijten is aan de binnen- en
de buitenbocht van de Rijn lijkt uitgesloten. Onderzoek
aan de Singel ten westen van de binnenstad toonde in
2008 aan dat de Rijn ter plekke een oost-west verloop
had. Indien het in het zuiden ook om de Rijn zou gaan,
zou de rivier een haast onmogelijke bocht naar het westen moeten maken. Wel kan het zijn dat daar sprake is
van een andere, waarschijnlijk oudere, bedding van de
Rijn. De laatste mogelijkheid is dat er sprake is van verschillende rivieren. In dat geval kan gedacht worden aan
de Rijn in het noorden, en de Linschoten in het zuiden
van het gebied. Dan hebben we te maken met de plaats
waar de Linschoten zich bij de Rijn voegde.
Maar wat betekent dat voor ons beeld van Romeins
Woerden? De Linschoten was actief vanaf 4000 jaar
geleden. Waarschijnlijk voerde de rivier in de Romeinse
tijd niet of nauwelijks water meer. Echter ook in dat
geval was dit een gunstige locatie. De hogergelegen
oeverwallen waren geschikt voor bebouwing. En de
soldaten kunnen gebruik gemaakt hebben van de lagere locatie van de (voormalige) bedding. Mogelijk is
de oude bedding door de Romeinen open gehouden
om als beschutte insteekhaven vanaf de Rijn te dienen,
denken archeologen Edwin Blom en Wouter Vos. In de
Oranjestraat zijn bij saneringen in de jaren ‘80 en ‘90
namelijk resten van drie schepen gevonden. Haaks op
de bedding zijn stevige houten palen aangetroffen. Ze
liggen in het verlengde van de Romeinse weg die van
de Wagenstraat naar de Havenstraat liep en vormen ter
plekke van de waterloop een dam of brug. Overigens
bood de locatie te midden van waterlopen voor het castellum ook nadelen: voor het eind van de 1e eeuw waren
al twee overstromingen zichtbaar in de opgravingsputten in de binnenstad, die een deel van de staande gebouwen zullen hebben verwoest.

Een gebruik bij deze maaltijden was het drinken van
de zogenaamde ‘Hensbeker’. Dat was een grote
gouden bokaal, versierd met wapens. De Hensbeker
van het Groot-Waterschap van Woerden had de naam,
‘Hertog Albrecht’, genoemd naar de 14e-eeuwse graaf
Albrecht van Beieren, die van belang is geweest voor
de waterhuishouding in het land van Woerden. In de
Hensbeker gingen ongeveer twee flessen wijn, die,
volgens gebruik, door de nieuwe Hoogheemraden en
waarsmannen in één teug moest worden leeg gedronken.
Daarna moesten de nieuwe bestuurders een spreuk,
gedichtje of heilwens schrijven in het ‘Hensboek’. Met
wisselende resultaten: sommige Hoogheemraden waren
zo gewend aan wijn, dat ze na twee flessen, nog altijd
goed en duidelijk schreven, soms zelfs in het Latijn. De
veehouders uit de polder waren minder wijn gewend: hun
hanenpoten zijn niet altijd netjes, om van hun tekstjes
nog maar te zwijgen. Vaak konden zij zelf niet schrijven,
dan was de secretaris van het Groot-Waterschap niet te
beroerd om dat namens hen te doen….tot hilariteit van
de aanwezigen die wel konden lezen en schrijven.

Een paar voorbeelden van de bijna 300 teksten, die
we tot op de dag van vandaag nog kunnen lezen:
“Hertogh Aelbert is een knecht, ik ben droncken en hij is
regh(t)” - Dirk Blom uit Harmelen, 1722
“Drinck ick niet, soo sterff ick; drinck ik te veel, soo bederf
ick. Beter gedroncken en bedorven als niet gedroncken
en gestorven” - Dirck Both uit Montfoort, 1704
“Den Hertog in het hooft, sijn hoogheyt in het hart,
vergeet ik heeden ligt de voorgeleeden smart” - Adriaan
Bastiaanse, dorpssecretaris van Zegveld, 1751
In 1795, toen de Fransen kwamen, is de bokaal
waarschijnlijk omgesmolten ter financiering van de
oorlog. Gelukkig bleef het Hensboek bewaard en dankzij
het boek weten we zelfs hoe de ‘Hertog Albrecht’ eruit
zag: Arent de Raet tekende hem, met minstens twee liter
wijn in zijn lijf, in 1692 naast zijn Latijnse wens.
Het Hensboek is te bekijken in de studiezaal van
het Regionaal Historisch Centrum in het Stadhuis in
Woerden.

Het Hensboek is bewaard gebleven en beslaat de periode
tussen 1691 en 1794.

Wist u dat...
…het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard de opvolger is van het Streekarchief Rijnstreek? Sinds 1 april 2008 is het Streekarchief
gefuseerd met het Samenwerkingsverband Archiefzorg Lopikerwaard (gemeentes Lopik, Oudewater en IJsselstein), waardoor
het werkgebied bijna twee keer zo groot is geworden en het aantal archieven met ruim een kilometer is gegroeid.
Voor meer informatie www.rhcrijnstreek.nl

