
De wijsheid van de Wijze Woerdenaren, 
 
Wij, zijn Albrecht van Beieren en Albertine van Beieren en hun getrouwen. 
U kent ons vast nog wel van de stadsrechten in 1372. 
Wij, mochten van Petrus éénmalig uit de hemel neerdalen 
om op deze wijze, raad te geven aan uw Wijze Raad. 
 
650 jaar geleden hebben wij uw dorp stadsrechten gegeven. 
Dat vieren jullie nu met als thema Woerden Wijs, zeker, Woerdenaren zijn eigenwijs. 
Inmiddels is deze stad veel groter en wijzer geworden  
Er zijn twee markten per week, er hoeft geen tol meer betaald te worden. 
De poorten zijn weg, evenals de grote hoeveelheid noodzakelijke militairen. 
Kortom deze stad aan de Oude Rijn met zijn kaashandel en dakpannenfabriek 
zijn prachtige parken, de Singels en een mooi Defensie eiland mag er zijn. 
De burgers hebben het goed met hun prachtige huizen en mooie tuinen 
Onze paarden en koetsen zijn ingeruild voor auto’s en vrachtwagens. De snelheid is 
fantastisch, maar het geluid? 
 
Uw Wijze Raad heeft als uitgangspunt om goed naar de burgers te luisteren en voor 
ze te zorgen. 
Daarom geven wij deze Wijze Raad, een goede, historische, wijze raad: 
Luister naar de burgers, speciaal de wijze burgers die met de tuin aan een drukke 
doorgaande weg liggen. 
Luister naar hen, zij rekenen op jullie, zij hebben op jullie gestemd. 
Laat hen niet stikken, doe geen halfslachtige maatregelen, geef hen rust, geloof in 
hun wijsheid. 
Ze moeten zelf al veel betalen voor hun dure ramen om in ieder geval binnen rust te 
verkrijgen. 
Maar buiten in hun tuinen, die als enige tuinen aan een drukke weg liggen, als ze 
daar gezellig met elkaar willen praten, kan dat niet: de vrachtwagens en motoren 
overstemmen alles. 
Gebarentaal is soms noodzakelijk en de noodzakelijk ventilatie blijft uit, want de 
ramen blijven ook met mooi weer, dicht. 
 
Maar wij, Albrecht en Alberta van Beieren en hun gevolg 
willen jullie deze wijze raad geven 
Zorg goed voor jullie burgers, 
Gun ze een stille tuin waar ze gezellig met elkaar kunnen verblijven. 
En gun ze ’s morgens rustig de tijd om te ontwaken. 
In plaats van om 5 uur door de vele vrachtwagens uit bed gedenderd te worden. 
 
Maar alleen daarover kan  deze Wijze Raad snel beslissen. 
Deze verontruste maar strijdvaardige burgers hebben jullie anno 2022 hard nodig. 
 
Wij gaan nu met een goed gevoel weer terug waar wij vandaan kwamen. Wij rekenen 
op jullie voortvarendheid en wijsheid. Wij zullen toezien op de snelle voortgang. 


