
W O E R D E N S E M A N U S C R I P T E N door Nico piomp 

DE WOERDENSE DAGBOEKEN VAN WILLEM VAN DER HOEVE 

A U T E U R : Wi l lem van der Hoeve werd in 1729 te Gouda geboren als zoon van Frederik van 

der Hoeve en E l isabeth van der Hoeve. 

Z i j n vader, d ie z i ch in 171 3 te Gouda vest igde, stamde u i t een IJssels te inse fami l ie , 

die a l s wapen voerde: in goud drie v issen van de na tuur l i j ke kleur, waarvan twee hor izon

taal geplaatst , met de derde ver t icaal daarboven. Wi l lem's vader werd l id van de vroedschap 

en burgemeester van Gouda. Toen h i j in 1761 overleed volgde Wil lem hem het jaar daarna 

o p a l s l id van de vroedschap. 
in 1763 werd h i j schepen-commissaris en in 1781 voor het eerst burgemeester. Voorts 

was h i j daar weesmeester en kerkmeester. In 1782 werd door het over l i jden van Frederik 
Hendrik baron van Wassenaar van Sint Paneras het ambt van balj-uw, d i jkgraaf en kaste le in 
van Woerden vacant . Z i j n opvolger moest worden benoemd door de stadhouder, op voordracht 
van de Stoten van Ho l l and . 

De Ridderschap en een aantal steden droegen voor W.A .L . van Gronsveld tot Werkendam, 
J.N.A. van Wassenaar en P.A. van Boetselaer. De over ige steden droegen voor W. van der 
Hoeve en Dr. W. Gr i f f ioen, beiden regerend burgemeester van Gouda, en F. Dekker, oud-sche-
pen van die s t a d . Di t d r ie ta l , waarop de meeste stemmen waren geval len, werd voorgedragen 
aan de pr ins, d ie daarui t Willem van der Hoeve benoemde. Op 1 augustus 1782 nam de nieuw
benoemde bal juw z i j n intrek op het kasteel te Woerden. Z i j n funct ies te Gouda behield h i j , 
en h i j reisde daarom voortdurend heen en weer tussen Gouda en Woerden. 

Van der Hoeve heeft z i j n taak hoog opgevat. Nauwkeur ig stelde hi j z i j n werkzaamheden 
te boek. Het Gemeentearchief van Gouda bewaart het dagboek dat h i j a ls vroedschap en 
burgemeester van Gouda heeft bi jgehouden (1761-1788). Ook heeft h i j daar aantekeningen 
gehouden van z i j n werkzaamheden voor de stadsfabr icage (dienst gemeentewerken) en als 
weesmeester en kerkmeester. Het eerstgenoemde register is in druk ui tgegeven. Van z i jn 
werkzaamheden te Woerden hie ld h i j aantekening in de hieronder vermelde reg is ters . 

Van der Hoeve was zeer pr insgez ind. D i t bracht hem te Gouda in moei l i jkheden met de 
baljuw aldaar, Mart inus van Tou lon , en te Woerden met het stadsbestuur, voornamel i jk met 
de fami l i e Costerus, die fel ant i -Oranje waren. Deze con f l i c ten , en de gebeurtenissen rond 
de Commissie van Defensie, waarvoor h i j in 1787 het kasteel moest ontruimen, (na de komst 
van de Pruisen keerde hi j terug) worden u i tvoer ig in z i j n dagboek beschreven. Ook de moei
l i jkheden rond Johan Chr is t iaan ten Noever, d ie te Woerden de Zuidhol landsche Courant 
ui tgaf. 

Van der Hoeve moest opnieuw het veld ruimen in 1795. Deze keer was het voorgoed. Z i j n 
plaats werd ingenomen dooreen patr iot : zi jn aar tsv i jand Mr. Dominicus Costerus, voordien 
burgemeester van Woerden. 

INHOUD: De Woerdense aantekeningen van Willem van der Hoeve beslaan drie delen. Een 
deel draagt de rugtitel 'Waterschap van Woerden'. Het is aangelegd in 1783 en bevat: 
Afschriften van stukken betreffende de schouw en de vierschaar van dijkgraaf en hoogheem
raden: 



Afschriften van de af te leggen eden van de functionarissen van het Groot Waterschap; 
Uittreksels uit het Groot Charterboek van Frans van Mieris, betreffende het Groot Water-
schap; 

Uittreksels uit de archieven van de Staten van Holland, betreffende het Groot Waterschap; 
Lijst van stukken in het stadsarchief van Gouda, betreffende het Groot Waterschap; 
Uittreksel uit een register op de placcaatboeken van Holland, betreffende het Land van 
Woerden; 
Register op de Resolutieboeken van het Groot Waterschap (1595-1783); 
Afschriften van stukken betreffende de scheiding van de secretaris-ambten van stad en 
Groot Waterschap in 1603; 

De beide andere delen dragen de rugtitel 'Aantekening Boek Woerden'. 
Het eerste deel omvat de periode 9 juli 1782 tot 31 december 1788, het tweede deel de 

periode 7 januari 1789 tot 22 mei 1797. Achterin een register op dit deel, voor zover het 
betrekking heeft op het Groot Waterschap, voorts een lijst van vroedschappen en schepenen 
van Woerden (1789-1794) en een lijst van secretarissen van het Groot Waterschap (1603-1795). 

VORM: Drie delen in folio, in perkamenten banden. Het deel 'Waterschap van Woerden' om
vat 90 genummerde folio, en ongeveer evenveel ongenummerde, waarvan het grootste gedeel
te blanco is. 

Het deel 'Aantekening Boek Woerden' omvat 186 folio, het deel 'Aantekening Boek Woer
den No 2' 215 genummerde folio en enige ongenummerde. 

COLLECTIES: De drie delen werden op 6 juli 1928 door Nie. de Kruif, secretaris-rentmees
ter van het Groot Waterschap Woerden, ten geschenke gegeven aan fr. Richardus van Scheijn-
del O.F.M. Deze overleed in februari 1929, waarna de boeken het, eigendom werden van de 
bibliotheek van het klooster der paters Minderbroeders te Woerden, waar zij thans nog berus
ten. 

LITERATUUR: Het Goudse dagboek van Willem van der Hoeve is door Dr. Mr. J. Smit on
der de titel 'Een regentendagboek uit de achttiende eeuw' uitgegeven in 1957 als tiende 
verzameling bijdragen van de Oudheidkundige Kring 'Die G oude'. Eveneens verscheen het 
bij Van Gorcum & Cie, Assen. Deze uitgave is tegen gereduceerde prijs nog verkrijgbaar 
bij Gysbers en Van Loon, Bakkerstraat, Arnhem. 

De Goudse gegevens over de auteur werden ontleend aan de in dit werk op blz. 871 voor

komende biografie. 
Over de conflicten met Martinus van Toulon kan men lezen in diens autobiografie, die 

afgedrukt is in 'De Spectator' van 1878. 
Over de Woerdense aktiviteiten van Willem van der Hoeve en over Mr. Dominicus Coste-

rus en Johan Christiaan ten Noever raadplege men 'Hoofdstukken uit de geschiedenis van 
de stad Woerden', door C.I.A. van Helvoort, uitgegeven door N.V. Gooi en Sticht, Hilver
sum, 1952. 
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