
WOERDEN SE MANUSCRIPTEN* door Nico Plomp 

Het aantekeningenboek van een burgemeestersfamilie. 

AUTEURS: Dit aantekeningenboek is in 1551 begonnen door Marten Henricsz, een 
goudsmid te Woerden, die toen burgemeester was. 
Hij werd geboren in 1524, en overleed in 1557 of 1558. Zijn vrouw was Geertien Jacobs de 
Hooch. 
Zij hertrouwde in 1559 met IJsbrant Ghijsbertsz van der Voort, die in 1 536 was geboren. Hij 
schreef slechts enkele familieaantekeningen in. 
De volgende eigenaar van het boek was Dirck Dirckss, geboortig van 'Delfsgaeu'. Hij bezat 
het boek in 1577, en schreef er in dat jaar deze gedachte in neer: 
'Item ten ghaet ter weerelt pyet wel als den geestelijcken ten strijdewert werden bevonden, 
het wair beter dat se leerden ende bekeerden alle tmenschensaed' 
Dat was zijn enige bijdrage aan het boek. Na hem werd Jacob Martensz van der Hooch 
eigenaar, die volstond met er zijn naam in te schrijven. Hij was misschien een zoon van 
Marten Henricsz, die een zoon Jacob had welke in 1555 geboren was. Daarna kwam het in 
bezit van Jacob Hugensz de Hooch. Hij was in 1559 geboren. In 1585 werd hij voor het eerst 
burgemeester. Hij overleed op 4 maart 1630. 
Het werk dat door Marten Henricsz, zijn oom, begonnen was, heeft hij voortgezet. Behalve 
een groot aantal uittreksels van archivalia, die thans voor een deel verloren zijn, noteerde hij 
een aantal zaken die in zijn tijd de gemoederen van de vroede vaderen bezig hielden. De 
laatste hand in het boek is die van een onbekende, die in 1630 het overlijden van Jacob 
Hugensz de Hooch optekende. 

Inhoud: 
a. Familieaantekeningen, door Marten Henricsz, IJsbrant van der Voort, Jacob de 

Hooch en een onbekende, (folio lv, 2, 46, 51 en achterin een ongenummerd blad). 
b. Uittreksels uit de oude stede- of weesboeken van Woerden. 

Deze uittreksels zijn belangrijk omdat de oorspronkelijke registers niet bewaard 
gebleven zijn. Zowel Marten Henricsz als Jacob Hugensz de Hooch maakten er 
aantekeningen uit. Het 'oude stedebouck' blijkt uit vier delen te hebben bestaan. Het 
eerste deel bevatte 'de bewijsinghe van der weeskinderen goederen'. Het tweede deel 
'rechts-bescheijdenissen'. 
Marten Henricsz maakte uit het eerste deel aantekeningen betreffende het erfrecht en 
het tolrecht (folio 4 - 6v). 
Jacob de Hooch excerpeerde uit alle vier delen acten betreffende zijn voorgeslacht, 
uit de vijftiende en zestiende eeuw. Hiertoe behoorde o.a. de familie van Naerden 
(folio 19-30v, 4 6 - 51). 

c. Uittreksels uit het oudste keurboek van Woerden. 
Marten Henricsz copieerde een keur op de schutterij uit het jaar 1507 (folio 7). 
Jacob de Hooch copieerde de 34 oudste keuren (folio 135v — 142). 

d. 'Sommighe dingen dienende tot dat ambacht der gaudtsmeden', aangetekend door 
Marten Henricsz (folio 7v - 8v). 

e. Afschrift door Marten Henricsz van het vredesverdrag in de grote oorlog tussen die 
van Utrecht en het hof van Bourgondië, in 1483, (folio 12v- 18). 

f. Afschrift door Jacob de Hooch van een verhandeling over de afkomst van de 
burggraven van Montfoort, gevonden onder de papieren van Huych Willemsoon van 
Swieten, in leven burgemeester van Oudewater. (folio 53 - 60). 
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k. 

N.B. Deze verhandeling is afgedrukt door H. van Rijn in zijn uitgave van Van 
Heussen's 'Historie ofte beschrijving van 't Utrechtsche bisdom' (1719), blz. 
271 e.v. Hij gebruikte waarschijnlijk een ander afschrift, dat echter bijna 
woordelijk hetzelfde is. Het werd hem ter hand gesteld door 'den Eerwaarden 
HeerJ.V.E.' 

Afschriften door Marten Henricsz en Jacob de Hooch van privileges van stad en 
grootwaterschap Woerden (folio 71 -111 v, 113v - 117). 
Afschriften door Jacob de Hooch van stukken betreffende de bevoegdheden (en 
geschillen daarover) van baljuw en stadsbestuur (folio 119 - 128v). 
Afschriften door Jacob de Hooch van overeenkomsten inzake de vrijheid van exue 
tussen Woerden en Utrecht, Leiden en Schoonhoven, 1599 (folio 128v - 131 ). 
Afschriften door Jacob de Hooch van het octrooi voor de nieuwe vroedschap, 1602, 
en de continuatie daarvan, 1612 (folio 131v- 135). 
Aantekeningen van Jacob de Hooch betreffende de door Prins Maurits aangebrachte 
veranderingen in het stadsbestuur, 1618 (folio 143 - 144v). 

VORM: Een deel, omvattende 144 genummerde folio en een aantal ongenummerde. 
In leer gebonden met twee koperen sloten waarvan er een verloren is gegaan. 

COLLECTIES: Het boek heeft in de vorige eeuw deel uitgemaakt van de bibliotheek van Mr. 
B.J.L. baron de Geer van Jutphaas, heer van Jutphaas (1816 - 1903). 
Na zijn overlijden werd zijn verzameling op 27 januari 1905 geveild bij J.L.Beyers te Utrecht. 
Met enige andere manuscripten werd het boek aangekocht voor het Algemeen Rijksarchief, 
waar het thans nog berust (Collectie handschriften van de derde afdeling, nummer 751). 

* eerder verschenen artikelen over dit onderwerp in Heemtij dinghen 24 en 25. 

IN MEMORIAM DICK VAN VLIET 

Op 25 september overleed te Woerden, 44 jaar oud, de heer Dick van Vliet. 
Hij was een van de actieve leden van de vereniging, die regelmatig de 
vergaderingen bezocht. Ook aan de archiefwerkgroep heeft hij, voorzover zijn 
gezondheidstoestand dat toeliet, deelgenomen. 
Bij het samenstellen van het boek 'Van achter de oude schandpaal' door de 
heer Joh. Jansen, heeft hij bereidwillig zijn medewerking verleend door 
prenten beschikbaar te stellen uit zijn uitgebreide verzameling, die hij met 
zoveel toewijding heeft samengesteld. 
Deze en andere blijken van zijn belangstelling hebben wij op hoge prijs 
gesteld, en willen wij in dankbare herinnering houden. 

N.P. 
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