
WOERDEN 600 jaar STAD 

De verlening van stadsrechten aan Woerden op 12 maart 1372 zal voor velen niet meer zijn dan een 
onbegrepen gebeurtenis in het duister van de middeleeuwen. Om die reden heeft de Stichting 
Stichts-Hollandse Bijdragen aan Nico Plomp opdracht gegeven tot het samenstellen van een herden-
kingsuitgave, waarin aan de middeleeuwse geschiedenis van Woerden speciale aandacht wordt ge
schonken. 
Het verrassende is nu dat uit het onderzoek is gebleken dat de middeleeuwen in de geschiedenis van 
Woerden helemaal geen duistere periode vormen. Het was een boeiende tijd, waarin de mensen ber
gen werk hebben verzet en een geweldige veerkracht hebben getoond onder de vele tegenslagen die 
zij ondervonden. Ondanks het feit dat zij hier in het grensgebied tussen het graafschap Holland en 
het Sticht van Utrecht, toen twee zelfstandige staatjes, voortdurend het slachtoffer werden van con
flicten tussen op macht beluste landsheren en kasteelbewoners uit de omgeving, was er een gestage 
groei. Een hoogtepunt in die ontwikkeling was dat omstreeks 1370 de maarschalk van het graaf-' 
schap Holland, Willem van Naaldwijk, het plaatsje begon te versterken met wallen, muren en grach
ten. Voortaan zou Woerden als grensvesting de toegang tot Holland bewaken en verdedigen tegen 
indringers vanuit het Sticht van Utrecht. Het bewaken van de vesting werd de gemeenschappelijke 
taak van de inwoners, die in ruil voor hun inspanningen op 12 maart 1372 stadsrechten kregen. 
Behalve over de middeleeuwse stad kunt U ook over het Land van Woerden veel in dit boek vinden. 
De ontginningen in de omgeving, het Groot-Waterschap Woerden, de kastelen en hun bewoners, de 
economische toestand in de stad en op het platteland, de bouw van het kasteel te Woerden, Jan de 
Bakker, de godsdiensttwisten in de zestiende en zeventiende eeuw, dat alles wordt behandeld in 
dit boek waarin de geschiedenis van Woerden en omgeving wordt beschreven tot het rampjaar 1672. 
Toen maakte de oorlog met de Fransen, die Woerden ruim een jaar lang bezet hielden, een einde 
aan de welvaart van Woerden en moest de stad als het ware opnieuw beginnen. 

Er zal ongetwijfeld in dit boek veel voor U te lezen zijn. Het bestuur van de Historische Vereniging 
is dan ook verheugd dat het U dezer dagen in de gelegenheid kan stellen dit boek tegen een extra-
gereduceerde prijs te verkrijgen. Zoals U weet heeft de vereniging reeds enige jaren een deel van haar 
baten gereserveerd om daarmee dit jaar wat extra's te kunnen doen. De eerste aanbieding die U 
krijgt is dit boek, dat voor de leden niet meer dan f. 7,50 kost. Daarnaast heeft het bestuur nog een 
aantal aantrekkelijke activiteiten gepland, waarover U door middel van convocaties nader bericht 
zult ontvangen. 
Voor nieuwe leden zal de gereduceerde prijs gelden zolang de voor de vereniging gereserveerde voor
raad strekt. 

LIJST VAN NIEUWE BURGERS TE UTRECHT van 1580 - 1700 komende uit 
WOERDEN 

Jan Joisten Coppendreijer 
Peter Comelisz 
Peter Reijersz Cruyf 
Ewout Dircxz 
Govert Jansz van Essen 
Hermannus Fredericksz 
Jan Gijsbertsz 
Henrick Jansz 
Jacob Jansz 
Arien Jansz 
Quirijn de Keijser 
Dirck Arisz Schijff 
Dirck Cornelisz Swanenburg 

schrijnwerker 

schilder 
herbergier 
ebbenhoutwercker 
metselaer 
herbergier 
cleermaker 

backer 
tinnegieter 

23 juni 
4 januari 
31 maart 
16 maart 
16 oktober 
10 maart 
14 september 
1 augustus 
20 maart 
12 mei 
3 maart 
14 maart 
10 maart 

1582 
1617 
1677 
1622 
1624 
1677 
1588 
1612 
1647 
1677 
1677 
1640 
1677 

mitsgaeders sijn sonen en dochters 

De gegevens zijn ontleend aan de publicatieboeken uit het Gemeente Archief te Utrecht. 
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