
Waarop de Heer Collonel weder voortvoer, als volgt: 

Gij mijne Meede-Officieren, gij Schutters van deze aloude Ambagts-Heerlijkheid, ziet op Uwe 
Wapens, ziet op deze Vanen, - laten wij ze nu tot onze oeffening gebruiken, niet alleen, maar 
ook in tijden van nood en geweld ons daarvan tot onze verdediging te kunnen bedienen. 
-Nimmer kunnen wij onze Voorregten genoeg waarderen, - wel toegerust en wel geoeffend, 
kunnen wij den grijzen stok en 't weerloze wigt, ons goed en ons leeven verdedigen, en den 
Vijand van Vaderland en Vrijheid, den loon voor zijne verdiensten geven.-
Laten wij oeffenen, en door ons voorbeeld de tragen beschamen-. Laten wij ons oeffenen en 
door onze vaardigheid en moed, onze vijand met vreeze vervullen; - zoo zullen wij de vrede 
bestendig, onze Vrijheid zeker, en onze Woningen veilig maken. 

Deze plegtigheid verrigt zijnde, manoeuvreerde en vuurde de Schutterije. 

- Ontleend aan de Zuid-Hollandsche Courant, wordt uitgegeven bij Rijk Paling Willemsz in 't 
Post Comptoir te Woerden. 
Ao 1785 No 110, woensdag, den 14 den September. 

HENDRIK VERHOEF en de GEBROEDERS DE WITT 

VERHOEF, (HENDRIK) gebooren te Woerden , doch, ze. 
dert, Zilverfmid in 'sGraavenhage, ftaat in 's Land« Gefchie-
denisfen gebrandmerkt, al« de voornaamfte bewerker van den 
fchroomlijken oproer in die Hofplaats , welke, ten laatfte, 
uitliep in het alfchuwetijkat raoordtoneel, 't welk immer ge
opend wiertk. Een ijverig voorftander zijnde van het Huis 
van Oranje, en, diensvolgens , een geflagen vijand van al 
wat geoordeeld wïerdt, de verheffing van dat Huis te weder-
flreeven, hadt hij een zo feilen haat opgevat tegea de broe
ders JOHAN en KORNELis DE WITT, dat hij, op den dag, op 
welken de beide Staatsmannen omkwamen, zich van een Staa
ten-roer voorzien, en daar op twee Kogels hadt lasten loo-
pen, hebbende voorts God gebeeden , tot het van kant hel
pen der broederen te mogen medewerken, of zelve omkoo-
men. VERHOEP diende ate Schutter onder het Blaauwe Vaan
del, daar Kapitein van was ZACKARIAS DE ZWART, naderhand 
tot Vroedfchap van 'f Graavenhage bevorderd. Bekend zijn 
de beweegingen, al vroeg in den voormiddag van Saterdag, 
den twiniigften Augustus des Jaars 1672, toen raen den Raad-
penfionari» JOHAN DE WITT lLtiglijk na de Gevangenpoort ge
lokt hadt, om zijnen broeder KOKKELIS van daar te haaien. 
Om de rust, zo 't heette, te bewaaren , hadden de Burger-
Kompagnlen, aan verlcheiden oorden, post gevat. Het Blaau
we Vaandel, waar onder VERHOEF behoorde, trok na den 
Singel. In het optrekken derwaarts had: hij eene Kompagnie 
Ruiters toegeroepen : de Prins boven! de Witten orderI 
wie V ändert meent, dien flaa de donder ! Naderhand plaat-
fte zich dit Vaandel nader aan de Gevangenpoort. Midlerwijl 
gedroeg zich VER HOEP dermate onfluüaig en oproerig, en 
floeg zo bedreigende woorden tegen de DE WITTEN uit, dat 
zulks ter kennisfe der Regeeringe kwam; wordende hij , 
diensvolgens, eerst door den Burgemeester JOAN HAAS, afzon-
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derlijk, en voort«, op het Stadhuis ontbooden zijnde, door 
de Wethouderfchap op eene vriendüjke wijze verzogt, van 
zijn voorneemen af te zien. Doch de booswigt hadt alle eer 
vergeetert. De beleefde waai fchu wing der Regeeringe met 
fchamperheiJ beantwoordende, keerde hij onbefchoft den rug, 
en verliet al fchektende het Stadshuis, om zich wederom bij 
zijne makkers te voegen. In den r.aamiddag, toen 'er onder 
de menigte eenige onverduldigheid ontftondt , over het lang 
vertoeven der Gehroederen op de Gevangenpoort, was VER
HOEF een der eerflen, welke op de deur fchoot, om dezel
ve te openen. Toen dat mislukte, liep hij na het Voor
hout , en onthaalde aldaar den Smid van zijne Hoogheid eenige 
mokers, hamers en breekijzers, om met dezelve de deur te 
beuken. Toen dezelve van binnen geopend was, ßoof flraks 
VERHOEF de trappen op, na het Vertrek, alwaar de broeders 
hun deerlijk lot verwagtten. KORNELIS DE WITT lag op een 
Ledekant. Derwaarts vliegt de Zilverfmid, fchuift onbezuisd 
de Gordijnen open, en drijft den Ruwaart toe: Verraader] 
gij moei flerven: bid God en bereid u. Op de vraag des 
Ruwaarts, Vrienden, wat heb ik misdaan ? Gij zijt een 
Prinfenmoorder, duwde hem de andere tegen, een Verraai 
der, een Schelm', haast u. De Ruwaart, daar op de bee-
nen van het Ledekant iteekende, en bemerkende dat een der 
burgers, in zijne Kamermuilen, deszelfs water gemaakt hadt: 
Trek aan maar, voerde hem daar op VERHOEF toe , */ is 
yaor u flegts om een korten tijd te doen. De Ruwaart was 
de eerfte, dien men na buiten hadt gefleurd. Hem volgde de 
Raadpenfionaris, wordende bij de hand geleid door VERHOEF, 
welken hij vraagde, vroome burger, hoe gaat dit 20? te
vens, zo als VERHOEF naderhand verhaalde, hem aanziende 
met een gelaat, zo fcherp en ernftig, dat het hem verbaasde. 
Nogthans betigtte hij den Raadpenfionaris van Landverraad; 
waar tegen deeze zich kortelijk verdeedigde , zo dat het 
van anderen gehoord wierdt; die voorts begonnen te roepen, 
dat VERHOEF zich met Heer JOHAN verßondt , en deizelfs 
goudbeurs al weg hadt. Waar op VERHOEF toornig wotdenT 
de, den Raadpenfionaris van zich fiootte, met deeze woor
den , Neemt den Schelm dan , en bruit met heat voor den 
Duivel Naa dat het grqwelftuk volvoerd was, begaf zich 
VERHOEF, 'savonds omtrent half tien uure, na de Strafplaats, 
om den vermoorden de harten uit het lijf te haaien, zo als 
hij met groote verwoedheid deedt; verwonende voorts de
zelve, in zekeren herberg, aan eenigen zijner vrienden; wel
ken hij voorts berigte, dezelve aan den Prinfe of na Engeland. 
te zullen zenden; 't welk, egter, niet gefchied is , alzo hij 
de harten in Terebinthijn - olie bewaarde, en ze dikmaals plagt 
te vertoonen, 

Wegens de verdere lotgevallen van VERHOEF ontmoeten wtj 
het volgende berigt. Zijnen Zilverfmids - Winkel verlaaten 
hebbende, wierdt hij Waard te Voorburg. Hier maakte hij, 
eerlang, zich aan zo veele flraatfehenderijen en andere fchehn. 
ftukken fchuldig, dat het Geregt hem in verzekering deadt Eêö-
men, en hij vervolgens, door Baljuw en Manmn van Khijn-
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land, ter openbaare geesfelinge; en eene gevangenisfe in het 
Tuchthuis voor vijftig jaaren, veroordeeld wierdt. In de 
maand November des Jaars 1677 wierdt dit Vonnis te Leiden 
uitgevoerd, onder de in 't oogloopende blijken van het ge
noegen eener menigte van aanfchouweren in des booswigts 
fchande, vooral van eenlge Studenten, die, tegenover hec 
Schavot, etlijke Vloolfpeelders geplaatst hebbende^ dezelve, 
terwijl de geesfelitig volvoerd wierdt, lustig lieten fpeelen. 
VERHOEF wierdt, egter, eetlang uit het Tuchthuis gedaakt, 
en begaf zich toen met der woon na Utrecht. Verdere bij
zonderheden aangaande zijne laatfte jaaren zijn niet tot onze 
kennïsfe gekoomen. 

JAN WILS overleden 

Op 80-jarige leeftijd overleed te 's -Gravenhage Jan Wils. De architect Jan Wils werd op 22 februari 
1891 te Alkmaar, als zoon van een aannemer geboren. Van 1913 - 1918 was hij verbonden aan het 
bureau van de grote bouwmeester H.P. Berlage. Hij onderhiel o.a. contacten met de bekende archi
tect Gerrit Rietveld. Uit die contacten kwam in 1917 de „Stijlgroep" voort. In 1921 verliet Wils 
evenwel de groep. 
Een typisch stijlontwerp van Wils uit die tijd was het hotel-restaurant „De dubbele Sleutel" te 
Woerden. 
In de speciale editie van de Woerdensche Courant ter gelegenheid van Woerden 600 jaar stad, werd 
terecht geschreven: „Nog steeds houden wij vol, dat het verdwijnen van dit hotel zonder meer een 
verlies voor Woerden moet worden genoemd." Het is immers altijd te betreuren als een creatie van 
een groot bouwmeester wordt gesloopt. 
Jan Wils won in 1928 de Ie prijs met zijn ontwerp voor het Olympisch Stadion te Amsterdam. 
Hierdoor werd hij terstond internationaal vermaard en erkend. In Amsterdam vinden wij van hem 
verder nog het Citroè'ngebouw (1930), het Citytheater (1936), het van Swindentheater en de elec-
tnciteitscentrale Hemweg (1954). Zijn laatste ontwerp was het crematorium Ockenburg in den 
Haag. 

Gr. 

CONTRIBUTIE 
De penningmeester maakt ons erop attent dat nog niet alle leden hun contributie, minimum f 10, 
over 1972 hebben voldaan. 
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