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IN MEMORIAM G. HOOGENDOORN 

Op 11 december 1970 overleed de heer G. Hoogendoorn, die gerekend mocht worden tot de zeer 
gewaardeerde leden van onze vereniging. 
Veel steun hebben wij van hem mogen ontvangen, voornamelijk raad en daad achter de schermen 
in de periode 1964-1968. 
De uitvoering en vormgeving van de eerste Heemtijdinghen en Stichts-Hollandse Bijdragen vereis
ten bij gebrek aan middelen steeds weer improvisaties en kostenbesparende kunstgrepen. 
Gedurende dit pionierswerk zijn banden ontstaan, die bestendigd bleven tijdens de door de heer 
Hoogendoorn in 1968 aangevangen arbeid als directeur van de composerzetterij Woerden. 
Helaas heeft hij de verschijning van het zojuist verschenen gedenkboek van de H.B.S. waaraan hij 
persoonlijk veel aandacht heeft besteed, niet mogen meemaken. 
Bij degenen, die tijdens de moeizame opbouw van de historische vereniging met hem hebben sa
mengewerkt, zal de heer Hoogendoorn in herinnering blijven als een persoonlijkheid, die veelal in 
stilte met zijn talenten heeft gewoekerd om eigen idealen en ook die van anderen verwezenlijkt 
te krijgen. 

CONTRIBUTIE 
De penningmeester verzoekt de leden de contributie voor 1971, zijnde f 10,- te storten op post-
rek. 33 07 97 ten name van de Historische Vereniging Woerden. 

NAAMSWIJZIGING 
Bij K.B. van 19 oktober 1970 nr. 48 is op voordracht van de Staatssecretaris van Justitie de naams
wijziging van de vereniging goedgekeurd in Stichts-Hollandse Historische Vereniging, gevestigd te 
Woerden. 

MISBRUIKEN ROND OUD EN NIEUW 

De veele onnutte menschen op het platteland van Utrecht, die op Kors- ende Nieuwe Jaars-, alsme
de op drie Koningen avonden bedelden onder gezang en coquerellen (luidruchtige vreugde of joel) 
waren voor Gedeputeerde Staten van Utrecht aanleiding om op 14 december 1643 nog eens duide
lijk te verklaren 1), dat deze onbehoorlijke ende onbetaemlijke, ofte onchristelijke manieren van 
doen verboden waren. 
Gelijktijdig keerden zij zich tegen het ganse trecken. Dit was een ruw volksvermaak, waarbij de 
spelers de met vet ingesmeerde kop van een gans, die met beide poten tussen twee palen was ge
spannen, moesten zien af te trekken. 
Ook het schutten van Bruydegoms ende Bruyds soo voor als na de Trouwe, was uit den boze. 
Omstreeks 1825 had dit gebruik te Hoenkoop nog enige opschudding gewekt, toen iemand een 
schot hagel in zijn gezicht kreeg 2). 
Gedeputeerde Staten wilden alle goede ordre en Christelijke Policie, die in het land van Utrecht 
was ingevoerd, staande houden ter meester stichtinge ende bevorderingen van alle goede ende 
Christelijcke seden, dienende tot de bevorderingen van alle Godvruchtigheyd, ende weeringen van 
alle onstichtelijcke ergernissen der vrome, goede ende Christelijcke op- en inngesetenen. 
Wie zich schuldig maakte aan deze misbruiken, zou zes gulden verbeuren. Wie de boete niet kon 
betalen, werd uit de provincie verbannen. Degene, die iets aan de overtreders schonk, zou beboet 
worden met drie gulden. 

J.G.M. B. 

! ) J. van de Water, Groot Utrechts Placaatboek, deel I, p. 354-355. Gedrukt in 1729. 
2 ) J.G.M. Boon enH.W. Luten, Hoenkoop in verleden en heden, p. 27. 1970. (S.H.B. no. 11.) 
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EEN KERKDIENST OP OUDEJAARSAVOND 1820 TE BODEGRAVEN: 

Bodegraven, den 31 sten December 1820. 

Heden had alhier in den namiddag Godsdienst, de laatste van het afgeloopen jaar, eene aangename 
plegtigheid plaats; daar onze Leeraar den Wel Eerw. Heer G. Romijn, dit uur aan de sluiting van 
het jaar toewijdende, ook tevens twee zijner leerlingen met namen J. Schipper en CA. Boers, 
kweekelingen op het bloeijend Instituut van den Heer J. van Pittonie, opentlijk voor de Gemeente, 
belijdenis des geloofs deed afleggen. 
In welk doen van belijdenis, deze Jongelingen, door hunne vaardige antwoorden, uitstekende proe
ven van hunne kennis, in de Bijbelgeschiedenis, Geloofs- en Zedenleer gaven, tot eer voor den Leer
aar en hun zelven, tot genoegen der vergaderde menigte. 
Waarna zij, de drie vraagstukken beantwoord hebbende, met gepaste zegenbede tot Leden der Ge
meente verklaard werden, wordende de Leeraar hier op, door den oudsten dezer Jongelingen, met 
name J. Schipper, voor zijn gegeven onderwijs bedankt, met toewensching van Gods zegen over 
zijn Wel Eerw. persoon, betrekkingen, Gemeente en dienstwerk. Zijnde deze geheele plegtigheid, 
door onzen Leeraar, naar aanleiding van Deut. IV: 5 en 6. Ziet ik heb u geleerd, de inzettingen en 
regten, gelijk als de Heere mijn God mij geboden heeft. Behoudt ze dan en doet ze, met gepaste en 
onderscheidene aanspraken en opwekkingen, aan allen, ook met opzigt tot den afgeloopen jaar
kring, begonnen en geëindigd. 

overgenomen uit: 
Boekzaal der Geleerde Wereld en tijdschrift voor de Protestantsche Kerken in het Koningrijk der 
Nederlanden 1821 blz. 89-90 

Gr. 

Interieur Ned. Herv. Kerk te Bodegraven. 
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CAPTAIN JOHN COOKE door Nico Plomp. 

Een Engelse compagniescommandant in de godsdiensttwisten tijdens het twaalfjarig bestand. 

De twisten tussen Remonstranten en Contraremonstranten bereikten hun hoogtepunt in het jaar 
1619. De beide Woerdense predikanten, Ds. Petrus Cupus en Ds. Petrus de Bricquigny, die Remon
stranten waren, werden afgezet, en in hun plaats kwamen Contraremonstranten. Beiden moesten 
zij voor mei 1619 hun pastorie ontruimen. 
De Remonstranten zetten hun godsdienstoefeningen voort in particuliere huizen. Ook dit werd 
echter verboden. Op 7 juli 1619 besloot de vroedschap, na overleg met de gouverneur, nog een
maal de samenkomsten door de officieren te laten verbieden ter plaatse waar zij gehouden werden. 
In dezelfde vergadering werden op bevel van de Staten van Holland vier Remonstrantse leden van 
de vroedschap ontslagen. 1) 
Dat na deze maatregelen de rust niet dadelijk weerkeerde, blijkt uit een brief van kapitein John 
Cooke, geschreven aan de Engelse gezant in Den Haag, Lord Carlton. 
John Cooke was gedurende de jaren 1615 tot 1618 in garnizoen te Oudewater, waar hij ook reeds 
het een en ander had meegemaakt van de godsdiensttwisten. Ook uit die jaren zijn er enkele rap
porten van hem aan Lord Carlton 2) 
In september 1618 werd het garnizoen te Woerden uitgebreid tot twee compagnies. Ook kapitein 
John Cooke kwam te Woerden. Op 5 augustus 1619 schreef hij vandaar uit een brief aan Lord 
Carlton. 3) 
Zijn belevenissen zijn interessant genoeg om hier weer te geven, vooral omdat hij een gebeurtenis 
beschrijft waarover in andere bronnen niets gevonden wordt. Zijn stijl is niet fraai; niettemin is 
het onderstaande zoveel mogelijk letterlijk vertaald. 

"Right Honourable. 

Ik zou U dadelijk geschreven hebben, doch onze bezigheden waren van dien aard dat ik nauwelijks 
tijd had een brief aan mijn luitenant-kolonel geschreven te krijgen om er Zijne Excellentie van in 
kennis te stellen. Indien onze compagnies in de wapens hadden kunnen komen, was de zaak geëin
digd geweest, want we hadden ze betaald 4): de kogels die langs de straat floten deden hen hun 
huizen opzoeken en koelden hen zo af dat ze de volgende dag hun hoeden begonnen af te nemen 
en beleefd tegen ons begonnen te zijn. 
De gedeputeerden 5) kwamen vrijdag in de namiddag binnen. Ik ging naar ze toe en bracht hen op 
de hoogte van de gang van zaken, en ze verzochten mij er goed op toe te zien, en hen op de hoog
te te brengen als er nieuws was. 
Zaterdagavond ging ik opnieuw naar hen toe om te vernemen wat zij gedaan wilden hebben. Zij 
verlangden de compagnies in het geweer te hebben om zes uur, daar zij zondagochtend vertrokken; 
en ik was vroeg op om te informeren, en aan nieuws te vernemen wat ik kon. 
Eindelijk bracht iemand nieuws dat er een predikant in de Panbakery 6) was gekomen, om te pre
ken naar hij veronderstelde, doch dit wist hij niet zeker. 
Dus ging ik naar de gedeputeerden en vertelde hen wat ik had gehoord, en dat ik, als het hun be
liefde, een honderd man zou sturen, hetgeen zij gaarne wilden. Dus wees ik vierentwintig man uit 
een compagnie aan, en mijn luitenant op wie het lot viel, en de vaandrigs van de andere compag
nies; toen alles gereed was nam ik mijn luitenant mee naar de gedeputeerden om hem instructies te 
geven. 
Dus gaven zij hem order door de Panbakery te gaan, en indien hij een samenkomst zag, de predi
kant in hechtenis te nemen; en verder dat hij wapengeweld moest gebruiken indien zij weerstand 
boden. 
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Dus mijn luitenant marcheerde weg met zijn mannen, maar vond niemand. 
Maar men vertelde mijn luitenant dat zij naar de staat Utrecht waren gegaan, naar een plaats ge
naamd Sackfeild 7) , waarheen mijn luitenant volgde, waar zij tweemaal de klok hadden geluid 
voor de preek. 
Dus zond mijn luitenant iemand naar de schout en secretaris om de reden te vernemen. Zij zonden 
hem bericht dat hij tot nu toe niet was afgezet, maar dat het de laatste keer was dat hij zou pre
ken. Dus keerde mijn luitenant omstreeks elf uur met zijn troepen terug. 
Dit Sackfeild ligt ongeveer een uur gaans van Worden. 
Op maandagmorgen waren de compagnies om zeven uur in het geweer. De dijkgraaf met de schout 
en hun dienaren gingen met twaalf musketiers en een sergeant naar de huizen van diegenen die hun 
boeten niet op het stadhuis brachten, en namen of geld, of kregen genoegdoening voor zij weg
gingen. En de burgers zijn allen zo rustig als lammeren, en zullen zo blijven naar ik hoop. 
De gouverneur van het kasteel vertelde de gedeputeerden dat al wat gedaan was op zijn instructies 
was geschied, hetgeen zowel ambtenaren als burgers beter weten. En wat goed gedaan is gebeurde 
op zijn instructies, maar als het anders uitviel had ik het gedaan, in strijd met zijn aanwijzingen. 
Maar er is tot nu toe niets gebeurd, en er zal ook niets gebeuren, bij de gratie Gods, zolang ik bij 
hem ben. Dit mét mijn dienst aan mijn Heer en mijn Vrouwe. Ik vertrouw U toe aan het onder
richt van de Almachtige. 

De gouverneur is in deze godsdienst een goed man Uwer Lordship, te ontbieden in iedere 
maar niettemin, als Uw Lordship mij toestaat, zag dienst waartoe ik in staat ben, 
ik hem liever gaan dan komen. 

/ 
Worden, de / ~7 / 
5e augustus / O / / s~> 

1619 nieuwe stijl -^7+^7) H 77 C^/fîT-*^ 

o^y 
John Cooke' 

1) Gemeentearchief Woerden, Resolution van de vroedschap, deel 1. 
2 ) A.W. den Boeren Johan Schouten, "Oud Oudewater", blz. 97 en 163. 
3 ) Het begin van de brief wekt de indruk dat Cooke reeds eerder vanuit Woerden aan Carlton had geschreven. 

Deze brief is bewaard in het Public Office te Londen, onder nummer SP 84/91 folio 71. 
Zie over deze verzameling: N. Plomp, "Nederlandse locale geschiedenis in Engelse archivalia", in "Holland", 
2ejrg. nr. 1. (februari 1970) blz. 22-24. 

4 ) Er staat: "for vvhe had payd them";. Indien dit slaat op hetgeen volgt, betekent het misschien "want we had
den het hun betaald gezet". 

5) Met de "gedeputeerden" wordt waarschijnlijk een commissie van de Staten van Holland bedoeld, waarvan 
sprake is in de resolutiën van de vroedschap d.d. 30 november 1618. 

6) De "Panbakery" is de Pannenbakkerij, thans Leidsestraatweg. 
7 ) "Sackfeild" is Zegveld. 
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GEMEENTELIJKE HERINDELING d o o r J G . M . B o o n 

Tijdens de bijeenkomst te Harmeien op 30 november j.L, waar de minister van Binnenlandse Za
ken met vertegenwoordigers van achttien gemeenten sprak over gemeentelijke herindeling van het 
westelijk weidegebied, maakte burgemeester J. Van Wijk van Kamerik en Zegveld volgens een ver
slaggever de opmerking: "Voor de derde keer in drie jaar wordt Kamerik nu geconfronteerd met 
plannen tot grenswijziging. Tot nu toe is slechts een dik dossier en veel onzekerheid overgebleven". 
Het zal ongetwijfeld waar zijn, dat de gelanceerde plannen tot herindeling onzekerheden teweeg 
brengen en dossiers doen zwellen. 
Maar misschien kan de wijze van aanpak en uitvoering van de in het verleden ter tafel gebrachte 
plannen omtrent opheffing en samenvoeging van gemeenten, de huidige belanghebbenden eniger
mate tot troost zijn. 

In de periode tussen de staatkundige omwenteling in 1795 en het herstel van de onafhankelijkheid 
in 1813 is veel aandacht besteed aan wat men nu noemt de gemeentelijke herindeling. 
In een betrekkelijk kort tijdsbestek heeft men toen, als ware het niet meer dan een experiment, 
verschillende combinaties na elkaar tot stand gebracht. Het uiteindelijke resultaat was slechts wan
orde, mede vanwege het onophoudelijk veranderen van voorschriften en tal van andere zaken. 
Na het herstel van de onafhankelijkheid gingen dan ook de toen nog maar kort in werking zijnde 
grootse concentraties van gemeenten ter ziele. Dit geschiedde overigens in de wetenschap, dat in 
het nieuwe bestel voor de kleintjes geen plaats meer was. 

In 1828 ontving Gedeputeerde Staten van Utrecht van hogerhand opdracht na te gaan in hoeverre 
gemeenten met minder dan 400 inwoners voor samenvoegingen in aanmerking zouden kunnen ko
men. Ook de meningen van de betreffende gemeentebesturen zouden gehoord moeten worden met 
dien verstande echter, dat de onwillige besturen de uitvoering van de plannen niet zouden kunnen 
beletten. 
Een jaar later reeds waren G.S. met hun plan gereed: het aantal Utrechtse gemeenten was van 86 
op 56 gebracht. Opmerkelijk was de overeenkomst met de van 1798 tot 1801 van kracht geweest 
zijnde indeling. Voor mislukking, zoals in genoemde periode, behoefde echter niet gevreesd te wor-. 
den, gezien de gewijzigde gemeenteadministratie en de verminderde invloed van de ambachtsheer' 
op het dorpsbestuur, 
De plannen geraakten evenwel op de achtergrond, wellicht als gevolg van de moeilijkheden in Bel
gië. 

De voorbereidingen tot de Gemeentewet alsmede het streven naar een minder kosten vergend ge
meentelijk bestuursapparaat brachten een en ander toch weer in de ambtelijke molen. Het K.B. 
van 14 februari 1846, no. 8, verschafte enige "nadere bepalingen omtrent de vereeniging of indee
ling van gemeenten", b.v. 
Ie . . . . zal voor het vervolg de toestemming der respective plaatselijke besturen, niet meer als een 

vereischte worden gevorderd; 
2e desniettemin zal alvorens tot zoodanige vereeniging of indeeling worden besloten, het gevoelen 

der belangstellende gemeenteraden behooren te worden ingewonnen, die zich  
vooraf een zeker getal grondeigenaars in de gemeente, ingezetenen d'er provincie zijnde, buiten 
den gemeenteraad, zullen toevoegen om kennis van de zaak te nemen  
Zo nodig zou het oordeel van de ambachtsheer worden gevraagd. 

De in 1828 gemaakte plannen kwamen nog wel ter tafel, maar ze werden spoedig verdrongen door 
andere voorstellen en richtlijnen. De in eerste instantie bij deze aangelegenheid betrokken auto
riteiten, t.w. de Minister, de Gouverneur van de Koningen Gedeputeerde Staten, huldigden echter 
standpunten die nog al van elkaar afweken. Er werd meer geschoven en geschreven dan vastgesteld. 
Ten leste waren het de gemeentebesturen, die zo weinig voor de plannen voelden, dat er uiteinde
lijk niet veel was overgebleven van de oorspronkelijke bedoelingen. 
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De wet van 1857, die de opheffing en samenvoeging van enkele kleine gemeenten regelde, voorzag 
in slechts vanzelfsprekende samenvoegingen. Schaalvergroting van enige betekenis was niet haal
baar gebleken, ondanks alle neigingen en argumenten daartoe ten spijt. 
In later tijd zijn slechts incidenteel gemeenten opgeheven en samengevoegd. 
Minister Beernink heeft dus, zijn oog richtend op de toekomst, het verleden laten herleven. 

N.B. Een artikel onder de titel: Geschiedenis van de gemeentegrenzen in de Provincie Utrecht van 
1795 tot 1940 van de hand van W.A.G. Perks is opgenomen in de Provinciale Almanak voor 
Utrecht 1962. 

In het verslag over het jaar 1962, gedaan door Ged. Staten aan Provinciale Staten van Zuid-
Holland, is een studie van Drs. J.L. van der Gouw opgenomen onder de titel: Korte geschie
denis van de grenzen van de provincie Zuid-Holland. 

WOERDEN, OUD EN NIEUW. 

Muziek op den toren. 

De overgang van het oud in 't nieuw is reeds weer gepasseerd, onder de gierende vlagen van re
gens en wind, die intusschen de intimiteit van den oudejaarsavond, gezellig-onder elkaar, nog ver
hoogde. De drukte aan het station bewees ook, dat velen dezen avond bij familie of kennissen bui
ten de stad doorbrachten. In ons stedeke was voor een aardige verrassing gezorgd, nauwelijks had 
de klok met twaalf indrukwekkende slagen plechtig 1925 aangekondigd, of er klonk met machtig 
kopergeluid van den torentrans het oude, doch nog altijd even schoon "Uren, dagen, maanden, ja
ren, vliegen als een schaduw heen". Velen werden door dit, waarlijk prachtig gekozen moment uit 
hun huizen gelokt en verzamelden zich op het marktplein om naar deze zoo bekende tonen te luis
teren. De lichten op den toren gaven een fantastisch schouwspel. Het was het Woerdensch Muziek
gezelschap "Excelsior" dat ons op deze muziek vergastte. 
Nadat er twee coupletten van het bovenaangehaalde lied waren gespeeld, hoorden wij nog Valerius 
Gedenkklank, waarna een nieuw jaar was ingetreden. Op waarlijk treffende wijze heeft dit muziek
gezelschap voor onze stad 1925 ingeluid. Een woord van waardering is zeker niet misplaatst. Jam
mer dat de ernstige stemming van het oogenblik eenigszins werd gebroken door luidruchtige groep
jes, die op minder-treffende wijze zongen (? ) dat men de moed er maar in moest houden. 
De nieuwjaarsdag gaf geen buitengewone drukte in de stad, ook al tengevolge van het slechte weer. 

Overgenomen uit: 
Woerdensch Weekblad, 2e jaargang nr. 1,3 januari 1925. P. 

50 JAAR HBS 

Juist voor het ter perse gaan van Heemtijdinghen verscheen in de serie "Stichts-Hollandse Bijdra
gen": 

50 JAAR HBS IN WOERDEN (F.A. MINKEMASCHOOL) 

samengesteld door Dr. C.J. van Doorn. 

Hoewel wij nog uitvoeriger op deze uitgave zullen terugkomen, delen wij U mede, dat dit boek 
voor leden tegen betaling van fl. 7 , - + porti (niet leden fl. 10,-) verkrijgbaar bij L.C1.M. Peters, 
Lindenlaan 72, Woerden. 
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Druk: Offsetdrukkerij Wocopi N.V. - Woerden 


