
TIEN JAAR HISTORISCHE VERENIGING, dóór N. Plomp 

DE VOORGESCHIEDENIS. 

Aan de intense belangstelling die de heer E.E. van der 
Voo heeft voor het landschap, dankt Woerden het ontstaan van 
zowel de "Natuurwacht" als de Historische Vereniging. 

In december 1954- werd de "Commissie Natuurvrienden Woer
den gevormd. In 1955 werd gestart met het houden van excur
sies. Wat hebben wij als kinderen daarvan genoten! De heer 
Van der Voo leerde ons niet alleen planten en dieren opmerken 
en herkennen, maar vertelde ons ook over het ontstaan van 
oude rivierloopjes, bossen en polders. De excursieterreinen 
lagen dikwijls op historische b odem: Linschoterbos, Schans-
bos, Boschlust, landgoed Bredius, Kamerikse nessen enz. 

Geen wonder dat tijdens een van deze excursies - 3 no
vember 1956 - in het Linschoterbos bij enkelen van ons het 
plan rijpte om samen wat dieper te graven in de historie van 
onze streek. 

Het aldus ontstane groepje kreeg de wijdse naam "Woer-
dense Historische en Genealogische Vereniging", en maakte op 
10 november 1956 de eerste excursie naar het kasteel en het 
klooster. Negen jongens tussen de 12 en 15 jaar. 
Daarna volgden tochtjes naar andere objecten: kerken, kaste
len en molens, alsmede verwoede pogingen om iets daarover te 
weten te komen uit bibliotheken en archieven, aanvankelijk 
ter plaatse, later ook in Utrecht. Pater D. Koot, gardiaan 
van het klooster, de heer G. den Boer, ambtenaar ten stad-
huize te Woerden, en de heer J .G.M. Boon, ambtenaar bij het 
Rijksarchief in Utrecht, verleenden daarbij "eerste hulp". 
De verzamelde aantekeningen en knipsels begonnen in lees
mappen te circuleren onder geïnteresseerden. 



DE OPRICHTING. 

Het is te d anken aan de bestuursleden van de Commis
sie Natuurvrienden - de heren Van der Voo, Schippers en 
Luijnenburg - dat deze "wilde actie" in goede banen in 
goede banen werd geleid. In het najaar van 1957 werd op 
hun initiatief een bijeenkomst gehouden om de mogelijkhe
den te overwegen tot het oprichten van een Historische 
Vereniging. Uit de twaalf aanwezigen werd een commissie 
van drie personen benoemd, welke op 27 december 1957 met 
voorstellen kwam. De vereniging werd opgericht, het concept
reglement goedgekeurd en een voorlopig bestuur gevormd 
(zie overzicht bestuursleden). De naam werd "Historische 
Vereniging voor Woerden en Omgeving". Aantal leden: 12. 

EERSTE LEVENSTEKENEN. 

In juli 1958 verscheen het eerste Mededelingenblad, 
direct gevolgd door een excursie naar de Woerdense koren
molen. De tweede excursie, in september, ging naar het 
Oude Miland (Zegveld). In november verscheen weer een me— 
dedelingenblad en werd een dia-avond gehouden over het oud-
Woerdense stadsbeeld. Het aantal leden steeg tot + 40. 

In januari 1959 werd onder grote belang stelling een 
protestvergadering tegen de Rijndemping gehouden, begeleid 
door een speciaal nummer van de Mededelingen. Aan diverse 
instanties werden adressen gezonden. Het mocht allemaal 
niet meer baten, doch de publiciteit kwam de groei van de 
vereniging wel ten goede. 

VERDERE ACTIVITEITEN. 

Jaarlijks werden enige lezingen en excursies gehouden, 
en van tijd tot tijd verscheen een nummer van het Medede
lingenblad. 

Een gehouden actie bracht het aantal leden op ca 105 
per 31 december 1962..Op 5 juni 1962 werd Koninklijke goed
keuring op de statuten verkregen. 
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Het Mededelingenblad, dat steeds een zorgenkind van 
het bestuur was, onderging een gedaanteverwisseling toen 
de heer Boon in 1964- de redactie overnam. Het blad kreeg 
een verbeterde uitvoering en een nieuwe naam: Heemtydin-
ghen. Ook het verspreidingsgebied werd groter, omdat be
sloten werd het werkterrein van de vereniging uit te brei
den tot een groot deel van het Stichts-Hollandse grensge
bied. 

Het regelmatig verschijnen van het b lad werd echter 
steeds belemmerd door de beperkte geldmiddelen van de ver
eniging. Wel breidde het ledental zich gestaag uit, doch 
bij de geringe contributie (in 1957 gesteld op ƒ 2,50, in 
1964- op ƒ 4,-- en in 1966 op ƒ 5,-- minimaal) en de toene
mende druk- en portokosten is de situatie zorgelijk geble
ven. 

Een andere bron van zorgen voor de vereniging vormen 
de weinig overgebleven monumenten in Woerden en omgeving. 
Ook in de afgelopen tien jaren is er weer veel verloren 
gegaan. 

Sinds 1961 staat b.v. de Willemshoeve aan de Utrecht
se weg (Woerden) op de agenda van het bestuur, en wordt 
bij de betrokken instanties aangedrongen op behoud. De 
boerderij is het waard, want zowel het interieur als het 
exterieur hebben de oorspronkelijke vorm behouden. De 
vrees blijft evenwel bestaan dat deze hoeve toch zal moe— 
ten wijken voor een weg, zoals die is geprojecteerd in het 
uitbreidingsplan. 

Verder heeft b.v. de restauratiemogelijkheid van de 
17e eeuwse inrijhekken van boerderijen in Vlooswijk (Krom-
wijkerdijk, Linschoten) alle aandacht gekregen. 

STICHTS-HOLLANDSE BIJDRAGEN. 

In 1967 is de vereniging gestart met een nieuwe reeks 
historische studies van plaatselijke en regionale aard, die 
voor de leden tegen gereduceerde prijs verkrijgbaar worden 
gesteld. De inmiddels verschenen drie deeltjes vonden gre
tig aftrek. 
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DE TOEKOMST. 

Bij de oprichting werd de vereniging gezien als een 
contactorgaan tussen amateurhistorici, die merendeels zelf 
actief de plaatselijke geschiedenis beoefenden. Het karak
ter van de vereniging heeft zich in de afgelopen jaren ech
ter sterk gewijzigd. Behalve deze kleine groep zijn er 
thans meer dan tweehonderd leden die daaraan niet toekomen. 
De publicaties van de vereniging vervullen daarom een be
langrijke functie. Het succes van de Stichts-Hollandse Bij
dragen onderstreept dit. 

Daarnaast blijkt behoefte te bestaan aan informatie 
over plaatselijke situaties die men nog kent uit eigen 
jeugdherinnering of van "horen zeggen". De vertoning van 
dia's met oude stadsgezichten door de heer Joh. Jansen 
werd b.v. een groot succes. Mede door dergelijke activi
teiten ontstaat een wisselwerking tussen beoefenaars en 
belangstellenden, welke voor beide partijen animerend 
werkt. De eerste groep krijgt ruime mogelijkheden de ver— 
worven kennis over te dragen, de tweede groep krijgt op ge
makkelijke wijze voor haar interessante informatie. Wil de 
voortgang van deze ontwikkeling echter niet al te zeer af
hankelijk worden van enkele leden, dan zullen meerderen 
aan het aandragen van gegevens moeten deelnemen. Hulp van 
deskundige zijde hierbij is zeer gewenst en het is daarom 
verheugend dat de streekarchivaris van Zuid-West Utrecht, 
de heer Boon, een begin wil maken met het stichten van 
werkgroepen op het gebied van archiefonderzoek. Wanneer 
dit plan slaagt, zal weer een oude wens van het bestuur 
in vervulling zijn gegaan. In hoeverre onze vereniging ook 
bronnenpublicaties t.b.v. de actieve beoefenaars van de re
gionale geschiedenis moet gaan verzorgen, is thans nog een 
theoretische vraag. 

Een zaak die veel aandacht van ons zal vragen is het 
600-jarig bestaan van Woerden als stad in 1972. De veer
tiende eeuw was voor Woerden een dynamische periode, zoals 
wij die ook thans beleven. Het behoort zeker tot onze taak 



de plaatselijke bevolking zodanige informatie te geven dat 
mede daardoor dergelijke herdenkingen een zinvol gebeuren 
worden. 

HET WERKGEBIED. 

Van de ruim 250 leden die de vereniging thans telt, 
woont ongeveer 60% in de gemeente Woerden, De voortgaande 
uitbreiding van de regionale activiteiten zal, naar wij 
hopen, tot gevolg hebben dat in ons werkgebied meerdere 
kernen tot ontwikkeling zullen komen die, b.v. met behuxp 
van onze verenigingspublicaties, de plaatselijke historie 
tot verdere ontplooiing zullen kunnen brengen. 

Een dergelijke ontwikkeling is het waard om in ruime 
mate gesteund te worden. 

BESTUURSLEDEN 1957 

E. E. VAN DER VOO 

H. SCHIPPERS 

W.A. LUIJNENBURG 
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A.A.J. PUTMAN 
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heden. 

voorzitter 1957 • - 1960 
lid 1960 -- 1965 
vice-voorzitter 1965 -- 1967 
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redacteur 1957 -- 1960 

bibliothecaris 1957 -- 1960 
1964 -

redacteur 1960 -- 1964 

penningmeester 1958 -" 

bibliothecaris 1960 -- 1964 

voorzitter 1960 -

vice-voorzitter 1960 -- 1961 

redacteur 1964 -

2e secretaris 1965 -


