
Men besluit verder tot een formuliergebed en wel hetzelfde dat ook in Waarder wordt gebruikt. Dat 
kan op voorstel van de voorzitter gebeurd zijn, want die was ook burgemeester van Waarder. 

De volgende jaren moest de bejaarde J.S. Vroege verscheidene keren als waarnemend voorzitter de 
raadsvergaderingen leiden wegens ziekte van de burgemeester. In de notulen van 7 mei 1909 staat 
Vroege zelf als absent vermeld. Hij stierf kort daarna, op 11 mei 1909, ruim 78 jaar oud. Dat is de reden 
waarom de volgende raadsvergaderingen buiten beschouwing zijn gelaten en dit overzicht eindigt met 
de ,.opening van de vergadering". 
Inmiddels was de twintigste eeuw met nieuwe ontwikkelingen begonnen. 

Orgelbegeleiding bij de gemeentezang in de Petruskerk te 
W o e r d e n door A.M. ten Hoeve 

Is dat nu wel nodig om daar een artikel aan te wijden? Het is toch iets wat zo gewoon is. Ja, het is 
inderdaad iets gewoons heden ten dage, maar dat is niet altijd zo geweest. En om dat te weten moeten 
we wel even in de historie duiken om die ontwikkeling te zien. Er is over dat orgelgebruik in de 
geschiedenis heel wat te doen geweest en ook aan Woerden is dat niet geruisloos voorbijgegaan. 
We gaan even terug in de tijd tot na het begin van de Reformatie. Ook in Woerden was de Reformatie 
doorgedrongen. We wijzen slechts op de naam van Jan de Bakker. Eerst hing men hier de Lutherse leer 
aan, maar na verloop van tijd moest die plaats maken voor de Calvinistische leer, de Gereformeerde 
religie. Dat had zijn beslag gekregen in 1594'). Bij de godsdienstoefeningen deed het orgel evenwel niet 
mee. Men zong wel de psalmen, maar zonder orgelbegeleiding. Het orgel vond men eigenlijk een 
„onding". Toen de altaren en de beelden verwijderd werden uit de Rooms-Katholieke kerken had men 
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werden bij het priestergezang, bij de koorzang e.d.2). Maar omdat de orgels eigendom van de stad 
waren konden de vroedschappen verwijdering daarvan voorkomen. Bovendien meende men geen 
orgels nodig te hebben in de godsdienstoefeningen. Immers de omvang van de orgels was toentertijd 
beperkt en de organisten waren in 't geheel niet „getraind" in het begeleiden van psalmgezang. 
Daardoor bleef orgelspel achterwege. Toch ging men er hier en daar langzamerhand toe over om het 
orgel in te schakelen bij de oefeningen in het psalmzingen vóór de predikatie. Ook in Woerden ging dat 
gebeuren. Want in de vroedschapsvergadering van 3 juni 16263) werd aan de organist Gerrit Dircks 
Verhey een „order" of reglement gegeven, waarin stond dat hij: 
„...Op alle dagen dat er gepreekt werd vóór en nâ de preek (hiermee wordt bedoeld; de gehele 
godsdienstoefening)4) de psalmen die gezongen werden op het orgel moest spelen, en dit zo vóór als nâ 
de middag zonder iets te spelen wat tot oneer van de kerk kon strekken..." 
Dit laatste gebeurde nog al eens, zodat in Utrecht in 1630 werd bevolen: 

Sal oock gehouden weesen de sallmen die men singhe off gesongen heeft op den orgel te spelen 
sonder eenighe lichtveerdige liedekens..."2). 
Maar tijdens de dienst moest het orgel dan weer zwijgen en dan had de voorzanger een gewichtige taak. 
Hij moest met zijn „pikstok" duidelijk de „Cantu" - melodie aangeven. Ging de stok omhoog dan rees 
de melodie, ging de stok omlaag dan daalde de melodie. Bij onbekendheid van de psalmmelodie zal dit 
wel geen melodieus gezang tot gevolg hebben gehad. Constantijn Huygens, en vele anderen met hem, 
ergerde zich aan dat onmelodieuze gezang4). Vooral toen hij bij een bezoek aan het noorden des lands 
hoorde hoe orgels zeer bruikbaar waren bij het psalmgezang. Daar werd dit dan ook omstreeks 1630 al 
aangewend voornamelijk in Lutherse kerken. Maar op de Synoden had men zich steeds verzet tegen 
het gebruik van het orgel. 
De Synode van Dordrecht in 1574 bepaalde inzake het orgel5): 

Aengaende het speelen der Orghelen in den Kercken houdt men dat het gantsch behoort afgheset te 
worden, volghende de leere Pauli 1 Cor. 14,19..." 
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Orgel Ned. Hervormde Petruskerk Ie Woerden, 
gebouwd in 1768 door J.H.H. Bülz. 
Foto: Vooren, Woerden. 

Op de Synode van Dordrecht in 1578 werd eveneens gezegd: 
Het ghebruyck der Orghelen in den Kercken houden wij niet voor goet... datsealsoo metten eersten 

ende op het aldervoeghelickste wegh ghenomen werden ..." 
De synode van Middelburg, anno 1581, bepaalde: 

Dat de orgelen affgeschafft worden..." 
Een soepeler houding vinden we bij de Synode van Delft in 1638. Daar werd geoordeeld: 

noopende het orgelspeelen onder het psalmzingen.dat hetzelve is een middelmatige saecke; en wert 
daeromme gelaeten in de vrijheyt van ydere kercke, omme te doen tot stichtinge..." 
In 1636 was men te Leiden4) al begonnen de orgels te gebruiken tijdens het psalmzingen. 
Nu komen we tot Woerden. Hoe lag die zaak hier? We schreven al: de orgels waren bezit van de stad. 
Reparaties en/of uitbreiding van de orgels werd uit de stadskas bekostigd. De organist werd door het 
stadsbestuur benoemd en zijn salaris uit de stadskas betaald. Maar ook in Woerden zweeg het orgel 
tijdens de dienst. 
En daar krijgt de organist, Gijsbert van Dam, kort voor de Kerstdagen van 't jaar 1668 bericht van de 
vroedschap, dat in de vergadering, gehouden op den 21e december 16686): 

Is bij pluraliteyt van stemmen verstaen dat den orgel sal speelen onder het singen, soo des 
Sondaeghs als in de weeck..." 
Hij moet dus op bevel het psalmgezang met orgelspel begeleiden. Hoe hij dit opgevat heeft en hoe hij 
zich van zijn taak heeft gekweten is onbekend gebleven. Maar er zal in Woerden wel veel over 
gesproken zijn in die dagen. De kerkeraad heeft ook zo z'n eigen gedachten hierover gehad, maar wil 
zich deze verandering niet zomaar voetstoots laten aanleunen. En bovendien: moet de kerkeraad in dit 
stuk van zaken niet beslissen of minstens om advies worden gevraagd? De kerkeraad vraagt dan ook 
uiteindelijk na enkele maanden om een onderhoud met de vroedschap. We lezen:6) 
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,,...Vergaderinge gehouden op den 22e July 1669. 
Ende is door den bode de Geijt de Eerw. Predicanten gedaen verwittigen dat Burgemeesteren ende 
Vroetschappen vergadert waren ende soo haer Eerwaerde aen de vergaderinge iets hadden voor te 
stellen dat sij gelieven souden daervoor te verschijnen. 
De Broederen Predicanten binnen gestaen sijnde hebben (nae eenige gehoudene discoursen tusschen 
de heer Burgemeester Wijck ende Dominee Eijnthoven) een vrage voorgestelt, namentlijck of haer 
Achtbaren (bij resolutie verstaen hebbende dat den orgel onder het singen te laten spelen) oordelen 
ende verstaen sulcx alleen in hunne polityc que maght te s ij n ende dien volgende of haer Aghtbare pleno 
jure politico (= met vol recht) haer vervoeght oordeelen sulcx te mogen doen, dan of 't selve met 
communicatie ende toestant van de Kerckenraet moet geschieden..." 
De leden van de vroedschap, die wel weten wat er in kerkelijk Woerden gaande is, laten zich niet 
onbetuigd, want we lezen verder: 
„Waerop uyt den naem van de presente vergaderinge de Broederen Predicanten door den secretaris is 
geantwoort dat van haer Achtbare collegie vier leden absent waren ende dat dienvolgende haer 
geproponeerde (= vooropgestelde) in de eerstvolgende vergaderinge soude werden overwogen..." 
De leden willen in de volgende vergadering wel nader met elkaar over de zaak spreken dus, maar willen 
van de predikanten graag weten welke precies de besluiten zijn omtrent de orgelbegeleiding bij het 
zingen, waarop een discussie volgt tussen de vroedschap en de beide predikanten. Want we lezen verder 
dat ze tenslotte de diverse Synodebesluiten noemen, die we hierboven al aanhaalden: 
„...met vorder versoeck dat haer Eerwaerdigheden nu stante hoc collegio (= terstond dit college) soude 
believen beright te doen wat kerckelijcke vergaderinge ofte synode over 't spelen der orgelen onder het 
singen hebben gebesoingeert (= ambtelijk behandeld) ende geconcludeert waerop na diversche 
critiseringen de versoghte openinge eerst bij Dominee van Rijp ende eyndelijck oock bij Dominee 
Eijnthoven is ingewillight ten welcken eynde sij hebben geallegeert (= aangehaald, aangevoerd) de 
resolutie van 't Synodus van Hollandt ende Zeelandt gehouden tot Dordreght indenjaere 1574articul 
50 Nogh anno 1578 nationalis tot Dordreght articulis 25 ende 77 Middelburg nationaelis a° 158 1 art. 
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1638 tot Delft provinciale, art. 50..." 
De vroedschap laat over dit gesprek met de predikanten geen gras groeien, want reeds drie dagen later 
wordt er weer vergaderd. Twee leden van de vroedschap houden zich afzijdig. Durven ze zich soms niet 
uit te spreken over hun standpunt in deze zaak? In de vorige vergadering waren er ook al vier leden 
absent geweest! In elk geval lezen we in het vroedschapsbesluit dan: 
„Vergaderinge gehouden op den 25e July 1669 
...Na gehoudene deliberatien op het geresolveerde van 't singen onder den orgel ende 't gene 
dienaengaende 't sedert het nemen van deselve resolutie is voorgevallen hebben Burgemeesteren 
nevens de presente leden exceptis duobus (= met uitzondering van twee) die de zaeck hielden in advys, 
verstaen dat de gemelte resolutie op eerstcomende dynsdagh sal werden geinstalleert (= bevestigd) 
ende geêxecuteert sullende daervan preallabile notificatie (= voorafgaande kennisgeving) werden 
gegeven aen de Eerwaerdige Kerckenraed van de Gereformeerde Kercke alhier..." 
De Woerdense vroedschap was doortastender dan die van vele andere plaatsen. In Amsterdam 
bijvoorbeeld werd er pas toe besloten in 16804). Maar toch omstreeks 1700 was orgelbegeleiding bij het 
psalmgezang nagenoeg overal gebruikelijk. 
En ook in Woerden is dat zo gebleven tot op de huidige dag. 
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