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36e jaargang nr. 1 maart 2000 

De gemeenteraad van Oudewater tussen 1848 en 1870* 

door P. Minkjan 

Inleiding 
In Nederland leidde de invoering van directe verkiezingen door de Grondwet van 1848 tot poli
tisering en uiteindelijk partijvorming. Een gevolg daarvan was dat vroeger of later de oude 
garde van aristocratische bestuurders plaats moest maken voor nieuwkomers. Met name binnen 
het lokale bestuur waren van oudsher functies in handen van een klein aantal families.1 In een 
gemeente als Oudewater met net 2000 inwoners en misschien een honderdtal kiezers zal de 
politisering niet gauw aantoonbaar zijn, want kiezersverenigingen zijn daar aanvankelijk niet 
geweest; daarvoor was het aantal kiezers veel te klein. Op welke manier is de invloed van de 
politieke veranderingen op de samenstelling van het stedelijk bestuur dan wel te bepalen? 
Van Dijk beantwoordde deze vraag voor Rotterdam in de negentiende eeuw door de samenstel
ling van de raad en de samenstelling van de lokale (economische) elite te onderzoeken. Hij 
kwam tot de conclusie dat er in Rotterdam sprake was van een zekere continuïteit wat de situ
atie voor en na 1851 betrof.2 Ik heb zijn methode - een analyse van de politieke en economische 
elite - toegepast op Oudewater tussen 1848 en 1870 om informatie te krijgen over de elitewis
seling in zo'n kleine stad op het platteland. Wanneer vond die wisseling plaats? En wat is daar
bij de invloed geweest van de conflicten en ontwikkelingen in de nationale politiek? 
Religieuze tegenstellingen speelden in de jaren tussen 1848 en 1870 in de politiek een belang
rijke rol. Waarschijnlijk was dat ook het geval in Oudewater, waar ongeveer 50% van de bevol
king rooms-katholiek was en ongeveer 50% protestants. Dat kan het lokale effect hebben ver
sterkt van de nationale politieke en religieuze strijdpunten rond het midden van de negentiende 
eeuw, zoals het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie, de Aprilbeweging van 1853 en de 
schoolstrijd. Aan de andere kant kan dat effect zijn verzwakt doordat Oudewater een geogra
fisch vrij geïsoleerd stadje was waarin een klein aantal families eeuwenlang een vooraanstaan
de rol speelde. Het scharnierpunt bij de elitewisseling is 1851: het jaar van de eerste recht
streekse verkiezingen voor de gemeenteraad. 

De verkiezingen vonden plaats in een tijd dat de liberalen bij verkiezingen zoals die voor de 
Tweede Kamer in 1850 duidelijk de grootste partij waren. Van Tijn benadrukt in een analyse van 
de nationale en regionale politieke ontwikkelingen een belangrijk verschil tussen de conserva
tieven en de liberalen: de eerste groep wilde de oude elite handhaven, de tweede wilde nieuwe 
mensen aan de macht. Het liberale tij werd gekeerd door conservatieve ontwikkelingen rond 
1853, zoals de Aprilbeweging. Ook speelde een rol dat veel lokale politici die als liberaal geko
zen waren in feite conservatief bleken te zijn.3 Erg veel invloed in Zuid-Holland had het tradi
tionele anti-katholieke protestantisme vanaf 1853.4 

Landelijk gezien werd bij de gemeenteraadsverkiezingen in het algemeen meer behoudend 
gestemd dan bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten en bovendien was 
op het platteland de continuïteit groter dan in de stad.5 Grote verschuivingen vonden pas plaats 
toen nationaal religieuze tegenstellingen een grote rol gingen spelen, bijvoorbeeld bij de 
Aprilbeweging en de schoolstrijd die onder andere in 1855 in het middelpunt van de belang
stelling kwam te staan.6 De effecten van het nieuwe kiesstelsel varieerden van gemeente tot 
gemeente. In Woerden kreeg de vervanging van de oude elite haar beslag in I860.7 Maar in 
IJsselstein waren de verkiezingen van 1851 al direct van ingrijpende betekenis: het aantal katho
lieken in de raad groeide in een keer van één naar zeven.8 



Over de ontwikkelingen in de gemeentepolitiek van Oudewater tussen 1815 en 1900 is vrijwel 
niets gepubliceerd. Er is een boek van W.C. van Zijll Jz uit 1861 dat de geschiedenis van 
Oudewater beschrijft, maar daar staat weinig informatie in over de periode na 1815.' In het boek 
van Den Boer en Schouten uit 1965 eindigt de geschiedenis van Oudewater al in 1813.10 De 
meeste andere publikaties over Oudewater beperken zich tot de gebeurtenissen in de zestiende 
eeuw. Er zijn wel overzichten gepubliceerd over buurgemeenten als Snelrewaard en Willeskop 
- met ook lijsten van raadsleden uit de negentiende eeuw - maar aangezien de situatie daar sterk 
verschilde van het stedelijke Oudewater levert dat weinig vergelijkingsmateriaal op. Het boek 
van K. Hazelzet over de burgers en bestuurders van Oudewater van de zestiende tot en met de 
twintigste eeuw, heeft vooral een anekdotisch karakter." Er is door J.D. van Galen een scriptie 
geschreven over de vroedschap van Oudewater in de jaren 1700-1750, maar die kan alleen van 
marginaal belang voor de periode na 1850 zijn.12 Hooguit kan daarmee vastgesteld worden of 
er sprake is van continuïteit in de namen van de families die leden leverden voor het stadsbe
stuur. De Monumenteninventarisatie van de gemeente Oudewater vat de verschenen literatuur 
samen, bevat een sociaal-economische geschiedenis van Oudewater en een goede bibliografie, 
maar besteedt geen aandacht aan de politieke ontwikkelingen in de negentiende eeuw.'3 

Een andere weg naar het beantwoorden van vragen over de politieke ontwikkeling loopt via het 
archiefonderzoek. Dat onderzoek kan bijvoorbeeld duidelijk maken wie er tussen 1848 en 1870 
in de gemeenteraad van Oudewater zaten en welke verschuivingen er plaats vonden. Met dat 
doel bestudeerde ik de raadsverslagen uit die jaren. Van de aangetroffen personen zijn daarna 
gegevens opgezocht in onder andere het bevolkingsregister, registers van volkstellingen en in 
verschillende genealogische bronnen. Voor de resultaten daarvan ter sprake komen schets ik in 
het volgende gedeelte een beeld van de oude situatie: eerst demografisch en economisch, daar
na aan de hand van beschrijvingen van drie vooraanstaande families ook politiek. Die schets 
wordt voortgezet in het daarop volgende gedeelte, dat begint met een beschrijving van de zit
tende raadsleden voor de verkiezingen van 1851. Daarna volgen de resultaten van de verkie
zingen voor de gemeenteraden van 1851 tot 1870 en een analyse van die resultaten. 

Oudewater vóór 1851 
Rond 1845 had Oudewater 2050 inwoners. 49 procent van hen was hervormd, 47 procent 
rooms-katholiek. Daarnaast waren er nog kleine groepen oud-katholieken, joden en afgeschei
denen. Er stonden in de gemeente 280 huizen waarin 473 gezinnen woonden. Het belangrijkste 
middel van bestaan in Oudewater in 1845 was de touwindustrie. Ook was er een vrij uitgebrei
de kaashandel: Oudewater had een eigen waag en er werden kaasmarkten gehouden.14 De 
gemeente grensde aan een aantal echte plattelandsgemeenten: Papekop, Snelrewaard, 
Willeskop, Hoenkoop en Hekendorp, die wat oppervlakte betreft veel groter waren. Ze hadden 
op Hekendorp na allemaal een grotendeels katholieke bevolking. Het kwam voor dat een bur
gemeester van Oudewater tevens de burgemeester van een van deze gemeenten was of was 
geweest, zoals bijvoorbeeld J.J. Montijn en A.M. Montijn. De omringende gemeenten waren 
overwegend agrarisch van aard, maar Oudewater zelf had maar een klein buitengebied: de hele 
gemeente besloeg slechts 144 hectare. 
In heel Nederland ging de economie achteruit tussen 1840 en 1848. Het mislukken van aardap
pel- en graanoogsten veroorzaakte bovendien extra ellende op het platteland.15 Doordat de eco
nomie van Oudewater vooral dreef op de touwindustrie zal het stadje in die tijd met nog extra 
problemen te kampen hebben gehad: deze tak van industrie ging al sinds het eind van de acht
tiende eeuw voortdurend achteruit en steeds meer touwbanen werden gesloten.16 De kaashandel 
liep ook terug doordat met het verbeteren van de verbindingen allerlei lokale markten aan bete
kenis verloren. De weg van Montfoort naar Gouda die langs Oudewater liep werd verhard in de 
loop van de negentiende eeuw, de IJssel werd gekanaliseerd tussen 1851 en 1862 en daardoor 
beter bevaarbaar en aantrekkelijker als handelsroute. In 1857 is de spoorlijn Utrecht-Gouda aan-



gelegd, waarbij Oudewater wel een station kreeg, maar dat lag meer dan twee kilometer ten 
noorden van de stad en er reed een paardentram om die afstand te overbruggen.17 Er zijn van
wege die teruglopende economie in die tijd veel arme mensen in Oudewater geweest. Dat blijkt 
ook uit het feit dat er in 1846 een werkinrichting voor behoeftigen werd gesticht.18 In heel 
Nederland was in 1847 15,5 procent van de bevolking op bedeling aangewezen19; er is geen 
reden om te veronderstellen dat in Oudewater de situatie rooskleuriger zal zijn geweest. De 
post "Armwezen" op de begroting van 1848 bedroeg ƒ 2.440,- op een totaal aan uitgaven van 
ƒ 10.533,93lh. Zowel de posten algemeen armbestuur als rooms-katholiek armbestuur waren in 
vergelijking met het vorige jaar met ƒ 100,- verhoogd. In een aantekening in de marge spoor
den Gedeputeerde Staten de gemeente aan tot "de meest mogelijke spaarzaamheid".20 

Minder last van de economische teruggang hadden de rijke families. Op de lijst van "diverse 
belastingschuldigen volgens Kohier", waarop de bedragen voorkomen die werden aangeslagen 
voor de buitengewone omslag, stonden in 1844 237 aangeslagenen. Bij 178 namen betrof het 
bedragen van minimaal een gulden. Bij 18 personen ging het om aanslagen van tien gulden of 
hoger. Dergelijke aanslagen waren vaak gebaseerd op uiterlijke tekenen van welstand, maar 
men kan er van uitgaan dat in elk geval de rijkste inwoners in die hogere categorie zaten. We 
treffen daarin onder andere de namen Montijn (driemaal), Putman (tweemaal) en Van der Lee 
aan. Dat zijn namen die ook steeds terugkomen in hoge functies van het gemeentebestuur van 
Oudewater. Met een behandeling van deze drie families wil ik een beeld geven van de oude poli
tiek in Oudewater en van de oude stedelijke oligarchie: waar kwamen ze vandaan, hoe verdien
den ze hun geld? 

PROVINCIE ZUID-HOLLAND. GEMEENTE OUDE WATE K. 
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De familie Van der Lee woonde al eeuwenlang in Oudewater.21 Van der Lees hadden met de 
Watergeuzen meegestreden en tegen de Spanjaarden gevochten toen die Oudewater belegerden 
in 1575. Eeuwenlang leverde het geslacht Van der Lee leden van de vroedschap, schouten, sche
penen, raadsleden en burgemeesters. Zo was Cornelis Ghijsbertz van der Lee burgemeester van 
Oudewater in 1564. De belangrijkste beroepsmatige bezigheid van de familie was de touwfa-
bricage. J.P. van der Lee, die burgemeester was in 1581 en 1586, was al lijndraaier van beroep. 
In de zestiende eeuw waren er tientallen touwfabrieken en lijnbanen in Oudewater.22 Na 1780 
zette de neergang in en uiteindelijk bleef alleen de lijnbaan van de Van der Lees over, mede 
dankzij het feit dat zij - als eerste touwfabriek in Nederland - overschakelden op het gebruik van 
stoom.2-1 

De Montijns waren minder lang in Oudewater.24 Ze waren pas in de zeventiende eeuw 
Nederland binnengekomen uit het Duitse Wezel. Al vrij snel belandden ze in Oudewater: 
Anthony Mo(o)ntijn was er soldaat in het Staatse garnizoen, voordat hij in 1688 in Engeland 
sneuvelde in het leger van Willem III. Zijn broer was eigenaar van een baanhuis in Oudewater 
en diens zoon Jan was lijnslagersbaas. Hij kwam in 1734 in de vroedschap van Oudewater en 
in 1741 en 1748 was hij schepen. Andere Montijns hielden zich ook bezig met de handel en met 
het notariaat. Later zou het geslacht burgemeestersposten bekleden, in buurgemeenten zoals 
Papekop, Hekendorp en Lange Ruige Weide, maar ook in Oudewater zelf. J.J. Montijn (1769-
1833) was vóór 1795 actief in de patriotse oppositie, werd in 1795 gekozen tot burgemeester, 
om daarna in de Franse tijd maire te zijn en tenslotte na 1815 weer burgemeester te worden. Hij 
bleef dat tot zijn dood in 1833 en werd toen opgevolgd door zijn zoon Adriaan Maarten ( L792-
1864) die niet alleen burgemeester was, maar ook gemeentesecretaris, ambtenaar van de bur
gerlijke stand en lid van de plaatselijke commissie van schooltoezicht. Hij zat ook in het kerk
bestuur van de hervormde gemeente.25 Van 1850 tot 1853 is hij bovendien lid van de Provinciale 
Staten van Zuid-Holland geweest. 

De familie Putman was een katholieke familie die pas in de tweede helft van de achttiende eeuw 
in Oudewater was terecht gekomen.26 Ze waren afkomstig uit het Duitse Mengede en maakten 
fortuin met de handel in tabak en koffie. Josephus Putman was de tweede generatie in 
Oudewater; hij werd raadslid en wethouder in 1795. Hij was ook thesaurier van de gemeente. 
Later zou zijn zoon Jan Philip Putman (1782-1855, ook handelaar in tabak en koffie) in de raad 
komen, wethouder worden en in het kerkbestuur zitten. De broer van Jan Philip, Willem (1786-
1870) was een van de 376 mannen die in maart 1814 stemden over de nieuwe grondwet. Hij 
stemde - zoals alle katholieke stemmers - tegen. Kleinzoon Johannes, die leefde van 1819 tot 
1897, kwam ook in de raad en hij zat in het armenbestuur. 
De geschiedenis van deze drie families geeft aan dat hoge posten in het gemeentebestuur vaak 
generaties lang door dezelfde families werden bezet. We komen hun namen ook weer tegen in 
de opsomming van de raadsleden uit de periode 1851-1870. 

De samenstelling van de gemeenteraad tussen 1851 en 1870 
De grondwet van 1848 introduceerde rechtstreekse verkiezingen en volledige ministeriële ver
antwoordelijkheid. In de provinciewet en de kieswet van 1850 werden verschillende zaken uit
gevoerd die al in de grondwet waren bepaald. Hetzelfde gebeurde in de gemeentewet van 1851. 
Het directe kiesrecht betekende een drastische breuk met het verleden, toen verkiezingen voor 
vertegenwoordigende lichamen via een getrapt kiesstelsel verliepen. In de zogenaamde platte
landsgemeenten werden de raadsleden zelfs helemaal niet gekozen, maar benoemd door 
Gedeputeerde Staten, na het horen van de zittende leden van de raad. Oudewater viel zoals meer 
kleine steden onder de plattelandsreglementen, wat bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat het vóór 
1848 assessoren had in plaats van wethouders.27 Door de manier waarop de gemeenteraad werd 
samengesteld bleven in veel steden en dorpen de raadszetels in handen van een klein aantal 



families. Een bekend verschijnsel dat daar een gevolg van is, is de zogenaamde verzwagering: 
veel raadsleden waren familie van elkaar of van mannen die in eerdere jaren in de raad zaten. 
Met de kieswet van 1850 zou dat allemaal kunnen veranderen. De gemeenteraad kon nu ook in 
plattelandsgemeenten rechtstreeks gekozen worden door de censuskiezers. In grote steden lag 
de census in het algemeen hoger dan in kleine steden en op het platteland. Voor 493 gemeenten 
gold de minimum-census van tien gulden bij verkiezingen van leden van de gemeenteraad.28 In 
heel Nederland mocht daarbij gemiddeld 4,5% van de bevolking gaan stemmen. Op het platte
land lag dat percentage in het algemeen hoger, in de gemeente Hoenkoop bijvoorbeeld - gren
zend aan Oudewater - waren dat in 1855 22 personen, op een totale bevolking van ongeveer 370: 
circa 6%.29 Vergeleken met de situatie van vóór 1848, toen de leden van de raad voor het leven 
werden benoemd, kregen veel meer personen dan voorheen invloed op de samenstelling van de 
gemeenteraad en ook zeker voor een deel andere personen, mede doordat nu ook de patentbe
lasting voor de census mee ging tellen. Dat was een belasting die men moest betalen om een 
handel, beroep of bedrijf uit te kunnen oefenen. Middenstanders en kleinere handelaren konden 
daardoor mee stemmen: bewoners die geen deel uitmaakten van de aristocratische groep.30 

Welke veranderingen veroorzaakten vervolgens die verkiezingen en de verkiezingen in de jaren 
daarna? Zijn er patronen te ontdekken in de wisseling van de bezetting van de raad? 
In het gemeentearchief trof ik geen lijsten van de gemeenteraadsleden aan of gedrukte gemeen
teverslagen31, daarom heb ik de namen zelf moeten destilleren uit de verslagen van de raads
vergaderingen. Daarna zijn van de namen die in de verslagen werden genoemd gegevens opge
zocht in de registers van de volkstellingen van 1829 en 1839, in de bevolkingsregisters van 1850 
tot 1890 en in een aantal registers van geboorten, huwelijk en overlijden. Hoewel in sommige 
gevallen alleen de initialen van een nieuw raadslid werden gegeven in de raadsverslagen was het 
meestal mogelijk de betreffende persoon terug te vinden in een register of de burgerlijke stand. 
Wanneer er twijfel was over de identiteit van een raadslid heb ik dat in de tekst aangegeven. Van 
de raadsleden heb ik de leeftijd opgezocht, de religie en het beroep dat zij uitoefenden. 
Voor de invoering van de gemeentewet in 1851 zaten in de raad van Oudewater de volgende per
sonen: Adriaan Maarten Montijn, Cornelis van Dam, Adrianus de Jong, Gerrit Bakker, Jan 
Putman, Jan Kranenburg, en Johannes Rigardus van Beek.32 (In het schema hieronder staan deze 
namen gecursiveerd). De raad bestond - inclusief de burgemeester - uit zeven personen. Vier 
leden waren hervormd, twee rooms-katholiek en een was oud-katholiek. M.A. Montijn was de 
zoon van de vorige burgemeester en een aangetrouwde zwager van het latere raadslid G. van der 
Lee. C.A. van Dam was een zoon van Jacobus van Dam die rond 1807 in de raad zat. Zijn zoon 
was getrouwd met een Putman uit Oudewater.33 J. Putman was de zoon van voormalig wethou
der Josephus Putman en hij was getrouwd met een zuster van C.A. van Dam. Kranenburg en 
Van Beek zaten pas sinds juni 1849 in de raad, ze werden benoemd door Gedeputeerde Staten, 
met een besluit van 31 mei 1849.34 Ze namen de plaats in van E.L. Nielsen en E.C. Langerak. 
De benoeming van de oud-katholiek Van Beek terwijl de nieuwe grondwet al aangenomen was 
lijkt een protest-benoeming met een duidelijk anti-katholieke strekking. Opvallend is wel dat 
deze twee nieuwe leden uit de kleine middenstand afkomstig waren. 

Na invoering van de gemeentewet in 1851 volgden in september en augustus de eerste directe 
verkiezingen voor de gemeenteraad. Het aantal leden van de raad bleef gelijk. De samenstelling 
van de raad veranderde na stemming en herstemming maar op één positie: Van Beek verdween 
uit de raad en werd opgevolgd door de hervormde koopman Adrianus Cornelis van Aelst.41 Van 
Aelst was een zwager van G. van der Lee. De nieuwe gemeenteraad werd op 4 oktober geïn
stalleerd. Toen zaten er dus vijf hervormden in en twee rooms-katholieken. Daarna volgden elke 
twee jaar verkiezingen, waarbij steeds verkiezingen werden gehouden voor twee raadszetels, 
terwijl eens in de zes jaar ook de burgemeester herkozen moest worden in de raad. 



Naam en geb.jaar' Rel.16 Beroep/functie Benmd. Vertrek Reden vertrek 
A.M. Montijn 1792 Prot. burgemr./secret. 1833 1855 ontslag gevraagd 
CA. van Dam 1778 R.K. koopman/weth. ca. 1825" 1855 procedurefout 
A. de Jong 1770 Prot. burgemr./weth. voor 1839 1854 verkiezingen 
C. Bakker 1808 Prot. korenmolenaar voor 1848 1853 verkiezingen 
J. Ph. Putman 1782 R.K. koopman voor 1848 1853 verkiezingen 
J.R. van Beek 1808 O.Kath grutter 1849 1851 verkiezingen 
J. Kranenburg 1799 Prot. loodgieter 1849 1856 verkiezingen 
A.C. van Aelst 1808 Prot. koopman/weth. 1851 1871 overleden 
E.C. Langerak 1812 Prot. koopman/weth. 1853 na 1871 
I.S. van Praag 1805 Prot. geneesheer/weth. 1853 na 1871 
W.J. Thier 1814 R.K. geneesheer 1854 1861 verkiezingen 
J.C. Römer 1807 Prot. hulppredikant 1855 1866 overleden 
R.W. Haentjens 

Dekker 1827 Prot. burgemeester 1856 na 1871 
G. van der Lee 1819 Prot. lijnbaaneigenaar 1856 na 1871 
C. Kikkert 1829 Prot. lijndraaier 1861 na 1871 
J. Putman 1819 R.K. koopman/rentenr 1867 na 1871 

Na de verkiezingen van 1853 kwamen er twee nieuwe leden in de raad: Evert Cornelis Langerak 
(een protestants koopman, geboren in 1812, hoogstwaarschijnlijk dezelfde persoon als de E.C. 
Langerak die tot juni 1849 in de raad had gezeten) en Izak Salomon van Praag (protestants 
geneesheer/vroedmeester).42 Putman en Bakker verdwenen uit de raad. Als enige katholiek bleef 
daarmee Cornelis van Dam over. Na tussentijdse verkiezingen voor een opengevallen plaats (die 
van Adrianus de Jong) werd op 10 februari 1854 als nieuw raadslid Wilhelmus Josephus Thier 
beëdigd, een rooms-katholiek heel- en verloskundige, geboren in Gouda. Hij was getrouwd met 
een nicht van Jan Putman. 
Bij de verkiezingen van 1855 werden Van Dam en Montijn herkozen. Op 22 augustus veroor
zaakte dat een conflict in de raad, dat ertoe leidde dat Montijn op 15 september zijn ontslag 
vroeg als gemeentesecretaris en in de vergadering van 27 december afscheid nam als burge
meester. In 1851 was hij overigens al vertrokken als burgemeester van Papekop (zijn zoon was 
hem opgevolgd). Het conflict draaide om de herbenoeming van Cornelis van Dam. Op het doop
register zoals de burgemeester had overlegd stond een tweede doopnaam die niet in het origi
nele register voorkwam. Dat was voor drie van de raadsleden de formele reden om de herbe
noeming te blokkeren: Van Aelst, Langerak en Van Praag stemden tegen. Doordat de burge
meester in tweede instantie niet meestemde (hij was zelf nog niet beëdigd na zijn herverkiezing) 
waren er maar twee stemmen voor Van Dams herbenoeming: Kranenburg en Thier.43 Opvallend 
is dat alleen de al lang zittende leden plus de katholiek Thier voor de benoeming stemden. Alle 
andere nieuwkomers stemden tegen, maar dat kan ook zijn geweest omdat zij alledrie protes
tants waren en Van Dam katholiek. Rond deze tijd begon de schoolstrijd een belangrijke rol te 
spelen in de nationale politiek. In 1856 zou dat op lokaal niveau zijn weerslag vinden in een 
conflict rond de benoeming van een katholiek onderwijzer in Oudewater. Die benoeming kon 
pas doorgaan nadat katholieken zich na veel tegenwerking door de gemeenteraad hadden 
gewend tot Gedeputeerde Staten.44 

Per 1 januari 1856 werd Montijn - hij was toen 63 jaar oud - op eigen verzoek eervol ontslag 
verleend.4"1 Hij was inmiddels ook al vertrokken als ambtenaar van de burgerlijke stand en ver
liet op 7 januari de commissie van schooltoezicht. Hij bleef wel in Oudewater wonen, waar hij 
in 1864 overleed.46 Zijn zoon zou nog burgemeester van Papekop blijven tot 1861, daarna ver
trok hij als notaris naar Gouda. De nieuwe burgemeester werd Rijnardus William Haentjens 



Dekker en vermoedelijk voor het eerst was de schout of burgemeester niet afkomstig uit 
Oudewater zelf: Haentjens Dekker was afkomstig uit Hendrik-Ido-Ambacht (geboren op 1 
augustus 1827 in Dordrecht) en hervormd.47 Hij zou burgemeester blijven tot zijn dood in 
1902.48 Hij was tevens gemeentesecretaris en ambtenaar van de burgerlijke stand. 
Als vervanger voor Cornelis van Dam werd na verkiezingen op 17 november 1855 Jacobus 
Cornells Römer beëdigd als raadslid. Hij was werkzaam als hulppredikant in Hekendorp en was 
een zwager van E.L. Nielsen, die tot juni 1849 in de raad had gezeten.49 Daarnaast was hij aan 
moeders kant gelieerd met de familie Langerak. Nu was Thier dus de enige katholiek in de raad. 
Op 8 juli 1856 werd Gijsbert van der Lee beëdigd als gemeenteraadslid, een protestants lijn
baaneigenaar. Hij was ook hoogheemraad van het Groot-Waterschap van Woerden en president
kerkvoogd van de hervormde kerk. J. Kranenburg kwam niet terug in de raad. Na de verkiezin
gen van 1861 werd op 6 september de hervormde lijndraaier C. Kikkert als nieuw raadslid beë
digd, hij was geboren in Viaardingen. Römer werd herkozen. Kikkert volgde Thier op; die was 
al sinds 26 juli niet meer op de vergaderingen geweest. Met Thier vertrok de laatste katholiek 
uit de raad. In 1863 werden Van Aelst, Van Praag en Van der Lee herkozen als raadsleden, in 
1864 Haentjens Dekker en Langerak. 

Op 18 januari 1867 werd weer een katholiek gekozen tot raadslid: Johannes Putman, een zoon 
van Jan Putman die tot 1853 in de raad zat. Hij was een kaashandelaar, die al op 39-jarige leef
tijd ging rentenieren en een soort privé-bank begon.50 De Putmans waren erg rijk. Hij nam de 
plaats in van Römer, die niet meer op de vergaderingen was verschenen na 11 oktober 1865 en 
die in 1866 was overleden.51 De verkiezingen in september 1867 brachten geen verandering 
evenmin als die van 1869. De samenstelling van de raad bleef dezelfde tot 26 juni 1871 : burge
meester Haentjens Dekker (NH), wethouders Van Aelst (NH) en Langerak (NH), raadsleden 
Kikkert (NH), Van Praag (NH), Van der Lee (NH) en Putman (RK). Van Aelst overleed in dat 
jaar en zijn zwager Van der Lee volgde hem op als wethouder. 

Adriaan Maarten Montijn 
(1792-1864), burgemeester 
van Oudewater 1833-1855 



Analyse van de gegevens 
Er zijn een aantal opvallende elementen in het overzicht van de raadsleden van Oudewater tus
sen 1848 en 1870. Allereerst neemt het aandeel van de rooms-katholieken af vanaf 1851, tot er 
een periode komt waarin er zelfs geen enkele rooms-katholiek in de raad zit: van 1861 tot 1867. 
Er is geen reden om te veronderstellen dat Oudewater afweek van de landelijke trend dat er 
vooral langs religieuze lijnen werd gestemd in Nederland.^2 Dat kan dus maar twee dingen bete
kenen: of er waren erg weinig katholieken met stemrecht in Oudewater of veel katholieken met 
stemrecht bleven thuis bij verkiezingen. Erg opvallend is bijvoorbeeld dat bij verkiezingen in 
1863 om drie plaatsen en op een moment dat er geen enkele katholiek in de raad zit tóch drie 
protestanten gekozen werden. De enige katholieken die in de onderzochte negentien jaar wer
den gekozen of herkozen waren Van Dam, Thier en in 1867 de jonge Putman. Van Dam was in 
1850 opnieuw benoemd53 en werd in 1856 herkozen, maar bleef door een procedurefout buiten 
de nieuwe gemeenteraad. Thier werd gekozen terwijl er om maar één zetel hoefde te worden 
gestemd, in 1854. 
Als er weinig katholieken met stemrecht waren kan dat alleen geweest zijn omdat verhou
dingsgewijs veel minder katholieken de census haalden: ze waren armer. Dat was bijvoorbeeld 
ook het geval in Haarlem omstreeks 1840: 37% van de bevolking was katholiek, maar slechts 
9% van de stemgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 1842.54 Mogelijk is dat een 
landelijk patroon geweest. Bij zo'n stemverhouding maakte een katholieke kandidaat alleen 
kans als veel protestanten wegbleven bij de verkiezingen. De opkomst kon erg laag zijn bij ver
kiezingen wanneer er geen sprake was van een aansprekend politiek strijdpunt. In 1853 daar
entegen was de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen extra hoog. In de jaren daarna is 
veel geklaagd over de politieke desinteresse bij het volk. In de grote steden kon het opkomst
percentage soms zakken tot omstreeks de twintig procent.55 

Het is mij niet bekend of in Oudewater het opkomstpercentage ook zo sterk daalde: ik kon er in 
het gemeentearchief geen gegevens over vinden. Was dat wel het geval, dan kregen de katho
lieken daardoor mogelijk toch nog soms een van hun kandidaten gekozen, zoals in 1854 Thier. 
Na 1856 was er minder belangstelling voor kerkelijke conflicten en tegenstellingen en was er 
landelijk sprake van een achteruitgang van de aanhang van de protestantse politici. Dat verklaart 
mogelijk de verkiezing van J. Putman in 1867. Maar waarom werden in 1863 toch drie protes
tanten gekozen? Zien we hier een weerspiegeling van de sterke positie van de conservatieve pro
testanten in Zuid-Holland die Van Tijn schetste? Of speelde een lokaal politiek conflict daarbij 
een rol, bijvoorbeeld dat rond de benoeming van een katholieke onderwijzer? Een echte door
braak van de katholieken was pas mogelijk toen de census verlaagd werd. Maar dat zou pas in 
1887 gebeuren. 
Ten tweede valt op dat alle raadsleden die in 1848 in de raad zaten in juli 1856 al waren ver
dwenen. De jaren 1854 en 1855 vormden daarbij duidelijk een cesuur: beide wethouders en de 
burgemeester verlieten de raad tussen februari 1854 en december 1855: na 22 jaar verdween de 
burgemeester, na meer dan 30 jaar vertrok - onvrijwillig - wethouder Van Dam. Nieuwkomers 
waren Van Aelst, Van der Lee, Langerak en Van Praag. Ze zouden daarna vele jaren in de raad 
zitten. Als we letten op de beroepen die de raadsleden uitoefenden, zien we daarin een weer
spiegeling van de landelijke politieke golfbeweging: tijdens het hoogtij van het liberalisme 
kwam een aantal mensen uit de kleine burgerij in de raad: in 1848 en 1849 een korenmolenaar, 
een grutter en een loodgieter. Het waren bovendien mannen zonder familiebanden met andere 
raadsleden. Het zijn daarmee goede voorbeelden van de elite-vervangende nieuwkomers die de 
liberalen volgens Van Tijn aan de macht wilden helpen.56 Toen de conservatieve stroming lan
delijk sterker werd leidde dat ook in Oudewater tot raadsleden die weer afkomstig waren uit 
beroepen die hoger in aanzien stonden, zoals koopman en medicus, bovendien ging het om 
mensen die vaak weer gelieerd waren aan de oude elite of daar zelfs zelf - Langerak - deel van 
uitmaakten. 



De derde constatering is dat familierelaties een grote rol bleven spelen bij de raadsleden. Voor 
1856, maar ook daarna nog, al past daarbij uiteraard de aantekening dat Oudewater een kleine 
gemeenschap was. A.M. Montijn was een aangetrouwde zwager van Van der Lee, Van der Lee 
was een zwager van Van Aelst. Johannes Putman was de zoon van Jan Putman, Jan Putman was 
de zwager van C. van Dam en bovendien was de zoon van raadslid Cornells van Dam getrouwd 
met een Putman. Thier was getrouwd met een nicht van Jan Putman; J.C. Römer was een zwa
ger van E.C. Nielsen, die tot januari 1851 raadslid was. 

Het Stadhuis van Oudewater 
in 1871. Collectie gemeente 
Oudewater. 

Conclusie 
De eerste conclusie kan zijn dat er in Oudewater door de invoering van directe verkiezingen 
geen eind kwam aan de verzwagering: een aantal nauw met elkaar verbonden families speelde 
ook na 1851 nog een grote rol. Maar dat wil niet zeggen dat er niets veranderde. Opvallend is 
allereerst dat na 1851 het aandeel van de katholieken in de raad terugliep in plaats van toenam. 
Blijkbaar kregen in Oudewater verhoudingsgewijs veel minder katholieken dan protestanten het 
kiesrecht, omdat ze minder belasting betaalden. Dat ze dat stemrecht wel kregen maar er min
der gebruik van maakten lijkt minder waarschijnlijk, want katholieke kandidaten werden wèl 
gekozen in periodes dat er nationaal geen sprake was van scherpe religieuze tegenstellingen en 
de opkomst bij de verkiezingen vermoedelijk lager was. 



Daarnaast valt op dat alle raadsleden die voor de eerste directe verkiezingen in de raad zaten 
binnen zes jaar waren vertrokken. Er kan daarom van een wisseling van de wacht worden 
gesproken in 1855 en 1856. Voor de familie Montijn, die meer dan een halve eeuw een zeer 
vooraanstaande rol speelde in de gemeentepolitiek, betekende het zelfs al snel een definitief 
afscheid daarvan en voor de meesten ook van de gemeente Oudewater. Twee zonen van Adriaan 
Maarten waren notaris en werden burgemeester van kleinere gemeenten.57 De familie Van der 
Lee bleef nog lang een vooraanstaande rol spelen en hun touwfabriek staat nog steeds in 
Oudewater. Ook de jongere broer van Gijsbert en zijn kleinzoon zouden nog in de raad van 
Oudewater komen. Een enkel lid van de familie Putman woont ook nog steeds in Oudewater, 
maar de meesten zijn vertrokken. 
De analyse van de politieke en economische elite binnen een gemeenschap blijkt ook in 
Oudewater interessante gegevens op te leveren wat de veranderingen in de lokale politiek na 
1848 betreft. En de invloed van de landelijke politieke ontwikkelingen zoals geschetst door Van 
Dijk en Van Tijn blijkt aantoonbaar aanwezig, zowel in de religieuze als de sociale achtergrond 
van de raadsleden. Voor een beter begrip van de veranderingen in de samenstelling van de 
gemeenteraad en van de uitkomsten van de verkiezingen zijn meer gegevens nodig. 
Bijvoorbeeld over het aantal kiezers, het percentage katholieke kiezers en over het aantal men
sen dat zijn stem uit kwam brengen. Ook naar andere ontwikkelingen in de lokale politiek in de 
negentiende eeuw is nog steeds veel te weinig onderzoek verricht, Oudewater is wat dat betreft 
geen uitzondering. 
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De invoering van de Lutherse psalmberijming 

in 1780 te Bodegraven 

door C. Hamoen 

Dat invoering van een nieuwe psalmberijming kan leiden tot grote meningsverschillen binnen 
een kerkenraad en gemeente is wel bekend. Ook bij de invoering van een nieuwe berijming in 
de hervormde kerk in 1773 is dit het geval geweest. Dat de invoering van een nieuwe Lutherse 
berijming in 1780 zoveel stof zou doen opwaaien was echter niet te verwachten. Toch leidde 
deze invoering in Bodegraven zelfs tot een rechtszaak voor schout en schepenen op 21 juni 
1780.' 
Aangenomen mag worden dat tot 1780 in Bodegraven gebruik gemaakt is van het liedboek van 
ds. Johannes Ligarius, luthers predikant te Woerden (1586-1591). Dit "Woerdische Sangboeck" 
is later enkele malen herdrukt. 
In 1770 besluit het consistorie van Amsterdam om een nieuw psalm- en gezangenboek te laten 
samenstellen. Leden van het dichtgenootschap LAUS DEO SALUS POPULO worden gevraagd 
om hieraan mee te werken. Dit genootschap had ook aan de vervanging van de berijming van 
Datheen voor de gereformeerden in 1773 haar bijdragen geleverd. De nieuwe bundel wordt op 
2 januari 1780 te Amsterdam plechtig in gebruik genomen. 
Op 30 november 1779 had de kerkenraad van de lutherse gemeente van Bodegraven met een 
brief van de kerkenraad van Amsterdam2 twee exemplaren ontvangen. Een exemplaar was 
bestemd voor de predikant en een voor de kerkenraad. Op 1 januari 1780 vergadert de 
Bodegraafse kerkenraad over de brief uit Amsterdam. Men besluit een bedankbrief te zenden en 
daarbij de kerkenraad Gods zegen toe te wensen. Men is verheugd over de goede communica
tie met de Amsterdamse kerkenraad. Dat de communicatie binnen de Bodegraafse kerkenraad 
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niet zo goed is blijkt uit het verslag van de eerder genoemde vergadering: "verder werd in deeze 
vergadering door den predikant voorgestelt om deeze nieuwe berijming in de gemeente zonder 
de minste bezwaarlijkheid in navolginge van de Amsterdamsche kerkenraad in te voeren; dat 
men voortaan van den predikstoel en door den voorzanger, beide, en de oude en de nieuwe berij
ming wilde zingen". Vervolgens: "doch wierd zulks met eenige onaangenaamheden hierover, 
met vier tegen twee stemmen afgeslagen". Er dient echter toch een besluit te worden genomen. 
Dat luidt dan als volgt: "Met het invoeren te wachten totdat men zag hoe die berijming bij ande
re gemeentens werd opgenoomen. Waarop de vergadering met dankzegginge scheide, gelijk met 
het gebed begonnen was". 
Over de aard van de onaangenaamheden staat niets te lezen en ook niet wie de voor- en tegen
stemmers waren. Bij de vergadering zijn aanwezig: ds. Albertus Langebeek, geboren te Leiden, 
en sinds 11 oktober 1778 predikant te Bodegraven (gekomen uit Vlissingen en op 1 juni 1790 
vertrokken naar Arnhem), tevens de broeders Van de Piek, Regis, Schot, Witbal3 en Groeneveld. 
Volgens het gerechtsboek van Bodegraven wordt er op 21 juni 1780 een klacht ingediend door 
Dirk Stoop, mr. chirurgijn te Bodegraven en lidmaat van de lutherse gemeente. De klacht is 
ingediend "in cas van injurie" tegen Jan Witbal, luthers diaken en aanwezig geweest op de ver
gadering van 1 januari 1780. De aanklacht omvat 86 artikelen. 
De aanklacht "injurie" omvat laster en belediging, waaraan zwaar getild werd. Zeker als de las
ter niet gegrond was en via derden vernomen of verspreid werd. De straffen waren niet mis. 
Veelal moest men een fors bedrag aan een armenkas betalen en als bijkomende straf: "met ont
bloot hoofd op de knieën God en het gerecht om vergiffenis smeken, — en de belasterde te ken
nen als een eerlijk mens, waarvan hij/zij niets dan goeds wist". 
De aanklacht geeft meer informatie over wat er in de vergadering van 1 januari 1780 gepasseerd 
is dan in het notulenboek van de kerkenraad staat opgetekend. Ds. Langebeek heeft het voorstel 
tot het invoeren van de nieuwe berijming gedaan zoals uit de notulen blijkt. Jan Witbal heeft bij 
de behandeling opgemerkt "dat de voorstanders van de invoering oproermakers waren". Ds. 
Langebeek: "Dan ben ik er ook een!" en het kerkenraadslid Dionysius Groeneveld uit 
Oudshoorn: "en ik ook". Witbal zegt met de term oproerkraaiers te doelen op Dirk Stoop en 
anderen. Ds. Langebeek stelt voor om Stoop op een vergadering uit te nodigen, zodat Witbal 
deze woorden zelf tegen Stoop kan zeggen. Hierop is Witbal opgevlogen en zegt: "ik heb met 
die kaerel niet te doen". Op 15 mei is er weer een kerkenraadsvergadering geweest. In het notu
lenboek staat over deze zaak niets te lezen. Jan Witbal heeft tegen de predikant gezegd dat de 
dominee op de invoering aanstuurde door het aandrijven van Dirk Stoop en Josua Wagtel, de 
personen die oproer en scheuring in de gemeente veroorzaakten. Na afloop van de kerken-
raadsvergadering gaat Witbal direct naar de pastorie en maakt daar nogmaals zijn ongenoegen 
kenbaar. De dominee zegt: "dat heb ik meermalen uit uw mond gehoord, zegt het die personen 
zelf, ik heb met die onaangenaamheden niets van doen". Witbal antwoordt: "dat zal ik doen, en 
als ik dat zeg dan staan ik daarvoor als een paal". 
De eisers Stoop en Wagtel hebben gehoord wat er in de kerkenraad en in de pastorie gesproken 
is. Kennelijk heeft de dominee hen daarover ingelicht. De eisers zijn persoonlijk naar de verga
dering gekomen om uit de mond van Witbal de beschuldigingen te horen. Stoop heeft aan de 
predikant gevraagd om te notuleren dat Witbal volmondig "jaa" gezegd heeft en tegen Wagtel 
zegt hij: "met u heb ik niet te doen". Hij zegt dat hij zijn grieven tegen Stoop op schrift zal zet
ten en die hem zal toesturen. Op 23 mei is er nog geen schriftelijke reactie van Witbal en Stoop 
vraagt waar die brief nu blijft. Dezelfde dag stuurt Witbal een "cartabel" (bedoeld zal zijn een 
kattebel, want een cartabel is eenjaarboekje met kerkelijke feestdagen). De inhoud liegt er niet 
om: "ik had u allang verwagt, om satisfactie te vragen van mijn gesegdens, dat u een carnalje 
bent. Ik ben gereed voor alle regtbanken en regteren mijn te verantwoorden". Dirk Stoop, een 
vooraanstaand burger van Bodegraven, meester-chrirurgijn, stapt naar de rechtbank van schout 
en schepenen om aldaar zijn klacht en eis in te dienen. In lange volzinnen doet hij zijn relaas 
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over zijn geschonden eer, goede naam en reputatie. 
De gerechtsbode gaat bij Witbal informeren of hij bereid is voor de rechtbank het geschrevene 
mondeling te herhalen en tevens wat hij "in het particulier" gezegd heeft. Bovendien vraagt hij 
of Witbal geen spijt wil betuigen over het gezegde en om Stoop alleen als een eerlijk man te 
willen kennen. Witbal antwoordt: "de zaak is kerkelijk, van het begin tot het einde, en datgee-
ne wat ik gezegd en geschreeven heb, daar blijf ik bij". Dirk Stoop zet nu door en verzoekt de 
vierschaar om op een door haar te bepalen dag de zaak te laten voorkomen. Zijn eis is niet mis. 
Eerherstel, betaling van de kosten van een procureur en betaling van honderd gouden rijders, of 
de waarde daarvan, aan de publieke gereformeerde armen. De procureur van de eiser is op de 
zitting aanwezig. De gedaagde is er ook, maar is in gebreke gebleven om zich door een ver
plichte procureur te laten vertegenwoordigen. De schepenen geven uitstel voor een tweede 
"citatie", maar zitten kennelijk toch met de zaak in hun maag. Zij benoemen uit hun midden een 
commissie, die zonder "praktizijns" (advocaten) met beide heren zal gaan praten om zo moge
lijk de partijen te kunnen verenigen. Zij benoemen de schepenen Cornelis Cooperdraat, 
Martinus van Swieten en Pieter Okhuizen tot deze commissie. Hiermee eindigt de notulering 
van de rechtbank en men kan denken: het is de commissie gelukt! 
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Gelukkig geven de notulen van de kerkenraad hier nog informatie over. Al vrij snel komt de 
rechtszaak in de openbaarheid. De dorpelingen zullen gemeesmuild hebben over de onenighe
den die zich bij de luthersen voordoen. Vooral de eis om de gedaagde een boete aan de gere
formeerde armen te laten betalen, is voor hen een grap van de eerste orde. Twee leden van de 
kerkenraad vinden dat evenzo. Op 25 juni - om half vijf in de middag - gaan ouderling C. Regis 
en diaken J.H. Klinkenberg naar de pastorie om met de predikant over de zaak te spreken. Zij 
verzoeken tevens om een extra-ordinaire kerkenraadsvergadering op 28 juni om 14.00 uur te 
houden. De dominee gaat met de extra vergadering accoord. De verzoekers moeten echter zelf 
de kerkenraadsleden bijeen roepen. Uit de notulen blijkt dat ook de twee - volgens rooster -
afgetreden leden, M. van der Piek en Coenraad Schot, aanwezig zijn. Ouderling Regis, majoor 
en commandant van het fort Wierickerschans, geeft een korte uiteenzetting van de gebeurtenis
sen en waar dit zoal toe geleid heeft. Hij doet een voorstel, waaruit blijkt dat hij toch wel een 
bijzonder persoon is met veel invloed op zijn mede-kerkenraadsleden. Zijn voorstel wordt over
genomen en tevens de uitvoering van dit plan. Wat houdt zijn bemiddelingspoging in? 
Beide partijen zullen de geschreven hatelijkheden en opmerkingen, die zij elkaar toegestuurd 
hebben, moeten teruggeven en vernietigen. Stoop zal de kosten van zijn procureur betalen en 
Witbal de overige kosten van het gerecht. Beide partijen zullen na elkaar benaderd worden. 
Regis, van der Piek en Schot verlaten daarop de vergadering en gaan naar Dirk Stoop. Zij leg
gen hem het voorstel voor, waarmee hij accoord gaat. Daarna gaat men naar Witbal om ook hem 
tot vrede te bewegen. Ook hij stemt met het voorstel in, mits de kosten redelijk gedeeld worden. 
De commissie komt in de kerkenraadsvergadering terug en doet verslag. Daarna gaat de predi
kant op pad en vraagt Stoop of hij bereid is om "de gebrooke rust te herstellen". Ook hiermee 
stemt Stoop in, maar zegt zich niet met de verdeling van de kosten te willen inlaten. Na terug
komst in de vergadering wordt deze "met dankzegging" beëindigd. Aangenomen kan worden 
dat de dankzegging gepaard gegaan is met een zucht van verlichting. 
Op 29 juni komt de kerkenraad opnieuw bijeen. Jan Witbal zegt "ten hoogste genegen te zijn 
om de strijdigheden te eindigen". Ook Dirk Stoop verklaart dat. Beiden zullen over en weer de 
geschreven briefjes teruggeven en vernietigen. Zij zullen over en weer zeggen dat zij niets tegen 
elkaar hebben. Zij beloven deze zaak morgen, 30 juni, voor de middag, af te doen. 
Op 30 juni 1780 schrijft de scriba in het notulenboek: 'Alles wat hiervooren on de datum van 
den 29e Juni deser staat aangeteekent, is wederzijds voldaan door Br. Jan Witbal en Dirk 
Stoop". De nare zaak is uit de wereld en mede daardoor is er in het gerechtsboek verder niets 
van terug te vinden. 
De nieuwe berijming komt nog eenmaal in 1780 aan de orde, en wel op 15 december. Op ver
zoek van C. Regis is er op 10 december een extra-ordinaire vergadering geweest met alle leden 
die ooit in de kerkenraad gezeten hebben of er nog zitten. Regis wilde weten hoe men over de 
nieuwe berijming dacht. Twaalf broeders waren bijeen en de meerderheid vond - let op de zorg
vuldige formulering! -"te zullen blijven voor als noch bij de gewoone of oude berijming, tot 
hiertoe gebruykelijk, tot de naastgelegen steeden ons zijn voorgegaan". Met de steden worden 
Woerden en Gouda bedoeld. De twaalf aanwezigen hebben tenslotte het opgetekende onderte
kend. 
Tot zover enige ongerijmdheden over een nieuwe berijming. 

Noten: 
1. Streekarchief Rijnstreek Woerden (SAW), Oud-rechterlijk archief Bodegraven, inv.nr. 3. 
2. SAW, Archief Evangelisch-Lutherse gemeente van Bodegraven, Notulen kerkenraad, inv.nr. 

1. 
3. Witbal komt in de stukken ook voor als Witbol. 
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"...op het afnemen en vervoeren naar de galge van Hekendorp...." 

Poging tot reconstructie van een merkwaardig sodomieproces in 

1732 

door G.A.F. Maatje 

De wat cynische titelzin is een citaat uit de "Memorie" van de drossaard van IJsselvere inzake 
het proces tegen Adrianus van Nieuwenhuisen. Een citaat dat vragen oproept: een proces in 
IJsselvere, een galg in Hekendorp....hoe zit dat? 

Hekendorp was vanouds een hoge heerlijkheid en had een bestuurlijke samenhang met de hoge 
heerlijkheden van IJsselvere (het bij Oudewater horende stukje gebied ten zuiden van de IJssel 
en ten westen van de stad), Snelrewaard en Lange Linschoten. Ze hadden alle vier dezelfde hoge 
heer; in de tijd van de hierna te beschrijven gebeurtenissen was dat Jan Hendrik Strick van 
Linschoten. De rechtbank van zo'n hoge heerlijkheid had ook de bevoegdheid om inzake "hals
misdrijven" doodvonnissen uit te spreken en te voltrekken. Nu kwam dit in dergelijke landelij
ke gebieden, waar nauwelijks sprake was van dorpskernen, zelden voor. Recentelijk' werd zelfs 
gesteld, dat Hekendorp zelf geen galg had en als er iemand gehangen moest worden, er een galg 
van Haastrecht werd geleend. IJsselvere had wel een galg, maar die was op een bepaald moment 
zo totaal verrot, dat hij in 1668 een storm niet overleefde en omwaaide.2 Er werd toen geen nieu
we galg meer opgericht, want waarom zou men....hij werd toch nooit gebruikt. 

Archiefonderzoek leert echter dat op 17 oktober 1732 Adrianus van Nieuwenhuisen werd 
gehangen aan de galg van Hekendorp. Over deze zaak is tot dusver weinig gepubliceerd.3 De 
man werd gehangen vanwege een veroordeling voor sodomie, een oude naam voor homosek
sualiteit. De naam is afgeleid van de bijbelse geschiedenis van Lot, die in conflict kwam met de 
mannen van Sodom, een stad ten zuiden van de Dode Zee (Genesis 19:1-22). De "sonde der 
sodomie", ook wel genoemd "de sonde van de onnatuurlijke vuyligheden" was al sinds eeuwen 
in Holland verboden, alhoewel de toenmalige samenleving tamelijk tolerant was ten aanzien 
van het bedrijven van seks met leden van hetzelfde geslacht. Maar als er in de praktijk aangif
te werd gedaan bij de schout, dan gold het als een zwaar misdrijf, dat vaak met de dood werd 
bestraft. Eensluidende regels of wetten waren er echter niet. 

Het plakkaat 
Onduidelijke situaties, vooral op bestuurlijk gebied, vragen om heldere richtlijnen of wetten en 
vooral bij de bestraffing van sodomie waren er nogal wat plaatselijke verschillen in strafmaat en 
uitvoering ervan. De Staten van Holland vaardigden daarom na rijp beraad op 21 juli 1730 een 
"plakkaat" of wet uit, die een richtlijn vormde voor de bestrijding en bestraffing van sodomie. 
In feite was de wet een compromis tussen stedelijk vastgestelde regels en een centrale wetge
ving, die voor het gehele gewest van Holland gold. Het kwam vaak voor dat per stad een ver
schillende strafmaat voor hetzelfde vergrijp werd gehanteerd. Dat was vooral van belang voor 
vergrijpen, die door mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in het gewest werden 
gepleegd. Voorbeelden van zulke vergrijpen waren ondermeer landloperij, bedelarij en sodomie. 
Het plakkaat stelde allereerst vast, dat sodomie een misdrijf was waarop de doodstraf stond. 
Onduidelijk bleef echter de vraag wat men precies onder sodomie diende te verstaan. Gelet op 
de eis van doodstraf, die in diverse processen werd uitgesproken, blijkt dat men hier onder sodo-
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mie vooral de anale seks tussen mannen bedoelde. Andere vormen van sodomie bleven daardoor 
toch weer ter beoordeling van de plaatselijke overheden. De doodstraf voor het bedrijven van 
anale seks was in Holland al eeuwenlang gebruikelijk; het werd nu echter centraal vastgelegd. 
Nieuw was wel de bepaling in het derde artikel van het plakkaat, dat ook mensen strafbaar wer
den gesteld, die anderen tot sodomie hadden verleid of hun huis daarvoor ter beschikking had
den gesteld. De wet schreef ook voor wat er na de terechtstelling met het stoffelijk overschot 
diende te gebeuren: het moest verdwijnen. Dit kon door het in zee te gooien, het te verbranden 
of, wat meestal gebeurde, het aan een zogenaamde buitengalg op het plaatselijk galgenveld ter 
ontbinding te laten hangen. Dan was het tevens een waarschuwend signaal voor ogen en neus 
van de passanten ! 

Een ander element van de wet was de bepaling, dat iedere man die zijn huis of werkplaats zon
der bekende reden had verlaten, voor sodomie kon worden aangeklaagd. Met deze bepaling kon 
men een veel groter aantal personen dagvaarden dan voorheen. Het artikel riep echter ook pro
blemen op: wat gebeurde er bijvoorbeeld als de man op zakenreis was geweest? Kort samenge
vat: de nieuwe wet was in feite een soort gelegenheidsreglement, dat niet volledig was, dat veel 
vragen onbeantwoord liet, maar dat wel de oorzaak werd van een nieuwe, landelijke golf van 
processen. Noordam noemt in zijn boek 231 processen in Holland, 47 in Utrecht en enkele in 
andere gewesten.4 In totaal zijn er in de periode 1730-1733 366 processen bekend en beschre
ven, waaronder vier in het baljuwschap Woerden en één in IJsselvere. De processen in Woerden, 
waaronder het spraakmakende proces tegen de Bodegraver Pieter Gerritsz Ravensberg, werden 
al eerder in dit tijdschrift door C. Hamoen beschreven.5 De zaak in IJsselvere vraagt nu de aan
dacht: het betrof hier geen rijke heer, maar een arme drommel die een proces van maar liefst 
acht maanden moest ondergaan, waar een of twee maanden de gebruikelijke duur was. 

De hoofdpersonen 
De gedaagde was de uit Utrecht afkomstige Adrianus van Nieuwenhuisen, een man die al eer
der in de stad Utrecht voor de rechter was geweest en uit de stad verbannen was. In die tijd werd 
een banneling vaak een echte verschoppeling, die in de praktijk tot het zwervend bestaan van 
een bedelaar was veroordeeld. De aanklager was de drossaard6 van IJsselvere, Martinus Maas, 
geneesheer te Oudewater, lid van de vroedschap, schepen en burgemeester aldaar en tevens 
schout en ontvanger van Hekendorp, IJsselvere en Snelrewaard. Rechters waren de 
Landgenoten van IJsselvere7, het rechtscollege dat de drossaard bijstond in zijn taak. 
Zoals later zal blijken hadden noch Maas noch de Landgenoten enige ervaring met een derge
lijk proces en wisten ze eigenlijk niet goed hoe ze de zaak moesten aanpakken. De voornaam
ste persoon, die uiteindelijk de beslissende rol in de zaak speelde, was de ambachtsheer Jan 
Hendrik Strick van Linschoten. De plaats van handeling voor de verhoren was Oudewater, met 
name de toren aldaar waarin Van Nieuwenhuisen was gekerkerd. IJsselvere was een boeren-
buurtje dat daarvoor geen gelegenheid en faciliteiten had. 
Verder speelden ook de mannen met wie Van Nieuwenhuisen de sodomie bedreven zou hebben 
een rol: Tol Timaat en Arnoldus Pinckenij, die beiden in Utrecht gevangen zaten. Ook de schout 
van Amsterdam, juristen en bestuurders in Den Haag, Rotterdam, Delft en Middelburg en voor
al de schout van Utrecht en zijn medewerkers droegen bij aan de procesgang. 

Van het langdurige en breed uitgemeten proces zijn helaas de stukken verloren gegaan. 
Gelukkig kunnen we toch een vrij goed beeld krijgen van de procesgang, omdat Martinus Maas 
een soort "postboek" heeft bijgehouden. Hij noemde het zelf een "Memorie van vacatiën, kos
ten en misen van justitie, gevallen in de zake van den Drossaard van IJsselvere contra Adrianus 
van Nieuwenhuisen, 's Heeren gevangene, gecondemneerde en geëxecuteerde". Deze 26 blad
zijden lange onkostenrekening bevind zich in het huisarchief Linschoten.8 Onder hetzelfde 
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nummer bevinden zich ook drie stukken correspondentie. Dat is helaas alles wat er bewaard is 
gebleven van dit merkwaardige proces. Ook in het oud-rechterlijk archief van Hekendorp en 
IJsselvere is uit die tijd niets bewaard gebleven. Zal dit weinige voldoende zijn om tot een ver
antwoorde reconstructie van de gang van zaken te komen? In veel andere gevallen zijn er wel 
processtukken bewaard gebleven, maar die beperken zich vrijwel uitsluitend tot de verhoren van 
de verdachte en het uitgesproken vonnis. Wat er achter de schermen gebeurde komen we veel
al niet te weten. In de zaak IJsselvere is het juist andersom: over de verhoren weten we weinig 
of niets, maar over de gang van zaken, de correspondentie9 en de gesprekken met vele lieden, 
de reizen van de drossaard en alles wat er te regelen was voor de uiteindelijke executie, weten 
we in deze zaak vrij veel. Reden om dit alles eens op een rijtje te zetten en te proberen tot een 
helaas soms wat fragmentarische reconstructie te komen. 

Jt. Haitztr Sxcudit. 

Het proces 
Oudewater in 1746. In de cirkel is globaal het 
gebied IJsselvere aangegeven. 

Februari 1732 
Op de tweede dag van die maand werd Adrianus van Nieuwenhuisen in IJsselvere, een buurt
schap onder de rook van het stadje Oudewater, in de kraag gevat en in het gevang geworpen. Al 
de volgende dag werd hij door drossaard Maas verhoord. Maas ging met de aldus verkregen 
kennis naar Utrecht om de schout aldaar op de hoogte te stellen van wat hij vernomen had, maar 
ook om te vragen wat ze in Utrecht over Van Nieuwenhuisen wisten en vooral wat hij daar op 
zijn kerfstok had staan. Het bleek dat tegen hem aldaar een vonnis tot verbanning uit stad en 
gewest was uitgesproken. Voor dit alles was Maas twee dagen van huis geweest en als eerste 
onkosten noteerde hij dan ook twee maal vier gulden aan reis- en verblijfkosten. Terug in 
Oudewater stelde hij een lijst op van 19 vragen of artikelen10, die hij de volgende dag aan Van 
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Nieuwenhuisen wilde voorleggen. De gevangene werd inderdaad de volgende dag verhoord, of, 
zoals men dat toen noemde, "geëxamineerd". Maas wist kennelijk niet goed wat hij met de zaak 
aan moest. Had Van Nieuwenhuisen misschien ook op andere plaatsen delicten gepleegd? 
Waarop precies kon hij aangeklaagd worden? 
Maas sneed zich een nieuwe ganzenveer en schreef een brief aan de heer Soestdijk in Delft en 
een niet nader genoemde heer in Middelburg. Per kerende post kreeg hij antwoord uit Delft, 
maar tevreden was hij er nog niet mee, zodat hij een tweede brief naar Soestdijk moest schrij
ven. Een dag later, het was toen 11 februari, ging hij wederom naar Utrecht om te proberen daar 
aanvullende informatie los te krijgen. Voor kosten noteerde hij opnieuw vier gulden. Van deze 
brieven is noch in Oudewater noch elders iets bewaard gebleven. 
Martinus Maas wist nog steeds niet wat hij wilde weten. Hij ging nu drie dagen naar Haarlem 
om daar inlichtingen in te winnen; wie hij daar heeft bezocht is niet bekend. Misschien heeft hij 
(ook) een bezoek gebracht aan de scherprechter van Holland, die daar woonde, een man die 
ervaring had met sodomiezaken, vooral met het laatste stadium ervan! Maar Maas ging niet over 
één nacht ijs. Hij schreef ook nog brieven aan de Procureur-Fiscaal van het Hof van Holland in 
Den Haag en aan de schepen Boone in Rotterdam. Tenslotte ging de drossaard weer naar 
Utrecht, waar hem beloofd werd, dat hem de gevraagde inlichtingen bezorgd zouden worden. 

Aan de hand van alle tot dusver verkregen gegevens stelde Maas nu een lijst van 43 "grote arti
kelen" op, waarover hij de gevangene wilde ondervragen. Precies als hij was vermeldde hij 
daarbij dat hij de vragen "in het net overschreef'. De volgende dag registreerde hij, dat hij Van 
Nieuwenhuisen "seer lange heeft geëxamineerd". Dat moet dan wel een zeer pittig en uitput
tend verhoor zijn geweest. 
De laatste dagen van februari bracht Maas door met het lezen van de brieven, die hij inmiddels 
als antwoord op al zijn vragen had ontvangen. Tussendoor werd de beklaagde nogmaals ver
hoord. Van Nieuwenhuisen zat opgesloten in de toren bij de Romeinsbrug, waarvan de gewelf
de kelder als gevangenis dienst deed. Volgens een oude afspraak had de heer van Hekendorp, 
IJsselvere enz. het recht om zijn eventuele gevangenen binnen de stad Oudewater te mogen 
opsluiten, verhoren en berechten. 

Maart 1732 
Had Maas in februari al een lijst met 43 artikelen voor de ondervraging en aanklacht opgesteld, 
nu werd de lijst uitgebreid tot 46 artikelen en wederom "in het net gesteld". Na dit karwei werd 
Van Nieuwenhuisen weer uit de kerker onder de toren gehaald en, zoals Maas het op 7 maart 
beschreef, weer "seer lange geëxamineerd". Ondanks al die voorbereidingen en ondervragingen 
kreeg Maas nog steeds geen schuldbekentenis uit de gevangene los. Hij schreef nu een lange 
brief naar de schout van Utrecht, waarbij hij afschriften insloot van de drie "interrogatoriën en 
responsieven", ofwel van de ondervraging en de bekomen antwoorden tot dan toe. De drossaard 
kwam echter al met al geen stap verder. Hij besloot nu om naar Den Haag te reizen om bij de 
Advocaat-Fiscaal Nobeling, de aanklager bij het Hof van Holland, alles nog eens door te nemen 
en vooral om hem advies te vragen hoe nu verder te handelen. De Advocaat-Fiscaal, door Maas 
steevast "De Heer Fiscaal" genoemd, gaf hem inderdaad instructies en Maas keerde, kennelijk 
tevreden, huiswaarts. Thuis gekomen schreef hij eerst 15 gulden bij op de rekening voor reis
geld en vertering. Hij had vermoedelijk in Den Haag vernomen, dat Van Nieuwenhuisen ook 
door de schout van Amsterdam werd gezocht. Schout van Amsterdam was van 1726 tot 1736 
mr. Jan Backer. Deze man wist nogal wat van sodomiezaken af, want, pikant detail, Backers 
broer mr. Jacob Cornelisz Backer, die onder meer drost van Buren was, stond tot in de hoogste 
kringen van de Republiek bekend als sodomiet." Uit de zeer schaarse stukken blijkt, dat Van 
Nieuwenhuisen in Amsterdam gezocht werd voor een kwestie van afpersing. Per kerende post 
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kwam er antwoord uit Amsterdam. Maar uit de mond van Van Nieuwenhuisen kwam nog steeds 
geen bekentenis.... 

April 1732 
Al op de eerste dag van die maand werd Van Nieuwenhuisen weer voorgeleid en ondervraagd, 
kennelijk opnieuw zonder resultaat. Wel kwam er op 7 april een brief uit Utrecht met het bericht 
dat Tol Timaat, het Utrechtse vriendje van Van Nieuwenhuisen, zijn zonde had bekend. Direct 
na ontvangst van dit bericht werd de gevangene uit zijn hok gehaald en met deze bekentenis 
geconfronteerd. Hij werd verder ondervraagd, maar nu door Maas alleen; dat wijst erop dat de 
voorgaande verhoren in het bijzijn van één of meerdere Landgenoten van IJsselvere hadden 
plaatsgevonden. 
Echte problemen ontstonden er voor de drossaard toen de schout van Utrecht hem schriftelijk 
verzocht om "overlevering van de gevangene en van de acte van prejuditie (akte van bekente
nis)". Het was Maas bekend geworden, dat men in Utrecht dit soort gevangenen meestal niet in 
het openbaar ophing, zoals het plakkaat eiste, maar ze binnenskamers wurgde. Kon Maas zijn 
gevangene dit risico laten lopen? Wat moest hij doen? 
Hij begon met het schrijven van brieven aan de Advocaat-Fiscaal in Den Haag en aan zijn 
ambachtsheer, die hij per expresse liet bezorgen. De ambachtsheer, Jan Hendrik Strick van 
Linschoten, verbleef op dat moment op het Huis te Linschoten, waar Maas vervolgens in 
audiëntie werd ontvangen. De heren spraken uitvoerig over de zaak en kwamen tot de conclu
sie, de gevangene niet aan Utrecht uit te leveren. Terug van zijn bezoek aan Linschoten volgde 
er overleg tussen de drossaard en de Landgenoten van IJsselvere, wat resulteerde in een twee
de bezoek aan de ambachtsheer. Die heeft toen een aantal beleidspunten inzake deze kwestie op 
papier gezet: het is een eigenhandig door Strick van Linschoten geschreven stuk van tien pun
ten. Het is niet gedateerd en er wordt ook niet vermeld voor wie het bestemd was. Wel komt 
tweemaal de uitdrukking "mijn bailliuw" er in voor, hetgeen duidelijk maakt, dat Strick van 
Linschoten er de schrijver van is. Samengevat luiden de tien punten als volgt. 
1. Volgens het plakkaat moeten mensen die eenzelfde overtreding hebben begaan in het open

baar worden gestraft. 
2. Het was in verschillende plaatsen gewoonte geworden geen openbare executies te doen uit

voeren; hij (de ambachtsheer) wilde een voorbeeld of "exempel" stellen. 
3. In IJsselvere of in de naburige hoge heerlijkheden waren geen voorbeelden van het op zo'n 

gruwelijke en verfoeilijke wijze van executeren. 
4. Hij benadrukt zijn recht als heer om in criminele zaken executies te laten uitvoeren. 
5. De Landgenoten willen ook, dat er op de juiste wijze justitie wordt gedaan. 
6. De heren van Utrecht hebben bij brief van 17 februari 1732 beloofd, dat de tenlastelegging 

tegen hun gevangene ook aan IJsselvere zal worden toegezonden. 
7. Strick verbaast zich over het verzoek tot meezending van de akte van veroordeling: het 

onderzoek loopt pas twee maanden, waarbij gewezen wordt op de verhoren, de moeite en 
de kosten die tot dan toe gemaakt zijn. 

8. Drossaard en Landgenoten hebben nog steeds geen antwoord ontvangen op hun eerder 
gedaan verzoek inzake een mogelijke confrontatie met Arnoldus Pinckenij. 

9. Drossaard en Landgenoten stellen, dat hun beslissing inzake de uitlevering toestemming 
van de heer van de hoge heerlijkheid behoeft. 

10. Een heer van een hoge heerlijkheid, zoals Strick, is niet verplicht om redenen aan te geven 
waarom hij zijn recht niet wil of moet "rementeren" (overdragen), maar moet er alleen op 
toezien, dat er goede justitie gepleegd wordt. Gewezen wordt op het feit dat de drossaard 
meer dan eens het advies van de Advocaat-Fiscaal Nobeling heeft ingewonnen en dat hij 
aanneemt, dat in deze niets gedaan zal worden zonder diens advies. Dus als de "Edele 
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Groot Achtbare" heren in Utrecht zo nodig met de gevangene willen spreken, dan moeten 
ze maar naar Oudewater komen, waar Strick van Linschoten dan een kamer in het Stadhuis 
zal laten vrijmaken. 

Op het eerste gezicht lijkt het erop, dat de ambachtsheer begaan is met het lot dat Van 
Nieuwenhuisen ongetwijfeld in Utrecht wacht. De echte reden voor het weigeren van de uitle
vering was echter, dat Strick de zaak vooral zelf tot een einde wilde brengen, netjes volgens de 
regels. 

Op 11 april overlegde Maas weer met de Landgenoten en werd vastgesteld dat de gevangene 
niet aan Utrecht zou worden uitgeleverd. Er werd een antwoord aan de Utrechtse schout opge
steld, een brief waarvan wel een afschrift bewaard gebleven is. In die brief werd gesteld, dat Van 
Nieuwenhuisen door zijn verbanning uit stad en gewest van Utrecht geen ingeschreven burger 
van Utrecht meer was en derhalve niet kon worden uitgeleverd, met andere woorden: Utrecht 
had geen rechten meer op de man. Verder stelden de schrijvers, dat er al twee maanden gepro
cedeerd was, er veel gereisd was en er dus ook kosten waren gemaakt, maar dat er al wel veel 
materiaal is vergaard. Ze verwezen naar het plakkaat van 1730 en schreven dat dat een speciaal 
beval bevatte om de schuldige in het openbaar met de dood te bestraffen "daar in tegendeel in 
Uwe Ed. Grootachtbare stad zodanige delinquenten in 't geheimlijk worden geëxecuteerd". 
Inzake Arnoldus Pinckenij werd gesteld, dat volgens de Utrechtse secretaris Wilsema, die al 15 
jaar sodomie met Van Nieuwenhuisen had gepleegd en dat drossaard en Landgenoten daarover 
graag nadere gegevens zouden willen ontvangen. 
De brief werd opnieuw met Strick van Linschoten besproken, die hem goedkeurde. Drie dagen 
later, op 14 april, was er al antwoord uit Utrecht. Die brief werd eveneens met de ambachtsheer 
en de Landgenoten besproken. De dag daarna werd de gevangene ondervraagd, kennelijk 
opnieuw zonder resultaat, want kort daarna ging Maas weer naar den Haag om met de 
Advocaat-Fiscaal en met de jurist Bisdom te praten. De twee heren steunden het besluit om de 
gevangene niet uit te leveren. 
Terug in Oudewater vervoegde Maas zich weer bij Strick van Linschoten om verslag te doen. 
Een door Bisdom opgestelde brief werd "gearresteerd" of goedgekeurd. Op 18 april schreef 
Maas opnieuw naar Utrecht en ook deze brief is bewaard gebleven. Hij bevat in feite een her
haling van de bekende argumenten; ook vroeg Maas begrip voor het standpunt van IJsselvere in 
deze. Uit de brief blijkt, dat Van Nieuwenhuisen al in 1722 uit Utrecht was verbannen en dat hij 
sedertdien "vagebonderend" heeft rondgezworven. 

Mei 1732 
Op 7 en 8 mei was Maas weer in Den Haag om daar verder te praten over de uitlevering van 
Van Nieuwenhuisen. Ook dit uitstapje werd voor 20 gulden in de boeken geregistreerd. 
Inmiddels was de toestand van de gevangene er niet op vooruit gegaan. De arme man was ken
nelijk te vies om beet te pakken en zat onder het ongedierte, zodat er een barbier werd besteld 
voor het afknippen van de "luysebaart" van de gevangene. Hiervoor werd elf stuiver betaald 
inclusief de jenever: voor wie de borrel bestemd was is echter niet duidelijk! Maas schreef 
ondertussen weer twee brieven naar Delft, die kort daarna werden beantwoord. Op 19 mei werd 
Van Nieuwenhuisen in de toren ondervraagd. Tien dagen later, op 29 mei, kreeg Maas vanuit 
Utrecht de "confessie" of schuldbekentenis van Arnoldus Pinckenij. Met dit bericht toog Maas 
naar Strick van Linschoten en stelde vervolgens weer acht nieuwe artikelen of verhoorvragen 
op. Ook deed Maas een schriftelijk verzoek aan het gerecht in Utrecht om Tol Timaat voor con
frontatie te mogen ophalen: zowel Timaat als Pinckenij hadden sodomie (anale seks) met Van 
Nieuwenhuisen bedreven. 
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Juni 1732 
Op 6 juni kreeg Maas een goed bericht uit Utrecht: Tol Timaat zou ter confrontatie naar 
Oudewater worden gebracht. Er ontstond, na overleg met de Landgenoten, een briefwisseling 
met Utrecht, die kennelijk niet bevredigend was, want op 11 mei ging Maas naar Utrecht om te 
horen wanneer Tol Timaat naar Oudewater gebracht kon worden. Hij besprak een en ander met 
de schout van Utrecht en twee dagen later was het dan zover. Tol Timaat kwam naar Oudewater 
en de confrontatie vond plaats. Daar kwam nog heel wat bij kijken. Maas noteerde negen gul
den en elf stuivers aan onkosten. Dat geld was betaald voor verteringen van de schout, de deur
waarder, de gerechtsdienaars, de voerman en de paarden in "De Doelen" te Oudewater. Apart 
werd vermeld, dat Maas de schout en de deurwaarder uit Utrecht alsmede de secretaris een mid
dagmaal had voorgezet, waarvoor de baars speciaal uit Gouda gehaald was. 
De confrontatie met Van Nieuwenhuisen had blijkbaar weinig resultaat, want die weigerde nog 
steeds te bekennen. Daarom besloot men Van Nieuwenhuisen nu aan een "scherper examen" 
oftewel aan tortuur te mogen onderwerpen. Voor dat men hiertoe zou overgaan ging Maas nog 
een keer naar Den Haag om met de Advocaat-Fiscaal Nobeling te overleggen. 

Juli 1732 
De julimaand was voor Maas met betrekking tot de zaak Van Nieuwenhuisen een bijzonder rus
tige maand. Op 29 juli was er weer overleg met Strick van Linschoten en als resultaat daarvan 
ging Maas voor de zoveelste keer naar Utrecht, nu om te horen waarom er zo lang gedraald werd 
met de executie van Tol Timaat. Hij sprak er opnieuw met de schout en kreeg van hem advie
zen over hoe verder te gaan. 

Augustus 1732 
De maand begon met correspondentie met de deurwaarder uit Utrecht, die per expresse ver
zonden was ("zijnde gebracht door een diender") en die aanleiding was tot nader overleg met 
de heer van Linschoten. 
De kleding van de gevangene, of beter gezegd de lompen van de gevangen vagebond, was der
mate slecht geworden, dat hij op kosten van de drossaard een nieuw hemd en een rok kreeg. 
Maas schreef over die kleding "alsoo de sijne vergaan waren en niemand van de dienders hem 
behandelen konden". De kosten waren drie gulden en zeventien stuivers voor het hemd en twee 
gulden en tien stuivers voor de rok. Ook werden er kosten gemaakt om advies van juristen uit 
Utrecht te krijgen; op 11 mei ging Maas in gezelschap van een van de Landgenoten naar die 
stad om het advies daar op te halen. De kosten van het advies bedroegen 49 gulden en zeven
tien stuivers, terwijl er ook nog vier gulden reisgeld werd verantwoord. 
Het advies hield kennelijk in, dat het langzamerhand tijd was geworden om de gevangene op de 
pijnbank te leggen. Drossaard en Landgenoten besloten het advies op te volgen. Er ging nu een 
brief uit naar de beul van Dordrecht, die terug schreef dat Maas "staat konde maken op sijn 
overkomst". De 24e augustus arriveerde de scherprechter in Oudewater en had daar vervolgens 
een onderhoud met Maas. De volgende dag was het zover: de gevangene werd onder foltering 
ondervraagd. Over die foltering of tortuur schrijft Noordam in zijn boek12 onder meer: "Tortuur 
kon niet zo maar, als de schout het wenselijk achtte, worden toegepast. Er moesten voldoende 
aanwijzingen voor schuld, het 'half bewijs' zijn, om een verdachte met dit rechtsmiddel te con
fronteren". Over het algemeen ging er al van de aanwezigheid van de beul met zijn gereed
schappen een dreigende werking uit. Als die aanblik niet voldoende was, werden veelal eerst de 
duimschroeven aangedraaid en als dat nog niet hielp, kwamen ook de scheenschroeven eraan te 
pas. Noordam zegt verder dat zo'n onder pijniging gedane bekentenis geen enkele rechtskracht 
had. Daarom moest een bezwarende verklaring, afgelegd onder tortuur, altijd later herhaald 
worden, "buiten pijn van banden". De scherprechter vroeg achttien gulden voor zijn werk, ter-
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wijl aan de diender van Benschop, die er ter assistentie was bijgehaald, elf stuivers werden uit
betaald. De scherprechter en zijn knecht verteerden bovendien ten huize van Jan Vergouw nog 
eens voor zeven gulden en zestien stuivers aan spijs en drank. 
Nadat de volgende dag Van Nieuwenhuisen nogmaals verhoord was volgde er een intensievere 
briefwisseling met de Amsterdamse schout Backer. Van Nieuwenhuisen had zich in Amsterdam 
schuldig gemaakt aan afpersing en Backer wilde hem hierover nader aan de tand voelen. Hij 
diende daarom bij Maas een verzoek in of hij de gevangene een dag in Amsterdam kon krijgen 
voor nader verhoor. Van Nieuwenhuisen zat in de kerker van Oudewater en Backer moest daar
om ook aan het bestuur van die stad om toestemming voor dit uitstapje vragen. Na veel geschrijf 
en overleg werd Van Nieuwenhuisen op 31 augustus opgehaald en in Amsterdam verhoord. 
Tussen de bedrijven door waren op 27 augustus Maas en de Landgenoten naar Leidschendam 
gereisd om daar met de Advocaat-Fiscaal te overleggen. Die bleek echter niet thuis te zijn en 
daarom reisde het gezelschap maar door naar Rotterdam om bij een andere jurist advies in te 
winnen. De kosten van deze slecht geplande expeditie liepen op tot ruim achttien gulden. 

September 1732 
Op 3 september werd Van Nieuwenhuisen door de Amsterdammers teruggebracht in de toren 
van Oudewater. Ondertussen waren er brieven de deur uitgegaan naar de Dordtse beul en naar 
Utrecht. Ook de Woerdense procureur Willem van Vianen werd aangeschreven over niet nader 
genoemde kosten; ook schreef Maas nog een bedrag van twee gulden op voor het gebruik van 
een chaisse of koets, die de Landgenoten van Jan Vergouw hadden gehuurd. In de "Memorie" 
schrijft Maas niets over een bekentenis van Van Nieuwenhuisen, maar die schijnt in die tijd zijn 
zonde wel te hebben toegegeven. Op 8 september namelijk komt het gerecht van IJsselvere bij
een om de strafeis te bespreken en het oordeel te vellen. Men kwam er nog niet helemaal uit, 
want opnieuw gingen er brieven naar Utrecht, naar Amsterdam en naar Linschoten. Op 29 sep
tember werd de gevangene weer twee keer in de toren ondervraagd en vervolgens werden de 
artikelen, de vragen en de antwoorden "gedaan grosseren en extraheren", ofwel uitgeschreven 
en samengevat. Kennelijk gebeurde dit op verzoek van het Amsterdamse gerecht, want dat kreeg 
hierover een brief van Maas. 

De Gevangentoren bij de Romeinsbrug, 18e-eeuwse gravure naar H. de Winter. 
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Oktober 1732 
De maand begon voor Maas met het schrijven van een brief aan de scherprechter van Haarlem. 
Het antwoord op deze brief werd met de heer van Linschoten besproken en opnieuw werden 
verhoorvragen opgesteld en aan de gevangene voorgelegd. Na verdere briefwisseling met 
Amsterdam en overleg met Strick van Linschoten naderde de zaak nu zijn hoogtepunt. De 
Landgenoten kwamen met Maas bijeen en pleegden overleg over de te stellen eis. Maas noteer
de nuchter in zijn "Memorie" dat men "tot sententie is gekomen" ofwel dat het vonnis was 
geveld. De volgende dag werd Van Nieuwenhuisen voor het gerecht van drossaard en 
Landgenoten gebracht en "hem werd de dood aangezegd". Maas schreef verder dat "alles op 
orde werd gesteld en enige omstandigheden werden nader besproken". Tot hiertoe hadden alle 
gebeurtenissen in deze zaak zich binnen de stad Oudewater afgespeeld. Nu was het oordeel 
geveld, het doodvonnis uitgesproken en het enige wat nog restte was de terechtstelling: ophan
ging tot de dood er op volgde. In de weinige stukken die van dit proces bewaard zijn gebleven 
wordt maar heel summier over de terechtstelling gesproken. Vond die ook te Oudewater plaats 
en hoe moeten we dan het citaat uit de "Memorie" verstaan, dat als titel boven dit artikel staat? 

De terechtstelling 
Een vonnis werd in die tijd of op de dag van de uitspraak of hooguit een dag later voltrokken. 
In dit geval verliepen er twee dagen na de uitspraak van de veroordeling. De eerste dag werd de 
gevangene van extra spijs en drank voorzien, het bekende galgenmaal. De tweede dag werd hij 
voorbereid op de executie. Voor zo'n terechtstelling kwam heel wat kijken. Uit de "Memorie" 
blijkt dat duidelijk. Vreemd is echter, dat de voorbereidingen al begonnen waren voordat het 
vonnis was uitgesproken! Of is de "Memorie" op dat punt niet duidelijk of volledig? Uit de 
rekeningen blijkt, dat de scherprechter uit Haarlem met zijn assistenten al vanaf 12 oktober tot 
en met de executiedag van 17 oktober in de herberg van Jan Vergouw voor 28 gulden en negen
tien stuivers hadden verteerd. Voor een aantal zaken rond de terechtstelling geeft de "Memorie" 
geen datum aan. Het bleek, dat er geen galg beschikbaar was (!), zodat de timmerman opdracht 
kreeg om een nieuwe galg en de daarbij behorende dubbele ladder te maken. In eerste aanleg is 
het niet duidelijk of dit de galg voor Oudewater was of de vervanger van de lang geleden omge
waaide galg van IJsselvere. Wel werd er voor 37 gulden aan het schavot van Oudewater gere
pareerd. Twee knechts van de genoemde timmerman hadden twee nachten doorgewerkt en ont
vingen daarvoor vier gulden en vier stuivers aan overwerkgeld. Ook de smid werd erbij gehaald 
om een herstelling aan het schavot te verrichten. Maas noteerde daarvoor vijf gulden en tien 
stuivers. De schilder werd gevraagd een bord te maken dat boven de galg werd geplaatst, waar
schijnlijk met de naam en het misdrijf van de veroordeelde erop. Van de executie zelf wordt in 
de "Memorie" van Maas geen verslag gedaan. We moeten daarom alleen uit de onkostenver-
meldingen reconstrueren wat er op die dag is gebeurd. 

De gang van zaken bij zo'n terechtstelling wordt door Noordam beschreven.13 Ter plekke werd 
in het openbaar het vonnis voorgelezen, een moment waarop dikwijls de veroordeelde, om zijn 
geweten te ontlasten, een laatste bekentenis deed, bijvoorbeeld door het noemen van namen van 
medeplichtigen. Ook de plaatselijke predikant of ziekentrooster had zijn taak: het bijstaan van 
de veroordeelde gedurende zijn laatste ogenblikken. Gebruikelijk was ook de over het algemeen 
grote publieke belangstelling voor zo'n executie. Juist hier op het platteland, waar zoiets spora
disch voorkwam, trok een terechtstelling veel nieuwsgierigen. Voor de executie waren overigens 
ook twee Goudse dienders ter assistentie ingehuurd. Verder was het gebruikelijk om kort na de 
executie het lichaam van de galg af te nemen en naar een zogenaamde buitengalg te vervoeren. 
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Enkele zinsneden uit de Memorie van Martinus Maas over de zaak tegen 
Adrianus van Nieuwenhuijsen. 
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In de "Memorie" komen we de zin tegen: "17 dito (oktober) gevaceert op de executie. Dito op 
het afnemen en vervoeren naar de galge van Hekendorp", terwijl we enkele regels verder lezen: 
"Den voerman die het doode lighaam buyte gereden heeft drie gulden en drie stuivers". Wat is 
hier gebeurd? Niets is zeker, maar de hiernavolgende reconstructie lijkt plausibel. 
Van Nieuwenhuisen is in de stad opgehangen, want stadsbode Van der Werff declareerde bij 
Maas negen gulden en negen stuivers voor "alle moeite en insennatiën, schoonmaken van het 
Stadhuis als anderen gedurende de detentie en de executie, vuur en licht voor de examinatiën". 
Dat wijst op een executie nabij het stadhuis van Oudewater, met name het schoon maakwerk 
maakt dat aannemelijk. Het kwam namelijk vaak voor dat bij een ophanging het slachtoffer 
"alles liet lopen": de sluitspieren van endeldarm en blaas ontspanden zich en het schavot werd 
bevuild. Ook de doodsangst speelde hierbij een rol. Na de executie werd, zoals gebruikelijk, het 
lijk afgenomen om het naar de buitengalg te brengen. Oudewater had echter geen buitengalg, 
IJsselvere vanouds wel. Daar zou dan ook de nieuwe galg voor gemaakt kunnen zijn. De omge
waaide galg en de latere vervanging ervan stonden net buiten de stadsmuren van Oudewater. De 
hoge heerlijkheid IJsselvere, nauwelijks 40 hectare groot, bestond oorspronkelijk uit een smal
le strook land ten zuiden van de IJssel en ten westen van de stad. In het midden van IJsselvere 
was in de loop der eeuwen een aantal huizen en herbergen gebouwd, waar goedkoper bier werd 
geschonken dan in de stad. Dat gaf boze gezichten bij de Oudewaterse kroegbazen. De hierdoor 
ontstane problemen werden opgelost door in 1562 het middendeel van IJsselvere bij de stad 
Oudewater te voegen. Hierdoor viel de oude heerlijkheid in twee delen uiteen en werd er daar
na ook gesproken over Oost- en West-IJsselvere. Het aldus sterk gereduceerde IJsselvere vorm
de samen met het grotere Hekendorp één gerecht; het archief daarvan draagt de naam "rechter
lijk archief van Hekendorp en IJsselvere". Aangaande criminele zaken is er slechts een rol met 
zaken uit de periode 1766-1810 bewaard gebleven. Hekendorp vormde het grootste deel van dit 
gecombineerde gerecht en daarom werd het gerecht ook wel alleen Hekendorp genoemd. Door 
gebrek aan bronnen is het niet te bewijzen, maar het lijkt wel aannemelijk te stellen, dat Van 
Nieuwenhuisen in Oudewater werd geëxecuteerd en dat zijn lijk daarna aan de galg van 
'Hekendorp', op het grondgebied van IJsselvere, werd opgehangen. Daar zou hij blijven han
gen totdat de natuur, de vogels en de insekten, weer en wind, het in ontbinding verkerende 
lichaam zodanig hadden aangetast dat het vanzelf uit de strop viel. Zo'n buitengalg verspreid
de een ondraaglijke stank en bood bovendien een weerzinwekkende aanblik. Dit alles naar de 
gewoonten van die tijd tot een waarschuwend voorbeeld voor een ieder die erlangs kwam. 

Maas was met zijn "Memorie" echter nog niet klaar. Er viel nog het een en ander te verrekenen. 
De Haarlemse beul ontving voor zijn luguber handwerk 205 gulden. Ter assistentie van de 
scherprechter en zijn knechten waren ook twee Goudse dienders ingehuurd. De Landgenoten 
van IJsselvere waren ook bij de terechtstelling aanwezig en werden "met wijn beschonken". De 
schout, de secretaris en de predikant of ziekentrooster kregen na afloop een maaltijd voorgezet, 
waarvoor men ook nu weer de baars uit Gouda had laten halen. De indruk wordt gewekt, dat er 
bij zo'n gelegenheid een stevige borrel werd ingenomen. 

Besluit 
De zaak tegen Adrianus van Nieuwenhuisen was ten einde. Het vonnis was uitgesproken er ten 
uitvoer gebracht, maar de rekeningen bleven binnenkomen. Zo vroegen twee dienaars van jus
titie 75 gulden voor "het sluiten en ontsluiten van de gevangene sedert sijn apprehentie (hech
tenis) tot de executie". Voor het "verscheidene nachten waken" ontvingen ze nogmaals datzelf
de bedrag. De procureur Gouset ontving 21 gulden en drie stuivers voor salaris en de procureur 
Willem van Vianen kreeg zeven gulden en tien stuivers voor verstrekte inlichtingen "inclusief 
de briefporte en een reis naar Lexmond". Een flinke post was het "kostgeld" van de gevangene: 
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259 dagen a tien stuivers per dag maakte een som van 128 gulden en tien stuivers. Merkwaardig 
is de laatste post: "Aan Jacob voor een tweede hemd voor de gevangene, een gulden en zestien 
stuivers": dat was dan zijn laatste hemd, waarvan gezegd wordt dat er geen zakken in zitten. In 
totaal bedroegen de kosten van proces en terechtstelling het voor die tijd bijzonder hoge bedrag 
van 1259 gulden en veertien stuivers. De ambachtsheer van Hekendorp, IJsselvere en 
Snelrewaard betaalde hiervan op 10 juli 1733 uit eigen zak 727 gulden, elf stuivers en negen 
penningen. Het resterende deel werd volgens een aantekening van de zoon en opvolger van 
Martinus Maas op 11 juli 1736 bij minnelijke schikking voldaan. 

Als we dit merkwaardige proces nog eens nalopen springt een aantal zaken er duidelijk uit. 
Allereerst de bijzonder lange tijd van het proces: acht maanden ofwel 259 dagen. Vervolgens de 
enorme kosten die het met zich meebracht en de vele brieven en reizen die Maas schreef en 
maakte voor het onderzoek. De conclusie is gerechtvaardigd dat de drossaard met de zaak geen 
raad wist. Het was het eerste en enige sodomieproces dat hij ooit te voeren kreeg. Maas werk
te dan ook heel precies, vroeg voor elke stap die hij zette raad en was duidelijk bang om fouten 
te maken. In totaal heeft Martinus Maas 36 brieven geschreven, is hij zeven keer naar Utrecht 
gereisd, vier keer naar Den Haag en een keer naar Haarlem en een keer naar Rotterdam. Maar 
al deze inspanningen hadden resultaat: het recht kreeg zijn loop en de schuldige werd gehangen 
in Oudewater. En zijn lijk? Dat werd gehangen in Hekendorp  
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