
De bouw 
Over de bouw van Mariënberg zijn geen gegevens bewaard gebleven. Omdat de bouwheer, Ber-
nardus Lenssinck, aannemer van timmerwerk was, kan worden aangenomen dat het huis in eigen 
beheer gebouwd werd, in samenwerking met een metselaar. Andere onderdelen, die niet tot zijn 
vak behoorden, kan hij hebben uitbesteed aan collega's. 
Mariënberg heeft dezelfde blokvorm - twee traveeën breder - en mansardedak als het woonhuis 
van Bernardus Lenssinck, Kalverstraat 4 te Harmeien. De ingangspartij heeft een opvallende ge
lijkenis met die van de voormalige Rooms-Katholieke kerk, Herenstraat 36 te Utrecht, die 1821 
gedateerd is. 
Nederlandse en ook buitenlandse voorbeeldboeken speelden bij het ontwerpen van gebouwen 
dan ook een belangrijke rol. Eén daarvan was J. Berquin, Architectural ofwiskunstige verhande
ling, om de voornaamste eigenschappen der burgerlijke bouwkonst betrekkelijk te maken tot de 
vijf bouw-orders, dat in Amsterdam in 1789/90 verschenen was. 
Het hoofdgestel van Mariënberg kan uitgevoerd zijn door Bernardus Lenssinck jr. (1806-1864), 
die aanvankelijk timmerman was. Zo vervaardigde hij in 1834 voor de Rooms-Katholieke kerk 
op 't Hoog te Vleuten 'een predikstoel zonder versierselen'. Op zijn bidprentje staat dan ook te 
lezen: 'Hij bevorderde de luister van het huis des Heeren (Hij had eene liefde voor den stoel der 
waarheid) en daarom z.al zijne nagedachtenis een zegening blijven. Eccl. XLV.l '. 
Huize Mariënberg is onlangs gerestaureerd, waardoor het, net als vroeger, comfortabele woon
ruimte voor twee huishoudens bevat. 

Noten: 
1. Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel Gemeente Harmeien. 1832. 
2. Lenssinck, Jeroen Geschiedenis van de familie Lenssinck van 1400-1900 (Langbroek. 1986). 
3. Maria Lenssinck was genoemd naar haar grootmoeder Maria Gasse-van Bijlevelt (1749-1791). 
4. ArchiefaemeenteHarmelen.inv.nr. 1937. 

Chantage in Woerden, 1732 

door W.R.C. Alkemade 

Inleiding 
Bijna twaalf jaar geleden verscheen in dit tijdschrift een artikel van de hand van L.C1.M. Peters 
en ondergetekende onder de titel Dit maakten een vent, die niemand en kend'} We beschreven 
hierin de perikelen rond de benoeming van de Woerdense stadssecretaris Pieter Brugman in 
1724. De benoeming was tamelijk omstreden: een zeer grote meerderheid van de vroedschap 
wilde een eigen kandidaat. J.G. van Vianen, arts en lid van de vroedschap, tot secretaris benoe
men. Tot de aanhangers van de benoeming van Brugman behoorde onder andere Jan van der 
Win, leidende figuur in een van de twee Woerdense facties in de vroedschap. 
Het secretarisambt heeft Brugman kennelijk niet gebracht wat hij ervan verwachtte. Of dit aan de 
moeizame verhouding met een groot aantal hem niet welgezinde vroedschapsleden heeft gelegen 
of dat de inkomsten, die hij uit het ambt verwierf, gewoon te laag naar zijn zin waren is niet hele
maal duidelijk. Zeker is dat aandrang vanuit het stadsbestuur, met name door de kort daarvoor 
aangetreden burgemeester Cornelis van der Win Corneliszoon, een neef van Jan van der Win, een 
rol bij zijn ontslagname heeft gespeeld. Begin 1728 legde Brugman zijn ambt neer en werd in zijn 
plaats, zonder enige discussie, mr. Abraham de Pape aangesteld. 
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Brugman bleef echter in Woerden wonen, in een huis op de noordzijde van de Rijn in de buurt 
van de St. Pietersbrug. Via die brug kon hij aan de andere kant van het water komen, bij het huis 
van Adriana van der Win, een zuster van burgemeester Adolf van der Win Cz en gehuwd met 
Cornelis Vermeulen, een wat verlopen procureur. Adriana van der Win handelde in dranken; 
daarnaast had ze een aantal huizen in de binnenstad. Haar echtgenoot had ook een huis in eigen
dom en dat verhuurde hij aan Otto van Well, majoor en commies van 's Lands Magazijnen: de be
heerder van het Arsenaal in Woerden en, naar het zich laat aanzien, het belangrijkste slachtoffer 
van een complot tegen de oud-secretaris Pieter Brugman. Het lijkt erop dat Otto van Well als zon
debok is gebruikt in een dubieuze zaak, die zich begin 1732 in 'nette' kringen in Woerden af
speelde. 
De hiernavolgende reconstructie is gebaseerd op een aantal getuigenverklaringen en verhoren 
ten overstaan van schepenen van Woerden alsmede op een eis wegens smaad, bedreiging en 
chantage tegen Van Well door de baljuw van Woerden. Helaas ontbreken er essentiële archief
stukken, die de zaak kraakhelder zouden kunnen maken; met name de vonnissen van de schepen
bank in criminele zaken over de periode 1733-1735 zijn niet meer bewaard. Desondanks is ge
probeerd deze geschiedenis te achterhalen, waarbij duidelijk wordt, dat men in het verleden uit 
geldzucht zelf tot in de hoogste kringen van het plaatselijk bestuur, onfrisse praktijken niet uit de 
weg ging. 

Vrijdag 18 januari 1732: ruzie bij Vermeulen 
Op vrijdagmiddag begeeft Pieter Brugman zich naar het huis van Cornelis Vermeulen en Adriana 
van der Win. Het is de tijd om zijn halfjaarlijkse rente te innen. Het gaat om een lijfrente van 80 
gulden, die door Cornelis Vermeulen betaald moet worden als gevolg van de verkoop van een 
huis door Brugman aan Vermeulen. Het kan wel eens laat worden, want het bezoek van Brugman 
gaat altijd gepaard met het nuttigen van enkele borrels en het roken van een of meer Goudse pij
pen. Bij aankomst ten huize van Vermeulen treft Brugman daar ook Otto van Well, de jonge ma
joor, die de leiding heeft over het Woerdense garnizoensmagazijn op de Groenendaal. Brugman, 
Van Well en Vermeulen gaan in de keuken, bij de open haard zitten, terwijl Vermeulen's echtge
note druk bezig is met werkzaamheden in en om het huis. De eerste glazen wijn worden inge
schonken, de pijpen gestopt en het gesprek begonnen. Brugman vergeet echter niet, dat hij hier 
voor zaken is en weldra haalt hij een van te voren opgestelde kwitantie uit zijn zak voor het geld
bedrag, dat hij van Vermeulen moet ontvangen. Mevrouw Vermeulen, die kennelijk over het geld 
gaat, betaalt Brugman netjes uit, waarna de oud-secretaris de kwitantie overhandigt. Tot dan is 
alles pais en vree, maar kort daarna breekt er ruzie uit. De oorzaak is onduidelijk. Volgens me
vrouw Vermeulen was Brugman dronken geworden, nadat hij van de wijn op de jenever was 
overgestapt. Adriana wil namelijk graag, dat Brugman zijn jenever, waarvan hij een grootver
bruiker was, voortaan bij haar zou betrekken; de kosten ervan zouden verrekend kunnen worden 
met de lijfrente. Brugman weigert dit: nooit zou hij mevrouw Vermeulen, een zuster van burge
meester Adolf van der Win, 'de grootste schurk en schelm, die Godt in zijn land heeft', met zijn 
klandizie begunstigen. Al het oude zeer tegen de burgemeester komt naar boven: de 'schelm' had 
hem aangezet zijn secretarisfunctie neer te leggen. De gastheer en de majoor proberen de secreta-
ris te kalmeren, maar die wordt alleen maar nog kwader. Scheldend en tierend verlaat hij de wo
ning. 
Brugman zelf geeft in zijn aanklacht tegen Van Well een hele andere versie van het gebeuren. 
Volgens hem begon Cornelis Vermeulen al met het maken van hatelijke opmerkingen over het 
feit, dat hij, Brugman, zo lang bleef leven, waardoor de lijfrente zo lang betaald moest worden. 
Vervolgens zou het glaasje jenever, dat hem aangereikt was, niet deugen; de drank steeg hem 
naar het hoofd. Dat er daarop ruzie is ontstaan, dat ontkent Brugman niet. Het onderwerp van de 
twist was echter niet zijn verhouding tot de familie Van der Win, maar de predestinatie, een on-
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derwerp dat in calvinistische kringen al vaker grote tegenstellingen had veroorzaakt. Brugman 
verklaarde in dat kader dat hij niets tegen calvinisten, lutheranen of remonstranten had, maar dat 
hij de katholieken absoluut niet kon pruimen. Zijn betovergrootmoeder was in leper vanwege 
haar calvinistische gezindheid op de brandstapel gebracht en wat hem betreft mocht de Rooms-
Katholieke kerk zo snel mogelijk afbranden. Nadat hij dit geroepen had zijn Vermeulen en Van 
Well even naar buiten gegaan, waarna ze terugkomend de zaak omdraaien. Ze verwijten Brug
man nu dat die zich denigrerend over de Hervormde kerk heeft uitgelaten en dat zijn opmerking 
over het afbranden de Petruskerk betrof. Vervolgens zetten ze hem het mes op de keel: of Brug
man scheldt Vermeulen de lijfrente kwijt of Vermeulen en Van Well zullen hem aanklagen we
gens het beledigen van de Hervormde kerk. Vooral Vermeulen zou het bont gemaakt hebben: 
'Naa de galg, gij donder, naa de galg!!' zou hij Brugman hebben toegeschreeuwd, waarna de 
oud-secretaris het huis in woede verlaten had. 

Zaterdag 19 januari 1732: nieuwe bedreigingen 
Aan het eind van de ochtend krijgt Otto van Well onverwacht bezoek: Pieter Brugman staat voor 
de deur van Van Well's woning op de hoek van de Kerkstraat en de Haverstraat. De majoor laat 
hem binnen en kennelijk wordt de zaak min of meer uitgesproken. Het leidt er zelfs toe, dat Brug
man bij Van Well blijft eten en een meisje naar zijn huis stuurt om zijn dienstbode dat te vertellen. 
Na het eten gaat Brugman weer huiswaarts. 
's Avonds brengt Van Well een wederbezoek aan Brugman en even later stapt ook Cornelis Ver
meulen de woning van de oud-secretaris binnen. Over de afloop van dit verzoek verschillen de 
getuigen opnieuw van mening. Volgens Brugman begon Vermeulen opnieuw met dreigen. Hij 
eiste, 'voor den donder', zeshonderd gulden voor zichzelf en driehonderd gulden voor Van Well 
alsmede kwijtschelding van een schuld van zestig gulden die Van Well bij Brugman had. Brug
man heeft ze vervolgens allebei de deur uitgewerkt. 
Volgens Van Well daarentegen hebben ze rustig een pijpje gerookt en een glaasje gedronken en 
zijn ze in alle vriendschap uiteen gegaan. 
Binnen een uur stond Van Well opnieuw bij Brugman op de stoep, dit keer om hem duidelijkste 
maken dat het menens was. Vloekend herhaalde hij zijn waarschuwing, dat Vermeulen en hij 'het 
vilmes in de buyk' van de secretaris hadden en dat hij het niet moest wagen Vermeulen of hem 
ooit nog om betaling van hun schulden te vragen. 

Maandag 21 januari 1732: de majoor in de val 
In de loop van de ochtend verschijnt Otto van Well bij de woning van Brugman. Hij komt echter 
niet op het meest geschikte tijdstip: een buurman van Brugman, Cornelis Groenevelt, is net bezig 
met het 'hakken' van een kabeljauw voor de oud-secretaris en zijn dienstmaagd. Van Well wil 
Brugman alleen spreken, en daarom vertrekt hij weer, met de mededeling dat hij die avond nog 
wel even langs zal komen. 
Als Brugman dit van zijn dienstbode, Adriaantje van der Wakker, te weten komt verzint hij een 
sluw plan om de majoor in de val te laten lopen. Hij gaat naar de stadsomroeper, Gerrit van Leeu
wen en vraagt hem om diezelfde avond langs te komen. Vroeg in de avond komt Gerrit van Leeu
wen bij Brugman, die hem vertelt dat hij majoor Van Well verwacht. Gerrit zou zich moeten ver
bergen om te horen, wat Van Well zou zeggen. Maar Gerrit van Leeuwen voelt er niets voor als 
verklikker tegen Van Well op te treden. Hij zegt, dat hij acuut last van koorts krijgt en neemt de 
benen. Het plan lijkt te mislukken. Brugman geeft zich niet gewonnen. Hij stuurt zijn dienstbode 
naar Laurens van Leeuwen, die enkele huizen verder op de Rijn woont, en gaat zelf naar een an
dere buurman, Cornelis Groenevelt, dezelfde die "s ochtends de kabeljauw aan het fileren was. 
Deze twee heren zien geen bezwaren in het afluisteren van Brugman en zijn gast. Om half acht ar
riveren ze ten huize van de oud-secretaris en drinken er een biertje en een wijntje. Helaas komt 
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majoor Van Well niet opdagen. Pas als de dienstmeid naar hem toegestuurd wordt met de vraag 
of hij bij Brugman langs wil komen, gaat hij eropuit. Het is dan inmiddels al half tien 's avonds. 
Als bij Brugman de bel gaat maken de twee buren zich uit de voeten. Ze stellen zich op de bin
nenplaats verdekt achter de ramen op en zien wat zich in de keuken van Brugman afspeelt. De 
majoor en de oud-secretaris gaan aan een houten tafel bij het vuur zitten en roken een pijp. Na wat 
over koetjes en kalfjes te hebben gesproken komt de majoor ter zake. Van Well deelt Brugman 
mee, dat Cornells Vermeulen bereid is te zwijgen over wat Brugman heeft gezegd over de Her
vormde kerk, indien Brugman 250 gulden zou schenken aan diens dochtertje Cornelia Maria 
Vermeulen. Brugman haalt daarop een krijtje uit zijn zak en schrijft het getal 250 op de houten ta
fel. 'Dat is 100 rijksdaalders', constateert hij, en vervolgens vraagt hij aan Van Well: 'En wat 
pretendeert gij?'. Van Well toont zich genereus: hij verklaart dat hij wil dat Vermeulen en Brug
man weer goede vrienden worden, 't Ootje eruit en de bruy aan het geleende ' is voor Van Well 
voldoende, met andere woorden 25 gulden en kwijtschelding van zijn lening van zestig gulden 
bij Brugman. 
En dan roept Brugman opeens zijn twee buren de kamer in: 'Kom binnen, mannen, hier is de eer
lijkste man van Woerden. Hij wil helemaal niets hebben!'. Door het binnenkomen van Groene-
velt en Van Leeuwen is de majoor volkomen van zijn stuk gebracht. Hij begint zich te realiseren, 
dat hij grote problemen kan gaan krijgen. De buren hebben precies gezien en gehoord, wat zich 
heeft afgespeeld en met name Cornells Groenevelt is kwaad. Hij neemt Van Well mee naar de 
binnenplaats en spreekt hem bestraffend toe. Van Well probeert zich te verdedigen, wijst op de 
moeilijke financiële situatie van Vermeulen en vertelt zijn versie van de gebeurtenissen op 19 ja
nuari. Hij slaagt er echter niet in Groenevelt duidelijk te maken waarom hij, Van Well, zich hier
voor heeft geleend. 
De twee gaan weer naar binnen en vinden daar opeens een volkomen veranderde Brugman. Deze 
omhelst Van Well, prijst hem als een eerlijk man en zegt, dat de majoor gedwongen is om dit 
klusje ten behoeve van Vermeulen op te knappen: Vermeulen is immers Van Well's huisbaas. 
Deze omslag verbaast Groenevelt en Van Leeuwen wel enigszins en ook Van Well moet zich be
hoorlijk opgelaten hebben gevoeld, toen de oud-secretaris hem opeens om de hals vloog. Ze drin
ken gezamenlijk nog een glaasje, maar veel gesproken wordt er niet meer. In elk geval gaan de 
heren tegen elven in vriendschap uiteen. 

Donderdag 24 januari 1732: een briefje in de bus 
Enkele dagen later wordt er bij Pieter Brugman een briefje aan huis bezorgd. Het was een in het 
Frans geschreven briefje, waarvan de inhoud luidde: 'Monsieur. Je apri que vous sera bien tout 
appelle devant le consielparle Borgemr. Soie adverti par vostre ami, quie reste avec baucaup de 
respect vostre tres humble et tres obisant serviteur 0. van Well. Woerden den 24e januarij 1732. ' 
Hoewel in niet geheel foutloos Frans was het duidelijk een bedreiging: waag het niet hier een 
rechtszaak van te maken. 
Misschien is dat wel de druppel geweest die de emmer bij Brugman deed overlopen. Enige dagen 
ervoor was hij nog door medelijden met Van Well, die hij beschouwde als slachtoffer van de 
sluwe Vermeulen, bevangen, maar dat de majoor het waagt een dergelijk briefje te schrijven, dat 
gaat Brugman te ver. Hij stapt naar de baljuw van Woerden, Willem Hooft. 

De afloop van het verhaal 
De baljuw heeft de aanklacht van Brugman uitermate serieus genomen. Hij ging op onderzoek uit 
en liet een aantal betrokkenen verhoren: Adriana van der Win, Brugmans dienstmeisje Adriaan-
tje van der Wakker, Cornells Groenevelt en Laurens van Leeuwen (de laatste twee zelfs drie 
maal). Het resultaat van het onderzoek is opmerkelijk. Kennelijk heeft Hooft de zaak tegen Cor-
nelis Vermeulen, de belangrijkste chanteur van het tweetal, niet rond kunnen krijgen. Hij was na-
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meiijk niet zo duidelijk betrapt als Van Well; de beschuldigingen tegen hem kwamen van Brug
man, Van Well en diens dienstbode. Adriaantje van der Wakker werd niet als betrouwbare ge
tuige beschouwd gezien het feit dat ze al zo lang bij Brugman werkte en ook in diens testament 
was opgenomen, terwijl Van Well's beschuldigingen tegen Vermeulen uitsluitend tot doel zou
den hebben hemzelf vrij te pleiten of te verontschuldigen. Het is ook niet uitgesloten, dat de 
machtige positie van de familie Van der Win de baljuw enigszins heeft afgehouden van acties ten 
opzichte van de aan die familie verwante Vermeulen, hoewel Willem Hooft in het algemeen niet 
erg bang uitgevallen was. Er moest echter iemand hangen en de arme Otto van Well, zonder rela
ties in de vroedschap, lijkt het slachtoffer te worden. 
Op 24 juni 1732 hoort de majoor, hoe de baljuw hem voor schout en schepenen aanklaagt en een 
stevige eis op tafel legt: Van Well moet uit zijn ambt worden gezet en voor twaalf jaar uit Holland 
worden verbannen. 
Gelukkig heeft de majoor een goede procureur/zaakwaarnemer: Willem van Vianen, een broer 
van dokter Van Vianen, die in 1724 het secretarisambt misliep. De Van Vianen's waren gebeten 
op Brugman en Willem heeft waarschijnlijk alles in het werk gesteld om Van Well te redden. 
Door de zaak te vertragen en nieuwe verhoren te vragen duurde het nog tot minstens april 1733 
voordat er enig schot in de zaak kwam. Helaas...vanaf dat moment ontbreken de bronnen. We 
kunnen echter aannemen, dat de zaak met een sisser afgelopen is. Misschien dat het overlijden 
van Brugman in juli 1735 de zaak heeft beëindigd: misschien hebben hogere machten in Den 
Haag (als commies-majoor ressorteerde Van Well onder de Staten van Holland) ten gunste van 
de majoor ingegrepen...we weten het niet. 
Wat we wel weten is, dat Otto van Well nog jarenlang als commies-majoor in Woerden werk
zaam is geweest. Hij is op 18 augustus 1771 in de Petruskerk begraven. Cornelis Vermeulen 
overleed in 1749. Op 3 november van dat jaar werd hij ten grave besteld; zijn weduwe Adriana 
van der Win overleefde hem ruim 22 jaar en overleed in januari 1772. 

Wie is nu de werkelijke schurk in dit hele verhaal? Otto van Well is duidelijk fout geweest: hij 
heeft zich laten gebruiken door Cornelis Vermeulen en had de domme pech dat hij in de val liep 
van Brugman. De oud-secretaris gaat echter ook niet vrijuit: de slinkse wijze waarop hij Van 
Well in figuurlijke zin zijn eigen graf liet graven zou tegenwoordig als een niet toelaatbare op
sporingsmethode gekwalificeerd worden. En wat te denken van de buren Groenevelt en Van 
Leeuwen, die er geen been in zagen zich, verborgen op de binnenplaats, als spion en klikspaan 
voor Brugman te laten gebruiken? 
Maar helaas moet ondanks alles als conclusie worden getrokken, dat de grootste boef aan de 
rechter ontsnapte: Cornelis Vermeulen is niet eens verhoord, laat staan dat hij voor het gerecht 
gedaagd is. En daarmee is maar weer aangetoond, dat ook in het verleden het recht niet altijd ze
gevierde. 

Noot: 
1. "'Dit maakten een vent die niemand en kend': een reconstructie van de intriges rond de benoeming van een Woer-

dense stadssecretaris aan de hand vaneen spotrijmuit 1724" in: Heemtijdinghen, jg. 23 (1987), nr. 4. 
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Streekarchief Rijnstreek, Woerden: 
- Oud-rechterlijk archief, inv.nrs. 6 en 13 

Stadsarchief Woerden. Kast I. inv.nr. 18. 
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