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Sporen van wegbewaking langs de Limes te Bodegraven en Valkenburg?
door P.C. Beunder

In 1980 heb ik aan de hand van overzichtspublikatie mededeling gedaan van waarnemingen en
vondsten met betrekking tot de Romeinse tijd in Bodegraven.1 Hieruit valt af te leiden dat aan
weerszijden van de mond van het voormalige riviertje de (Oude) Bodegrave op de oeverwal van de
(Oude) Rijn, in het oude centrum van Bodegraven, hoogstwaarschijnlijk een (klein) castellum moet
hebben gelegen met daaromheen een betrekkelijk uitgebreide inheemse bewoning (vicus). We kunnen
hierbij denken aan de periode tussen 45 en 250 na Chr.2
In genoemde publicatie komt onder andere een drietal dakpanstempels ter sprake dat de aandacht trok
door de intrigerende, maar hoegenaamd onleesbare tekst.
Het zijn gedeelten van tweeregelige dakpanstempels die door slijtage, verweerdheid en met klei
gevulde stempels, hun afdrukken niet goed meer lieten lezen. Met veel moeite konden enkele
slotletters van de bovenste regel worden ontcijferd.
Omdat deze dakpanstempels wellicht inzicht kunnen geven in de aard van de bezetting van het
Bodegraafs castellum, wijdde ook J.E. Bogaers in een aansluitend afzonderlijk artikel aandacht aan
deze vondsten.3 Hij kwam door de bestudering van publicaties over gegevens en vondstmateriaal
elders tot de vooronderstelling dat de door hem gelezen VR als slotletters, betrekking zouden kunnen
hebben op de (of een) Cohors II ASTVR(um), een hulptroep Asturiërs, die dan in de Flavische tijd (±
70 tot 100 na Chr.) in Bodegraven gestationeerd geweest zou kunnen zijn. In de slotzin van zijn artikel
merkt Bogaers op „dat het ter bevestiging of verwerping van de hier geuite aaneenschakeling van
hypothesen dringend noodzakelijk is dat op z'n minst in Bodegraven (of elders) nog een exemplaar van
het hier beschreven stempel aan het licht komt, maar dan één dat de volledige tekst te lezen geeft".
Wel, aan die voorwaarde is thans voldaan, want in 1987 is bij de grote opgraving te Valkenburg ZH,
waar een Romeins grafveld en annexen van het castellum werden onderzocht, een compleet
dakpanstempel, identiek aan de drie Bodegraafse exemplaren te voorschijn gekomen (zie afb.).
Het stuk werd aangetroffen in de noordelijkste kreekbedding, te midden van nog andere gestempelde
fragmenten bouwmateriaal onder andere van de 4e cohorte Thraciërs en exemplaren van een
vexillatio van de Exercitus Germania Inferior (een compagnie van het Nedergermaanse leger), welke
laatste hoger in de kreekvulling waren aangetroffen. De indicatie hierdoor, dat het stuk dateert uit het
vierde kwart van de eerste eeuw of iets later, komt opvallend overeen met de Bodegraafse exemplaren,
die in een gelijk ter dateren vondstsituatie werden aangetroffen. De overeenkomst gaat nog verder,
want wanneer we de Bodegraafse stukken zelf vergelijken met het Valkenburgse exemplaar, dan moet dat
stuk en minstens één van de Bodegraafse bouwfragmenten wel uit een zelfde fabricagepartij afkomstig
zijn. Want op beide stukken komen insekten(larven) gangen voor, net onder de oppervlakte van het
materiaal. Deze narigheid, die de leesbaarheid van het Valkenburgse stempel sterk bemoeilijkt, zal
gedurende de periode dat de bouwmaterialen buiten te drogen lagen, voorafgaande aan het bakken,
zijn verergerd.
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Hoewel het Valkenburgse dakpanstempel compleet is, is het moeilijk leesbaar. Ten eerste omdat het
stempelblok gedeeltelijk vol zat met klei toen het in de vers gevormde dakpan werd afgedrukt en
vervolgens door de reeds genoemde gangen van insektenlarven, die het effect hebben van molleritten
op een effen gazon. Na vele pogingen de tekst te lezen met behulp van strijklicht, kom ik tot de
volgende lezing: AR.VIATOR/GE.S.PF.PE. Een en ander met voorbehoud want de aanvangsletter
A is zeer onduidelijk evenals in mindere mate de letter R die daarop volgt. Beide letters zijn bovendien
van een grotere, vooral bredere afmeting, waardoor de geplande tekst zeker niet op het stempelblok
zou passen, ware het niet dat de stempelsnijder na de linkerpoot van de volgende letter V, rigoureus tot
versmalling overging, door de rechterpoot van de V exact verticaal weer te geven en de volgende
letters samen te drukken tot bijzonder langgerekte vormen. Hierdoor is ook de letter T achter de A,
van een korte afdekking voorzien. De eerste drie letters van de tweede regel zijn wel zeer vaag
zichtbaar. De eerste letter is door de waarneembare onderboog het best te interpreteren als een G, de
tweede letter lijkt door een vaag zichtbare horizontale streep onderaan het best weer te geven als een E
en de derde letter is door vage, bochtige lijnen het best tot een S te herleiden. De dan volgend gelezen
letters PF. PE lijken in mindere mate voor verwarring vatbaar. Vandaar de hierboven voorgestelde
tekst die dan aangevuld kan luiden: AR(mati) VIATOR(um)/GE(rmaniae) S(ecundae), P(ia)
F(idelis) PE(dites). Zo goed mogelijk vertaald: gewapende wegenwacht of verbindingsdienst te land
in de provincie Neder-Germanië, voorzien van de erenaam „toegewijd en trouw".
De betekenis die men dus aan de tekst moet hechten is dat het hier kan gaan om een specifiek
georganiseerde groep gewapenden, ordonnansen, die tot taak had transporten te land over de wegen,
van personen en goederen te begunstigen en te beveiligen door onder andere wegcontrole, -onderhoud
en -bewaking. Het territorium is bepaald door de grenzen van Germania Secunda. De erenaam Pia
Fidelis, bevestigt de geografische begrenzing van het aangeduide apparaat en de datering.

Dakpanstempel uit Valkenburg 1987; tweeregelig, reliëf; 1:1, foto PCB.
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Gestempelde bouwmaterialen van legioenen, hulptroepen en de vloot, voor zover in Neder-Germanië
gelegerd, gefabriceerd na 89 na Chr., zijn dikwijls voorzien van de erenaam P(ia) F(idelis), omdat
deze hen door keizer Domitianus werd geschonken als beloning voor de bewezen trouw bij het
neerslaan van de opstand van Lucius Antonius Saturninus, de commandant van het Overgermaanse
leger in de winter van 88/89. Een en ander houdt in dat de nu voorgestelde organisatie-structuur,
laten we het gemakshalve maar een dienstvak noemen, ten behoeve van het stadhouderlijk bestuur in
de provincie, officieel erkend was en op zich z'n verdiensten in 88/89 had getoond.
Naast de moeilijkheid van de slecht leesbare tekst van de betreffende dakpanstempels, komen we bij
de interpretatie van de gelezen tekst opnieuw op onbekend terrein omdat we over de feitelijke
organisatie van verbindings- en wegbewakingsdiensten in onze provincie slecht zijn ingelicht.
Hoewel er bij de archeologen en historici die zich met de Romeinse bewoningsperiode aan de Limes
te onzent bezig houden geen twijfel bestaat over de aanwezigheid en het functioneren van
politieposten, bemand met speciaal gekwalificeerd personeel, hebben zij de betreffende structuren in
concreto niet kunnen opvoeren en beschrijven.4 Met name is het in ons land tot nog toe niet gelukt
ook maar één dergelijk object, in materiële en sociale opzet, in de rij van castella aan te wijzen. Wij
weten niets over de samenstelling, uitrusting en taakuitoefening van zo een wegbewakingscorps.
Bestond het uit legioenseenheden, hulptroeponderdelen of daaruit gedetacheerden?
Denkelijk niet. Het meest voor de hand ligt, dat het speciaal door de provinciale stadhouder
geselecteerden betrof, aangevuld met civiele krachten uit de regio. Als dit dienstvak al over eigen
onderkomens beschikt heeft, is ons geen duidelijk onderscheid bekend tussen de dispositie van zo een
wegbewakingspost en een castellum waarin een reguliere hulptroep was gelegerd. Bovendien kost het
soms al moeite genoeg op diverse locaties zo wie zo de contouren van een castellum vast te stellen, nog
afgezien van de interne indeling en de chronologie van het geheel.
Het aantreffen van het onderhavige gestempelde bouwmateriaal lijkt een eerste handreiking te zijn
voor de tracering van de organisatie waarmee de onontbeerlijke vormen van openbaar militair en
handelstransport te land werden geconsolideerd. De vreemdsoortige invalshoek moet ons niet
verbazen want het is evenzo aan de hand van gestempeld bouwmateriaal dat er enig zicht lijkt te
komen op de organisatie-structuur van de grootste verbindingsdienst te water, de vloot.5
Al met al is het een intrigerend gegeven dat te Valkenburg en op de (kleine) locatie te Bodegraven
mogelijkerwijs intendanten voor de politie-diensten langs de Limes waren gestationeerd. In
Bodegraven is daarvoor (nog) alle ruimte. In Valkenburg denk je onwillekeurig aan het U-vormige
gebouw dat zo tussen 70 en 100 na Chr. ten zuiden van het castellum heeft gefunctioneerd. Het is
benauwend te bedenken dat deze bewakingsorganisatie alleen op de beschreven wijze zichtbaar is
geworden en je vraagt je af hoe die dan verder te volgen is, wanneer de centralisering van de fabricage
van bouwmateriaal deze lichtspleet weer heeft afgesloten. Zeker is dat we de 2e cohorte Asturiërs te
Bodegraven wel kunnen vergeten. Alleen wil ik in vervolg op Bogaers' aangehaalde zinsnede
opmerken dat het noodzakelijk is dat nog een duidelijk leesbaar exemplaar van het hier beschreven
stempel aan het licht komt, om het te berde gebrachte definitief te bevestigen of te ontkennen.
Daartoe is het wel nodig dat weer elk onnozel stuk bouwmateriaal van Romeinse origine zorgvuldig
wordt verzameld en bekeken.

Noten:
1. Beunder, 1980, en voor een bredere interpretatie Beunder 1986, vnl. pp. 63-69.
2. Bij de verplaatsing van een transformatorhuisje aan de Oud-Bodegraafseweg werd onlangs een
imbrexfragment met een gedeeltelijk stempel EX GER INF (hol, identiek aan Holdeurn, pi. 28-3)
aangetroffen, zodat dit latere materiaal nu ook in Bodegraven vertegenwoordigd is.
3. Bogaers 1980.
4. o.a. Byvanck 1943, p. 499; Van Es 1972, p. 74; Haalebos 1977, zie register.
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5. Beunder 1987.
6. Vergelijkenderwijs kan worden opgemerkt dat Bodegraven nog ontbreekt in de rij van castella waar
vlootstempels werden geborgen.
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Westerheem 29, (1980) pp. 2-33, vnl. pp. 17 en 18.
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Sodomie in het Baljuwschap van Woerden
door C. Hamoen

De laatste jaren zijn er in toenemende mate publikaties over de vervolging van en de daarmee gepaard
gaande processen in de 18e eeuw tegen personen, verdacht van homosexuele contacten (in die tijd
„sonde der sodomie" of „onnatuurlijcke vuyligheden" genoemd) verschenen. In deze publikaties
wordt dieper ingegaan op de oorzaken van de vervolging, die een hoogtepunt bereikte in de jaren
1730-1732. ' De toename van rechtszaken met betrekking tot de zedelijkheid is overigens opmerkelijk
in deze periode. Hoererij, verkrachting, overspel en bigamie, maar ook voor ons, 20e-eeuwers, heel
kinderachtige zaken, zoals het kussen van een buurvrouw bij een koffievisite, werden aangegeven bij
de Baljuw. De toename is misschien niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat de economische
situatie in de Republiek verslechterde en het land getroffen werd door veeziekten en watersnood. Men
beschouwde dit vaak als een „straffe ofte gesel Gods" en zocht schuldigen onder de zich in die dagen
„onzedelijk" gedragende personen.
Landelijk gezien lag, zoals gezegd, het zwaartepunt van de vervolging in de jaren 1730-1732. In
februari 1732 concludeerde de overheid na de arrestatie van een aantal aanzienlijke heren in Utrecht,
dat er binnen de Republiek een uitgebreid netwerk van personen met homosexuele contacten moest
bestaan. Het kwam, nadat er op andere plaatsen in Holland arrestaties werden verricht, tenslotte zo
ver dat de Staten van Holland op 23 juli 1730 een plakkaat uitvaardigden, op grond waarvan een
uitgebreide heksenjacht op sodomieten in beweging kwam. Weldra vonden dergelijke vervolgingen
ook in de andere gewesten van de Republiek plaats. Een duidelijk voorbeeld van zo'n heksenjacht
vormen de zogenaamde Faanse processen in Friesland in 1731, waarin de grietman Rudolf de
Mepsche als een bezeten sodomietenjager optrad.
Hoewel deze massale vervolging in 1732 abrupt ten einde kwam, bleven er ook na die tijd nog
processen plaatsvinden in verband met sodomie. Het is echter niet altijd eenvoudig om stukken over
deze zaken te vinden. Vaak werd het materiaal dat men tegen verdachten van sodomie verzameld had,
nadat het vonnis uitgesproken was, vernietigd; de meeste processen vonden in het geheim plaats.
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Anno 1730.

Placcaat van de Staten van Holland dd 21 juli 1730, waarin onder meer bepaald wordt dat "de voorschreeve
misdaad van sodomie voortaan altijdpubliquelijk sal worden gestraft".

Desondanks verschenen er toch studies over de vervolging van sodomieten, die zich echter
hoofdzakelijk beperken tot de situatie in steden als Amsterdam, Leiden en Utrecht, alsmede in het
noorden van het land. Een grondig onderzoek binnen het gebied van het Baljuwschap van Woerden
(bestaande uit de stad en poorterij van Woerden, Barwoutswaarder en Bekenes, Rietveld en de Bree,
Bodegraven, Waarder en het Hollandse deel van de Indijk) heeft, voor zover mij bekend, nog niet
plaatsgevonden. Toch hebben ook hier processen en terechtstellingen plaats gehad. Om het beeld, dat
van de sodomieten vervolging in de Nederlanden langzaam aan het ontstaan is, wat aan te vullen, volgt
hieronder een overzicht van de sodomietenprocessen in het Baljuwschap van Woerden.
Ik stel mij voor de processen in chronologische volgorde te bespreken. Zoals gezegd, de informatie
over de eerste processen is zeer summier. Behalve de naam, aanklacht en vonnis leveren de archieven
niet veel nadere informatie op. In latere jaren wordt dat beter: tijd en plaats van het vergrijp, de manier
waarop en bijvoorbeeld ook de bijnamen van de betrokken personen komen ter sprake. De
vierschaar, in het Land van Woerden bestaande uit zeven schepenen (die ook het stedelijk gerecht
vormden) sprak recht in zaken van „criminele" aard, dat wil zeggen waaraan bij veroordeling hogere
en ook lijfstraffen te pas kwamen. De Baljuw dagvaardde de verdachten, met toestemming van de
Vierschaar. Wanneer de Baljuw verzoekt een persoon of meerdere personen bij „besloten missive te
mogen citeren" voor een extra-ordinaire zitting van de Vierschaar, is het bijna zeker dat het om een
zaak in verband met sodomie gaat, vooral als er na één citatie of dagvaarding drie volgen wegens „non
comparitie" of het niet verschijnen van de gedaagde. De verdachten hadden kennelijk snel door waar
het om ging en verdwenen van het toneel. Als ze de kust veilig waanden keerden ze terug, al liep dat
incidenteel verkeerd af.
De eerste zaak dient op 31 oktober 1730. Op die dag worden Cornelis Claasz. Verwoert, alias Cees
van Pinxteren, 27 jaar oud en bouwknecht te Bodegraven, Pieter Gerritsz. Ravensberg of
Ravensbergen, een 33-jarige boer uit Bodegraven alsmede Tijs Jansz. Boer, alias Tijs de Pieper,
woonachtig op de Bodegraafse „Suytsijde" en stoelenmatter van beroep, gedagvaard. Uit de verhoren
blijkt dat ze zijn aangebracht door de bode van Bodegraven, Beuke! Sevenhoven, die „door de glasen
gesien heeft" dat de mannen zich schuldig maakten aan „sodomitische zonden".
Toch lijken de heren gewaarschuwd. Tijs de Pieper is op de vlucht geslagen. Met zijn echtgenote
Maria Elberta van Hummel is hij verdwenen en ondanks een beloning van 100 gulden, die Baljuw en
Vierschaar op zijn hoofd zetten, weet hij uit handen van de justitie te blijven. Uit het vonnis, dat op 31
januari 1731 geveld wordt, blijkt hij bij familie van zijn vrouw in Gelderland te verblijven.
Pieter Ravensberg gaat wel naar Woerden en ontkent in zijn verhoor alles. Er is vermoedelijk geen
hard bewijs, want na vier dagen wordt hij „onder handtasting" vrijgelaten.
Cornelis Verwoert is ook gevlucht, maar wordt op 27 december 1730 gearresteerd. Dankzij het feit
dat zijn verhoren nauwkeurig zijn opgetekend weten we waar hij in zijn vluchtperiode is geweest. Zijn
baas, Jan Teunisz. Oudenes, had hem gewaarschuwd en hierop heeft Verwoert zich eerst twee dagen
schuil gehouden, het is bijna niet te geloven, ...in de Wierickerschans! Daarna is hij naar zijn broer in
Alphen vertrokken, die geld bijeenvergaard heeft voor zijn vlucht. Verwoert gaat eerst naar
Amsterdam en probeert een schipper te vinden die hem over de Zuiderzee naar Zwolle of Kampen wil
brengen. Geen schipper wil hem echter zonder „attestatie", een bewijs van goed gedrag, meenemen.
Vervolgens besluit Verwoert dan via Gouda naar Den Haag te gaan, waar hij vijf weken in de
Kikkerstraat verblijft. In de nacht van 11 op 12 december gaat hij naar Zwammerdam; op de avond
van de 12e december overnacht hij in de hooiberg van Claas Wiltenburg aan de Noordzijde te
Bodegraven. Als de nietsvermoedende Wiltenburg de volgende morgen hooi uit de hooiberg haalt,
steekt hij daarbij Verwoert in zijn lichaam. Deze gaat daarop naar zijn baas Oudenes, waar ook Pieter
Ravensberg aanwezig is. Deze raadt hem aan om ook naar Woerden te gaan en daar zijn onschuld te
betuigen.
Kennelijk slaat Verwoert de raad in de wind want op 23 december wordt hij opgepakt ten huize van
Ravensberg's schoonmoeder. Ravensberg zelf is intussen zelf ook weer in hechtenis genomen. Uit de
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Handtekeningen van Cornells Verwoert en Pteter Ravensberg onder het proces-verbaal van hun verhoo
januari 1731.
Gemeentearchief Woerden. Rechterlijk archief, inventarisnummer 16.
verklaringen en bekentenissen die nu volgen blijkt dat de heren elkaar ontmoetten bij de koekebakker
Johannes Eenhuysen (die, vreemd genoeg, niet gedagvaard en verhoord wordt). Neeltje Jansdr.
Schuylenburg, de moeder van Cornelis Verwoert, zegt Pieter Ravensberg al op de Zuidzijde eens te
hebben aangeklampt en te hebben gewaarschuwd „dat sij van de vuyligheden had gehoord". Cornelis
Verwoert bekent op de dag van zijn aanhouding; Pieter Ravensberg blijft ontkennen.
De Baljuw verzoekt vervolgens de Vierschaar een „scherper examen" te mogen uitvoeren, met andere
woorden om met behulp van martelwerktuigen een verhoor te mogen afnemen. En tenslotte, op 15
januari, bekent ook Pieter Ravensberg. De schepenen wijzen op 31 januari 1731 vonnis, gelijkluidend
aan de door de Baljuw geëiste straf: „gebracht te worden op de plaats waar men hier gewoon is de
criminele justitie te voltrekken en daar gestraft te worden door wurging tot de dood erop volgt,
waarna het lichaam gebracht zal worden naar het galgeveld om te worden verbrand, het de aarde niet
waardig te zijn om begraven te worden". Het vonnis is diezelfde dag voltrokken.
Tijs de Pieper werd tot eeuwige verbanning veroordeeld; indien hij aangehouden zou worden zou hij
hetzelfde vonnis ondergaan als zijn kompanen zouden zijn goederen verbeurd worden verklaard.2
De tweede zaak uit de Baljuwsrollen begint op 16 februari 1736 als Frans Keyser, alias Fransje
Koenen, voor de eerste keer wordt „geciteerd". Hij blijkt dan al op de vlucht te zijn en is na vier
dagvaardingen nog altijd niet verschenen. Hij woonde „op de Rhijn bij de Visbrugge" te Woerden en
wordt ervan beschuldigd in de herberg De Zwaan te Linschoten op 9 februari 1736 pogingen te
hebben ondernomen om de 28-jarige tamboer Karel Knol en de 23-jarige leidekkersknecht Gerrit
Vijfhuysen tot „sodomitische vuyligheden" te verleiden. Daar hij niet verschijnt wordt Keyser bij
verstek tot 30 jaar verbanning veroordeeld „op poene van een swaardere straffe, na omstandigheden
dan uyt te spreken".3
Voor de derde zaak komen we weer in Bodegraven, waar de sociale controle kennelijk groot was...
Op 26 augustus 1744 verzoekt Aletta van der Jagt, huisvrouw van Jan Gijsen Barneveld, gesteund
door het echtpaar Beukei Verhoeff en Cornelia van Adrichem, om een „prise du corps", de arrestatie,
van haar echtgenoot en van Hendrik Rodenburg. Er gaan namelijk in het dorp Bodegraven geruchten
over deze twee heren in verband met sodomie.
De zaak wordt grondig uitgezocht, want eerst op 20 november 1744 lezen we weer over dit geval. Jan
Barneveld, van beroep kleermaker, was inmiddels gevlucht en ook Hendrik Rodenburg, gewezen
schoenmaker en kerkmeester, heeft het hazepad gekozen. De Vierschaar geeft toestemming om beslag
te leggen op hun goederen; Hendrik Schinkel stelt zich op 8 december 1744 borg voor Rodenburg.
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Uit getuigenverklaringen blijkt dat Jan Barneveld tot in de late avond op bezoek ging bij Rodenburg
en dat hij zijn vrouw dan de hele avond alleen liet. Zij vertrouwde de zaak niet erg en ging
verschillende keren op onderzoek uit om haar man naar huis te halen. Op de vraag of ze wel eens iets
gezien heeft, was haar antwoord: „Ze sitten altoos in de Bijbel te lesen en psalmen te zingen!"
Barneveld was in die tijd ook veel ziek en zwak van gestel, wat zijn echtgenote als een gevolg van zijn
„zonde" beschouwt. Tenslotte is er een gesprek geweest tussen haar echtgenoot en de predikant ds.
Box.4 Deze heeft met de ouderling Dirk Aartsz. Raamburger een bekentenis van Barneveld
losgekregen, waaruit bleek dat de hele zaak al zes jaar aan de gang was.
Ook in deze zaak wordt op 12 januari 1745 bij verstek vonnis gewezen: eeuwige verbanning „op
poene van swaardere straffe bij terugkeer, na omstandigheden dan uyt te spreken".5
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Bodegraven in 1811. Waterverftekening door C. de Jonker.
Foto: Gemeentearchief Bodegraven.
Ook de vierde zaak speelt zich af in Bodegraven. Op 29 februari 1752 blijkt Michiel de Bruijn,
hoedenmaker aldaar, gevlucht te zijn. De Baljuw verzoekt zijn aanhouding en gelast beslaglegging op
zijn bezittingen. Tevens worden Cornelis Koperdraat, een 41-jarige paardenkoopman, en Claas
Blom, een 41-jarige boer van de Noordzijde, gedagvaard. Koperdraat blijkt voor zijn nering in
Friesland te zijn; Blom echter verschijnt wel.
Het verhoor van Blom richt zich mede op Claas Dominicus van Rossum, een zoon van een gewezen
klapwaker uit Bodegraven, wiens naam ook in het proces van 1732 tegen Verwoert en Ravensberg al
eens gevallen is. Is het juist dat deze in de nacht naar Bodegraven komt en ook vanuit dat dorp
onderhouden wordt? Claas Blom houdt zich van de domme. Op de vraag of hij zich wel eens aan
sodomie heeft schuldig gemaakt, zegt hij dat woord niet te kennen en vraagt hij de heren of ze zo goed
willen zijn hem dat woord eens uit te leggen. Men mompelt wat, maar men geeft geen antwoord.
Claas Blom kan opgelucht naar Bodegraven terugkeren.
Cornelis Koperdraat heeft ditmaal zeker een lange reis te maken, want als op 16 mei vonnis wordt
gewezen is hij nog altijd niet gehoord. Het vonnis tegen Michiel de Bruijn luidt: eeuwige verbanning
uit Holland en West-Friesland onder dezelfde condities als de eerder genoemde vonnissen.6

Voor de vijfde zaak keren we terug naar Woerden. Daar wordt op 10 april 1753 op aanwijzing van
een niet nader aangeduide gevangene Jasper Klad (ook wel Clat), 18 jaar, zoon van de luitenant Clat,
in hechtenis genomen. Ook wordt een bevel tot aanhouding uitgevaardigd voor Cors Rietveld; deze
drijft met zijn moeder een „grutnering" en is de stad ontvlucht. Na de gebruikelijke vier
dagvaardingen is hij niet verschenen.
Na de verhoren van Jasper volgt op 24 juli 1753 de rechtszitting. De getuigen zijn jongens van 13 en
14 jaar, die de sodomitische handelingen van veraf gezien zouden hebben. Jasper kreeg als dank voor
zijn diensten „oortjes om snuif te kopen". Ook enkele volwassen getuigen komen vertellen dat ze de
gedaagden wel eens van verre samen hadden zien lopen onder vreemde omstandigheden. Ze zeggen
dat Jasper „niet de snedigste" en „onnosel" is; een ander beweert dat hij het verschil tussen goed en
kwaad niet kent. Het gaat hier kennelijk om een zwakbegaafde knaap, die door een volwassene
misbruikt is.
De Baljuw zegt tijdens het proces daarmee niets van doen te hebben. Naar zijn mening weet iedereen
van nature wat goed en wat kwaad is. Hij eist de doodstraf voor Jasper en verbranding van zijn
stoffelijk overschot. De Vierschaar heeft echter haar twijfels over de verhoren en wil eigenlijk wel
weten wat de jongen er zelf van begrijpt. Ze vinden Jasper naïef en onnozel en besluiten om twee
Haagse juristen om nader advies in deze te vragen. Het antwoord komt op 12 november 1753: een
half velletje met de mededeling dat de schepenen gelijk hebben en moeten handelen naar eigen
welbevinden. De kosten van dit advies bedroegen overigens 101 gulden en 8 stuivers!
Jasper Clat wordt tenslotte tot levenslange opsluiting in een tuchthuis veroordeeld, waar hij door hard
werken zijn kost moet verdienen. Cors Rietveld krijgt hetzelfde vonnis als in de hiervoor genoemde
zaken en zal daarom wel niet meer in Woerden zijn teruggekomen.7
De zesde zaak betreft Ernst van der Poel te Woerden. Deze is al in 1768 eens door de Baljuw
onderhouden over zijn onzedelijke levenswijze en zijn ongepaste taalgebruik als hij op 27 november
1776 gedagvaard wordt. Hem wordt een poging tot sodomie met Leendert den Bleyker, alias
Leendert van Quiringen, en Jan Paling ten laste gelegd. Deze beide heren zijn echter niet op Van der
Poel's avances ingegaan. Uit getuigenverklaringen blijkt Van der Poel ook kinderen heeft geprobeerd
te verleiden: al met al hangt er een ongure sfeer om zijn persoon. Hij wordt bij verstek veroordeeld
wegens sodomie en pedofilie; zijn straf is eeuwige verbanning uit Holland en West-Friesland en
inbeslagneming van zijn goederen.8
De laatste zaak speelt vele jaren later. Op 20 juni 1803 doet ene Pieter Jansen aangifte van het feit dat
men hem in Woerden heeft geprobeerd in de Rijn te gooien. Men vindt het maar een vreemd verhaal
en de zaak wordt goed uitgezocht. Vermoedelijk heeft hij de dreiging met een nat pak aan zichzelf te
wijten gehad, omdat hij een passant oneerbare voorstellen had gedaan.
De Baljuw onderwerpt Jansen aan een stevig verhoor en al spoedig blijkt hij geen Jansen te heten,
maar Simon van Diest. Hij is in Hillegom bij verstek wegens sodomie veroordeeld en wordt na wat
heen-en-weer-geschrijf tegen betaling van de door de Baljuw gemaakte onkosten aan het Hillegomse
gerecht uitgeleverd. De afloop van de zaak is mij verder niet bekend.9
De genoemde zaken met betrekking tot sodomie zijn voorzover mij bekend de enige zaken op dit
gebied, waarin in het Baljuwschap van Woerden vonnis gewezen is. Andere personen echter werden
in de 18e eeuw wel „geciteerd" om onder „secretie" te verschijnen. Deze personen vinden we later
niet meer terug in de archieven; vermoedelijk is het bewijs tegen hen niet steekhoudend genoeg
geweest of had men geen getuigen.
Al met al hoop ik met dit artikel een aanzet gegeven te hebben voor nader onderzoek in ons
werkgebied inzake het nog in nevelen gehulde onderwerp sodomie en de bestrijding ervan in de 18e
eeuw.
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Noten:
1. Onder andere: Boon, L.J., De grote sodomietenvervolging in het gewest Holland, 1730-1731, in Holland, jg.
8 (1976), p. 140-152; Huussen jr, A.H., Strafrechtelijke vervolging van „sodomie" in de Republiek, in
Spiegel Historiael, jg. XVII ( 1982), p. 547-552; Meer, Theo van der, De wesentlyke sonde van sodomie en
andere vuiligheden (Amsterdam, 1984); Noordam, DJ., Homosexualiteit en sodomie in Leiden 15331811, in Leids Jaarboekje, jg. 75 (Leiden, 1983).
2. ,/l//e de copyen van indagingen als mede alle de gedichten op de tegenwoordige lijd toepasselijk" (1
aanwezig in de Bibliotheek Rechtsgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Utrecht, p. 115-116 (vriendelijke
mededeling van drs. R.J.F, van Drie via Mw. G.J.A. Beerthuizen-van Kooten);
Gemeentearchief Woerden (GAW), Oud-rechterlijk Archief (ORA), inv. nr. 6, Baljuwsrollen 1727-1745,
en inv. nr. 16, Examinatieboeken, 1709-1737.
3. GAW, ORA, inv. nr. 6, Baljuwsrollen 1727-1745.
4. Ds. Claudius Box was Nederlands Hervormd predikant te Bodegraven van 25 februari 1742 tot aan zijn
overlijden op 22 juli 1754.
5. GAW, ORA, inv. nr. 6, Baljuwsrollen, 1727-1745.
6. GAW, ORA, inv. nr. 7, Baljuwsrollen, 1745-1769, en inv. nr. 17, Examinatieboeken, 1737-1758.
7. GAW, ORA, inv. nr. 7, Baljuwsrollen, 1745-1769.
8. GAW, ORA, inv. nr. 8, Baljuwsrollen, 1770-1797.
9. GAW, ORA, inv. nr. 9, Baljuwsrollen, 1797-1804.

Een ongeval met een koninklijk rijtuig te Woerden in 1840
door L.C1.M. Peters en W.R.C. Alkemade

Inleiding
Het jaar 1840 was een roerig jaar in de Nederlandse geschiedenis. Vooral op staatkundig en politiek
gebied veranderde er veel. De grondwetswijziging van augustus 1840 bracht het begin van een
toenemende invloed van het parlement op het staatsbestuur en dit was weer een gevolg van de
afscheiding van België van het Koninkrijk der Nederlanden, welke in 1839 definitief werd. Na bijna
10 jaar hardnekkige tegenstand van Nederlandse zijde was België, gesteund door de grote
mogendheden, een zelfstandige staat geworden.
Eén der grootste tegenstanders van deze afscheiding was de Nederlandse koning Willem I. Hij was
het, die vanaf 1830 zich politiek en aanvankelijk ook militair heftig verweerde tegen de losmaking van
het zuidelijk gedeelte van zijn koninkrijk. In 1813, na de Franse tijd, was hij teruggekeerd uit
Engeland en in 1814 werd hij ingehuldigd als soeverein vorst, vanaf 1815 als Koning der
Nederlanden. Hij bevorderde als geen ander de economische ontwikkeling van de Nederlanden. Hij
droeg het zijne bij aan de ontwikkeling van de handel in Noord-Nederland en van de industrie in
Zuid-Nederland; ook was hij verantwoordelijk voor aanzienlijke verbeteringen in de infrastructuur.
De „koning-koopman" was echter niet vrij van despotische trekjes. Hij was gebonden aan de in 1815
opgestelde grondwet, maar maakte in de praktijk de dienst uit via het uitvaardigen van Koninklijke
Besluiten. Op de lange duur vergrootte hij hiermee zijn populariteit niet, vooral niet in het zuiden.
Ook de starre houding die hij in de Belgische kwestie tentoonspreidde, deed hem nogal wat krediet
verliezen, in tegenstelling tot zijn zoon, kroonprins Willem, die in het begin van deze kwestie nog wat
militaire populariteit had verworven.
90

Helemaal verkeerd viel in Nederland het voornemen van Willem I om een tweede huwelijk aan te
gaan. Na 46 jaar getrouwd te zijn geweest met Frederika Louisa Wilhelmina van Pruisen, een zuster
van de Pruisische koning, die in 1837 was overleden, was de 67-jarige koning verliefd geworden op
een twintig jaar jongere hofdame, de Belgische gravin Henriette Adriènne Louise Flore d'Oultremont
de Wégimont. Toen de zonen van de koning, kroonprins Willem en prins Frederik, van de
huwelijksplannen van hun vader hoorden, keurden ze die zonder meer af; zijn dochter Marianne was
minder gereserveerd. Maar weldra werden de plannen ook bij het Nederlandse volk bekend en dit
leidde tot hevige opschudding. Dat een Nederlands monarch het oog had laten vallen op een
Belgische, rooms-katholieke hofdame...schande! Spoedig verschenen er in de pers giftige
commentaren over de koning en zijn „Jetje Dondermond".1
Dit alles, in combinatie met het moeten accepteren van een grondwetswijziging die hem tegen de
borst stuitte, bracht koning Willem I ertoe troonsafstand te doen ten gunste van zijn zoon Willem.
De abdicatie werd op 7 oktober 1840 op paleis Het Loo te Apeldoorn afgekondigd.
De verhouding tussen Willem I, voortaan koning Willem Frederik genoemd, en zijn zoons was, zoals
gezegd, aanzienlijk verkoeld. Koning Willem Frederik besloot daarop aan de invitatie van zijn
dochter Marianne, gehuwd met de Pruisische prins Albert, te voldoen om naar Berlijn te komen. De
Utrechtse Provinciale en Stadscourant meldde in haar editie van 20 november 1840, dat koning
Willem Frederik op maandagmorgen 23 november uit Den Haag zou vertrekken naar Berlijn, in het
gezelschap van zijn adjudant en stalmeester baron Van Omphal, de adjudant jhr. Van Spengler en de
kamerheer baron Rengers.
Als in die jaren een aanzienlijk persoon op reis ging, en zeker als het een buitenlandse reis betrof, werd
er een hele organisatie in gang gezet om de reis zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken. De
reis ging per koets. Een zogenaamde „courier" reisde vooruit om er voor te zorgen, dat er in
pleisterplaatsen langs de route maaltijden en slaapplaatsen in gereedheid werden gebracht. De courier
zorgde tevens dat er gelegenheid was de paarden van de koetsen te wisselen. Na de courier, maar
geruime tijd vóór het eigenlijke reisgezelschap werden het personeel en de bagage van het gezelschap
per„fourgon", een gekoets, naar de plaats van bestemming gebracht. Eén en ander gebeurde op deze
manier om ervoor te zorgen dat alles keurig netjes klaar stond ten gerieve van de reizigers.2
Het ongeval
Ongetwijfeld heeft de hiervoor beschreven procedure zich ook voorgedaan bij de grote reis die koning
Willem Frederik op die 23e november 1840 zou ondernemen. Waarschijnlijk is in de late namiddag
van de 22e november een „fourgon" uit Den Haag vertrokken. De fourgon moet volgeladen zijn
geweest met bagage van Zijne Majesteit, terwijl een aantal „domestieken" (lakeien, linnenmeisjes) als
passagiers meereden. In Alphen meldde de fourgon zich bij de postmeester J. Kip. De vier paarden
werden gewisseld en op de bok nam postiljon Jan de Graauw plaats. Vervolgens draafde de
bagagekoets door de donkere nacht over de Koninklijke Straatweg door Bodegraven en Rietveld
richting Woerden.
Postiljon De Graauw was zich bewust van de belangrijke taak die hij te vervullen had. Hij was
gebonden aan een bepaalde afstand, die hij met zijn koets per uur moest afleggen: twee maal de
afstand die iemand te voet per uur kon overbruggen. Toen hij de Woerdense Pannebakkerijen
gepasseerd was, zag hij in de verte de Leidse- of Rietvelderpoort van Woerden voor zich opdoemen.
Van ver af leek het of de poort gesloten was. De postiljon minderde vaart en ontdekte dat de poort
toch open'was. Voorzichtig loodste hij zijn koets door de poort, hetgeen ondanks de gebrekkige
verlichting door zijn lantaarn, zonder al te grote problemen lukte. Toch was hij door dit alles wat
achtergeraakt op zijn schema. Om de achterstand in te lopen gaf hij zijn paarden de vrije teugel en
draafde hij met de fourgon in hoog tempo door de Rietvelderstraat en de Hofstraat (thans de
Voorstraat) om via de Utrechtse- of Hofpoort de stad in derichtingvan Berlijn te verlaten. De enige
herinnering aan zijn korte oponthoud in Woerden lag in de nabijheid van de Leidsepoort te kermen
van de pijn: Jan Vijfhuizen, waarschijnlijk één der eerste Woerdense verkeersslachtoffers....3
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Die zondagavond verliet Jan Vijfhuizen de herberg waar hij elke zondagavond wat bijverdiende als
„oppasser" om in het onderhoud van zijn gezin, bestaande uit zijn vrouw Jacoba van der Star en zes
kinderen, te kunnen voorzien. Jan Vijfhuizen was door de week werkzaam als panvormer in de panen steenbakkerij van Johannes Frederik de Florimont in zijn woonplaats Barwoutswaarder. De
volgende dag moest hij weer tijdig op zijn werk zijn en de wat moeilijk lopende Vijfhuizen had nog
een lange wandeling te maken naar zijn woning. Van wandelen zou echter weinig komen...

De Leidse- of Rietvelderpoort.
Foto van wandschildering in de voormalige herberg "De Oliebol" door G. Vreedenburgh.
De fourgon van koning Willem Frederik denderde onverwacht de Leidse Poort door en de arme
Vijfhuizen kon hem niet ontwijken. Hij viel en werd door twee wielen van de koets overreden.
Kermend van de pijn ziet hij de koets wegrijden; postiljon noch passagiers lijken iets gemerkt te
hebben.
Onmiddellijk zullen er op Vijfhuizen's geschreeuw mensen de straat zijn opgerend. Dokter Isaac de
Brauw (tevens burgemeester van Woerden), die in de onmiddellijke nabijheid van de plaats van het
ongeval woonde, heeft ongetwijfeld direct medische hulp verleend. Wat er precies gebeurd is weten
we niet, maar voordat Jan Vijfhuizen weer thuis was, zal er wel een paar uur verstreken zijn.
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De nasleep
De volgende dag is koning Willem Frederik met zijn gevolg in vier koetsen de stad gepasseerd. Op 27
november 1840 arriveerde hij te Berlijn ten huize van zijn dochter en schoonzoon; een dag later werd
in Nederland Willem II als koning ingehuldigd.
De feestelijkheden, die hiermee ongetwijfeld gepaard zijn gegaan, zullen aan de woning van Jan
Vijfhuizen te Barwoutswaarder wel voorbij gegaan zijn. Er was daar maar weinig reden tot vreugde:
de heer des huizes was nog lang niet de oude en kon ook nog niet werken. De financiële situatie van
het gezin werd allengs slechter en dus besloot Jacoba van der Star, Vijfhuizen's echtgenote, tot een
rigoureuze stap. Op 10 december 1840 schreef ze een verzoekschrift aan koning Willem Frederik,
waarin ze namens haar man, die immers niet kan werken ten gevolge van een ongeval, veroorzaakt
door een van koning Willem Frederiks rijtuigen om een gratificatie verzoekt.4
Het verzoekschrift komt inderdaad bij de ex-koning terecht. De stalmeester van koning Willem
Frederik, de baron Van Omphal, buigt zich over het verzoek. Het blijkt hem al spoedig dat geen der
passagiers van de fourgon ook maar iets gemerkt schijnt te hebben van het gebeurde in de nacht van
22 op 23 november. Hij gelast daarom een onderzoek naar het ongeval. Op 26 december gaat er een
brief naar het Woerdense stadsbestuur, een dag later gevolgd door een schrijven aan postmeester Kip
in Alphen, waarin verzocht wordt inlichtingen over deze kwestie te verstrekken.
In zijn antwoord van 30 december geeft postmeester Kip volmondig toe dat er in die nacht in
Woerden iets verkeerd gegaan is. Ook bekent hij dat de postiljon wel degelijk geschreeuw heeft
gehoord: „Zo stapte hij de poort in tot dat zijn paarden er door waren en draafde toen voort. Meteen
hoort hij een geschreeuw achter zich en toen bemerkte hij, dat hij een man had overreden. Die man
heeft zeker de straat willen oversteken en daar hij kreupel is, is hij gevallen en zo het rijtuig over hem
heen, daar het donker was en men met lantaarns niet ver vooruit kan zien. Zo heeft mijn postiljon er
niets van gezien als toen het gebeurd was, evenzo ook de gene die in het rijtuig waren". De postiljon is
blijkens de brief van Kip, „ziek van de schrik geweest" en ook de postmeester zelf betuigt zijn
deelneming met „die man. Hij heeft vrouw en kinderen. Daarbij is het winter en kan nu niets
verdienen". Over een eventuele schadevergoeding rept Kip echter wijselijk niet!
In Woerden zendt het stadsbestuur op oudejaarsdag 1840 haar rapport over het gebeurde naar de
stalmeester. Het stuk gaat vergezeld van een medische verklaring van de medicinae doctor Isaac de
Brauw en de stadsheelmeester Otto Geerling. Uit deze verklaring blijkt de ernst van de situatie: de
beide medici verklaren dat Jan Vijfhuizen „ten gevolge van het overrijden door een zeer zwaar rijtuig,
waarvan twee wielen hem zijdelings over de buik en liesstreek zijn gegaan, deze een zware kneuzing
bekomen heeft, verzelt van uitstorting van bloed in de pisblaas". De artsen zijn vooralsnog niet
pessimistisch over herstel, doch vrezen dat Vijfhuizen waarschijnlijk niet vóór de zomer weer aan het
werk kan.
Het stadsbestuur bevestigt het gebeurde en spreekt er zijn verbazing over uit dat koetsier noch
passagiers iets gehoord hebben van het gekerm en geschreeuw van Jan Vijfhuizen na het ongeval, „bij
welke gebeurtenis het te bewonderen is, den man niet geheel vepletterd is geworden". De Woerdense
bestuurders dringen er dan ook op aan het gezin Vijfhuizen een financiële tegemoetkoming te
verlenen.6
Baron van Omphal adviseert op grond van de verkregen inlichtingen positief. Hij adviseert koning
Willem Frederik om Vijfhuizen een toelage toe te kennen van 50 gulden: Willem Frederik, ook de
kwaadste niet, verhoogt de toelage op 10 januari 1841 en kent Vijfhuizen maar liefst 60 gulden toe.
Op 11 januari krijgt de thesaurier van koning Willem Frederik opdracht 60 gulden te zenden aan de
burgemeester van Barwoutswaarder en Bekenes.7 Vijfhuizen krijgt de som echter niet rechtstreeks in
handen: burgemeester C.J. Bredius spreidt de uitkering van het bedrag over de gehele winterperiode.
Op 5 april 1841 krijgt Jan Vijfhuizen zijn laatste twee gulden uitgekeerd; hij tekent op die datum voor
ontvangst van de som met een kruisje.8
Diezelfde winter, op 16 februari, trouwt in Berlijn koning Willem Frederik met zijn Henriette. In
Barwoutswaarder loopt het met Jan Vijfhuizen minder voorspoedig. Hij is, met krukken, maar weer
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aan het werk gegaan bij zijn baas, steenbakker De Florimont. Maar al spoedig blijkt dat Vijfhuizen
zijn werk ten gevolge van het ongeluk niet meer kan verrichten. In juni verzoekt hij nogmaals om een
gratificatie, waarna koning Willem Frederik hem op 19 juni nogmaals 40 gulden toekent.
Als ook dit bedrag op is, laat Jan Vijfhuizen op 11 december 1841 een verzoekschrift schrijven aan
koning Willem II. Hierin herinnert hij nogmaals aan het feit dat hij ruim eenjaar eerder door een koets
van 's konings vader overreden is, „zoodanig dat maandenlang voor zijn leven zeer gevreesd is en
thans op krukken moet rondspringen en mitsdien niet meer in staat is of worden zal om door
handenarbeid iets ter ondersteuning van zijn talrijk huisgezin te kunnen verdienen". Vervolgens
beschrijft hij de tragische omstandigheden waaronder hij en zijn gezin moeten leven. Hij vertelt van de
kleding en de meubeltjes, die hij heeft moeten verkopen, om vervolgens te besluiten met het verzoek
aan de koning om hem een jaarlijks pensioentje toe te kennen. Het verzoekschrift gaat vergezeld van
ondersteunende verklaringen van dokter Geerling en burgemeester Bredius.
De koning voelt kennelijk niet zo veel voor het toekennen van een jaarlijkse gratificatie. Hij stuurt het
verzoek door naar de hofhouding van zijn vader. Als diens thesaurier halfjuni 1842 bij burgemeester
Bredius informeert naar Vijfhuizen's toestand krijgt hij ten antwoord, dat Vijfhuizen niet meer in
Barwoutswaarder woont.9
Jan Vijfhuizen is verhuisd naar Woerden, waar hij aan het Jaagpad een winkeltje is begonnen.
Vermoedelijk heeft hij geen cent meer ontvangen van de koning of diens vader. De Woerdense
archieven geven geen uitsluitsel, evenmin als de bescheiden in het Koninklijk Huisarchief. Wellicht is
de ongelukkige Vijfhuizen er in Woerden wel weer bovenop gekomen. In 1845 wordt er nog een zoon
geboren.
Jan Vijfhuizen overlijdt te Woerden op 11 februari 1849, 53 jaar oud.10 Koning Willem Frederik is
dan al meer dan vijfjaar dood: hij overleed te Berlijn op 12 december 1843.
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Fourgon
De heer J.A.C. Bartels te Ermelo, deskundige op het gebied van rijtuigen, deelde het volgende
mede omtrent het type rijtuig, waarvan in dit artikel sprake is:
Dit type bagagewagen kwam omstreeks 1818 in gebruik. De reis van de koning vond plaats in
1840, zodat wat de tijd betreft dit type wagen naar alle waarschijnlijkheid kan zijn gebruikt.
Zoals de hierbij afgebeelde foto aantoont, komt het onderstel van deze wagen (assen met wielen
en veren) overeen met dat van een normaal rijtuig. De kast van deze wagen rust vóór op
dubbele elipsveren, terwijl de achterste helft rust op een raam van halve elipsveren.
De assen zijn normale vetassen, zoals deze werden gebruikt vóór de uitvinding van de
Collingspatentassen. De vetassen moesten, vooral bij het maken van grote reizen, éénmaal per
dag worden gesmeerd. De Collingpatentassen daarentegen worden eens per drie maanden
gesmeerd. De Collingspatentassen kwamen rond 1850 in gebruik en verdrongen al spoedig de
vetassen.
De kast van deze wagen bestaat in feite uit drie verschillende delen, te weten:
1. De bokzit, welke niet overdekt is. Deze biedt plaats aan twee personen: de koetsier rechts en
een plaats voor een passagier links. Ten gerieve van deze passagier is in de linkerhoek van de
bok een rugleuning aangebracht. Het voorspatscherm van de schulp ontbreekt, terwijl de
voetenplank van de schulp onder andere aan twee kettingen is opgehangen. Hierdoor bestaat de
mogelijkheid deze plank op te klappen. Dit laatste is het geval wanneer deze wagen niet vanaf
de bok, maar vanuit het zadel wordt gereden.
2. Achter de bokzit bevindt zich het gedeelte voor het personeel, zoals de kameniersters en
kamerdienaren. De bank voor het personeel was met gecapitonneerd leder bekleed en bood
plaats aan drie personen. De benen en de buik van het personeel werden beschermd door een
lederen kleed, terwijl de kleine deurtjes zorgden dat de wind niet om de voeten kon spelen. Voor
die tijd reisde het personeel zeer comfortabel, hetgeen gezien hun werkzaamheden (vroeg op en
laat naar bed) wel noodzakelijk zal zijn geweest. Het personeelsgedeelte is overdekt, waarbij het
achterste gedeelte uit hout is opgetrokken en het voorste gedeelte bestaat uit een opklapbare
lederen kap.
3. De gesloten achterbak is verdeeld in een aantal compartimenten, waarin precies passende
spanen dozen met deksel konden worden geplaatst. In deze dozen werden die artikelen, die men
tijdens de reis (nachtgoed etc.) gebruikte, opgeborgen.
Op de bovenzijde van de bak werd de overige bagage, zoals koffers en lederen hoedendozen,
geplaatst. Het geheel werd met een groot lederen kleed overdekt. In verband met het vervoer
van bagage op de achterbak was het achterste gedeelte van het personeelscompartiment dan
ook van hout gemaakt om het vooruitschuiven van de lading tegen te gaan.

Noten:
1. Zie hieromtrent: Roppe, L, Een omstreden huwelijk (Kasterlee, 1962).
2. Schriftelijke mededeling van de heer J.A.C. Bartels te Ermelo, mei 1981.
3. Koninklijk Huisarchief, Stukken betreffende de in 1840 te Woerden plaats gehad hebbende aanrijding van
een koninklijk rijtuig met J. Vijfhuizen.
4. Zie noot 3.
5. Zie noot 3.
6. Zie noot 3.
7. Zie noot 3.
8. Gemeentearchief Barwoutswaarder, inv. nr. 76, Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1841.
9. Gemeentearchief Barwoutswaarder, inv. nr. 77, Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1842.
10. Gemeentearchief Woerden, Archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, register van overlijden
1849, akte nr. 45.
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Akten van indemniteit van Zegveld, 1703-1811 (10)*
door drs. R.J.F, van Drie
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= 281 (Langerak).
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= 303 (Van Rooy, Van Beek).
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= 3 5 5 (Van Rooijen).
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= 199 (Hogenes).
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= 3 6 1 (Rijkelijkhuysen).

464

= 362 (Van Leeuen, Verheul).

465

= 357 (De Lange).
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= 356 (Spruit).
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= 104 (Van den Eng).

468

= 365 (Van den Eng).

469

= 354 (Van den Engh, Blokland).
(einde)

De eerdere gedeelten van deze akten (archief gemeente Zegveld, inv.nr. 6 e.v.) verschenen in Heemtijdinghen, 22e
jaargang nr. 2 (juni 1986) e.v.
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