Noten
1. T. van der Meer, De wesentlijke sonde van
sodomie en andere vuyligheden. Sodomietenvervolgingen in Amsterdam
1730-1811 (Amsterdam, 1984) 15.
2. R. Tielman, Homoseksualiteit in Nederland
(Meppel/Amsterdam, 1982)53.
3. L.J. Boon, ' "Utrechtenaren", De
sodomieprocessen in Utrecht 1730-1732',
Spiegel Historiael, XVII (1982) 556.
4. Van der Meer, Wesentlijke sonde, 8.
5. Wem, 177.
6. Idem, 181.
7. Gemeentearchief Vianen, Minuten en
ingekomen stukken 1730-1737.
8. MJ.A. de Vrijer, 'De storm om het crimen
nefandum in de jaren 1730-1732',
Nederlands archief voor kerkgeschiedenis,
XXV (1932) 213.

Archivalia:
Gemeentearchief Vianen, archief Hervormde
Gemeente: Minuten en ingekomen stukken
1730-1737; kerkeraadsarchief, bevestigingsnotulen 1701-1729, notulen 1731-1748
(inventaris no. 3).

H uwel i j ksperi kelen
Dat huwelijken wel eens via omwegen tot
stand komen is zo oud als de weg naar
Rome. Vianen als vrijstad heeft in haar
geschiedenis wel het een en ander op dit
gebied meegemaakt. Enige malen is ze
het schouwtoneel geweest van afgedwongen of in het geheim tot stand
gekomen huwelijken.
Tot aan het begin van deze eeuw was het
een veel voorkomend gebruik dat de
ouders een echtgenoot of echtgenote
voor hun kinderen uitzochten. Veelal werd
dan een "huwelijkscontract" opgemaakt
of werd bij de notaris een akte van
huwelijkse voorwaarden opgesteld om
beider ingebracht bezit vast te leggen. Dit
om te voorkomen dat ingebrachte
geldsommen of vast goed door een akte

kwistige partner werden verkwanseld of
erdoor gejaagd.
In de 17e en 18e eeuw werd door de
betrokken partijen niet altijd welwillend
gereageerd op deze gearrangeerde
huwelijken. Vianen heeft paartjes binnen
haar muren gehad die het recht in eigen
hand namen en zo hun ouders dwongen
toe te stemmen in een huwelijk. Andersom
kon ook: Vianen als toevluchtsoord om
van een lastige vrijer af te komen. Zo
verging het de Amsterdamse Sara Bom
die in 1776 de haar toebedachte Hendrik
Ravens ontvluchtte en in Vianen
vrijgeleide vroeg en verkreeg. Hendrik
probeerde via een verzoek aan de Staten
van Holland haarte laten uitleveren en
haar zo alsnog tot een huwelijk te
bewegen maar Sara bleef waar ze was,
veilig in Vianen1.
De beroemdste ontvoering uit de 17de
eeuw had nog een staartje in Vianen.
Weliswaar voerde deze naar Culemborg,
maar het drama ging niet ongemerkt aan
Vianen voorbij. De rijke Haagse joffer
Catharina van Orleans werd in 1664 door
een met schulden beladen jonker Johan
Diederik Mortaigne mee uit rijden
genomen. Toen ze de Haagse dreven
achter zich hadden, kreeg ze in de gaten
dat er iets niet klopte. Ze begon te
protesteren maar toen het richting
Culemborg ging, was ze al wat rustiger
gestemd. Haar achtervolgers, gestuurd
door haar voo^d, zaten hen o n de hielen,
maar de knecht van de jonker zag er geen
been in om op het veer van Vreeswijk naar
Vianen een luns (staafje door een gat
geschoven om te verhinderen dat een
voorwerp van zijn plaats schuift) uit het
wiel van hun koets te verwijderen. Het
gevolg hiervan was dat de heren
nauwelijks ingestapt met koets en al de
dijk afrolden en zo meer dan een uur
oponthoud hadden. Genoeg tijd voor de
knecht om zijn meester in Culemborg te
waarschuwen van hun nadering. Deze
slimme truc baatte echter niet. De joffer
werd uit Culemborg weer aan haar
voogden overgedragen en de jonker
ontvluchtte als soldaat verkleed 's nachts
de stad2.

Dat een tochtje per koets ook andere
gevolgen kon hebben vertellen ons de
archieven uit Hoorn. In september 1712
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Akte waarin de ouders van Lamberta Helena
Hemsingh bezwaar aantekenen tegen de
afgedwongen trouwbeloften gedaan te Vianen.
GA Hoorn.

werd Lamberta Helena Hemsing, 20 jaar
oud en erfgename van een aanzienlijk
kapitaal, verdiend door haar in Indië
overleden vader, uitgenodigd voor een
rijtoer in de omgeving van Utrecht door
Hendrik Verborght. Deze zoon van een
brouwer uit Utrecht nam haar mee naar
Vianen in een sekere herbergh genaemt
het Swijnshooft. Daar werd zij door hem
geseduceert en verleyt en volgens haar
moeder gedwongen een trouwbelofte te
tekenen. Deze trouwbelofte welke aldaar
dooreen onbekent vrouwspersoon was
gebragt had wel juridische waarde d.w.z.
hij was rechtsgeldig, maar haar moeder
Johanna Wilhelmina van Klenck weigerde
haar toestemming. Zij dwong haar dochter
mee te gaan naar een notaris om in een
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akte te doen vastleggen dat dit geheel
buiten haar en haar tweede echtgenoot
om was gegaan en dat ze nooit sullen
consenteren in ofte tot een huwelijk met de
voorgenoemde Hendrik Verborght3.
Hendrik kreeg dus geen "acces"
(toegang) tot zijn verloofde, hoewel zijn
ouders er bij haar ouders op aandrongen
dat zij haar formele trouwbeloften zou
nakomen4. Haar ouders stonden echter
sterk in hun schoenen. Lamberta Helena
was nog geen 21 jaar en tot die leeftijd
mochten zij beslissen wie er met haar zou
trouwen. Maar Lamberta Helena maakte
het haar ouders wel moeilijk. Twee jaar
later liet een zekere Johan Scherenberg
hun weten, dat ze óók aan hem een
trouwbelofte had gegeven. Ten einde raad
liet haar moeder haar maar met Hendrik
trouwen, onder voorwaarde dat ze bij hen
in huis bleef wonen. Dit afgedwongen
huwelijk was geen succes. Er werden twee
dochters uit deze echtverbintenis
geboren, maar de begeerde erfenis die
Hendrik mede op het oog gehad zal
hebben, bestaande uit de lieve som van
honderdduizend gulden, ging aan zijn
neus voorbij. Door zijn vrouw werd bij
testament bepaald dat dit voor zijn
dochters was. Tot overmaat van ramp
overkwam hem hetzelfde als zijn
schoonouders toen zijn dochters furore
maakten op de Hoornse huwelijksmarkt
vanwege een voor hen bestemde erfenis
van een suikeroom uit Batavia. Zijn
jongste dochter werd verleid en via een
zwangerschap tot een huwelijk
gedwongen. De oudste dochter, hoewel
krankzinnig, werd een trouwbelofte
ontfutseld dooreen verre neef. Dit huwelijk
kon hij nog wel verhinderen maar veel
plezier had hij niet van zijn kinderen5.
Als laatsten worden hier ten tonele
gevoerd Huybert Johannes de Mol en
Brigitta Cornelia Philippina d'Ablaing van
Giessenburg. Brigitta stamde uit een oud
zeer rijk Utrechts geslacht en werd,
nauwelijks 18 jaar oud, op 24 oktober
1783 door bovengenoemde Huybert uit
Maarsen geschaakt. Huybert's vader was
een gewezen dominee en de oprichter van
een porceleinfabriek in Loosdrecht. Kort

Het huis Ameliënstein
in het Viaanse bos
1754. Anoniem
schilderij. Collectie
Bodel Nijenhuis
Leiden.

na 9 mei 1784 trouwden beiden voor
schout en schepenen te Engelen in het
land van Heusden. De vader van Brigitta
nam na de ontvoering meteen de nodige
juridische stappen bij het gerecht te
Utrecht en op 4 september 1784 werd
Huybert veroordeeld tot een boete van
ƒ 3.000,-. Op dat ogenblik verbleven de
jonggehuwden te I Jsselstein waar ze een
vrijgeleide exempt boete genoten.
Wegens de hoogte van de boete
vertrokken ze naar Vianen waar hun op 10
januari 1785 een provisionele vrijgeleide
werd verleend. Op 18 januari 1785 werden
hun huwelijkse voorwaarden afgelezen
van de pui van het stadhuis. Het jonge
paar heeft zich dan al op Ameliastein
gevestigd, waarvan de koop was
gefinancierd via een lening bij notaris W.G.
van Nes te Utrecht. Waarschijnlijk had in
de tussentijd een verzoening plaatsgevonden tussen vader en dochter. Een van de
te Vianen geboren kinderen werd
tenminste naar hem genoemd.
Was Ameliastein te duur voor hen? Na nog
geen twee jaar in Vianen vertoefd te
hebben vertrok het echtpaar richting
Rijnland en gaf notaris W. Pernis te Vianen
opdracht tot verkoop van het huis
Ameliënstein, wat op 4 april 1787

publiekelijk geschiedde. Deze ontvoering
heeft echter wel een "happy end". Het
huwelijk was zeer gelukkig en gezegend
met vele kinderen. Brigitta bereikte de
leeftijd van 68 jaar. Huybert diende als
grootmajoor-chirurgijn in het leger van
Napoleon tijdens diens veldtocht in
Rusland, waar hij vermoedelijk - minder
gelukkig - is gesneuveld6.
V.F.C. Leeuwenberg-Steegh.
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