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EEN PRESTIGEKWESTIE IN 1816 
fanneer we de brief die burgemeesters en raden van Woerden 150 jaar geleden aan de koning 
zonden nog eens nalezen, dan blijkt daaruit overduidelijk hoe groot de spanningen waren tus 

sen de plaatse l i jke overheid en de toenmalige plaatsel i jke militaire commandant: majoor R . O . S c h a s -
sert . 

Zij schrijven aan de koning: 'Met pl igtschuldige onderdanigheid nemen Burgemeesteren en Raden 
der stad Woerden de vrijheid Uwe majesteit aan te bieden, hunne klagten wegens de zoo openbare 
a l s grievende belediging, henlieden door de Majoor R.O. Schasser t aangedaan ' . 

Wat was er gebeurd? Waarom was de plaatsel i jke overheid zó boos dat men de koning daarvan in 
kennis moest s te l len ? 

Wel dit: Wanneer de koning of een van de leden van het koninklijk huis van Den Haag naar pa
le is Het Loo reisden of naar verder gelegen plaatsen naar het oosten van het land, passeerden zij 
altijd Woerden, waar de paarden van de koetsen werden verwisseld . Men noemde dat: 'de ka rossen 
voorzien van verse paarden ' . 

Van zo n doortocht werden enige tijd tevoren de burgerlijke en militaire autoriteiten in kennis 
gesteld, die dan al le maatregelen konden nemen die nodig waren alsmede op de dag van de door
tocht zelve, onderwijl de paarden werden gewisseld, bij de koning hun opwachting konden maken. 

In ' t voorjaar van 1816 was weer een doortocht aangekondigd en op de dag daarvan zag men in 
de Voorstraat, nabij de Utrechtsepoort, de garnizoenscompagnie, onder commando van de lui tenant 
Coulbaut, en de schut ter i j onder commando van de kapitein, aangetreden. Een grote menigte kijk-
grage burgers had achter de gelederen plaats ingenomen. 

Waarschijnlijk had de majoor Schassert , die de leiding had van het geheel , al eerder blijk gege
ven van zijn voornemen om de burgerlijke autoriteiten het naderen van de koning te belet ten, want 
even voor de koning arriveerde hadden die burgerautoriteiten, nadat de majoor aan de kapitein van 
de schutteri j bevolen had iedere burger tegen te houden, opgemerkt, dat naar de wil van de koning 
'niemand met geweld het naderen van Zijne Majesteit mocht worden bele t ' . 

Toen de koning met zijn gevolg kwam aanrijden en de burgerautoriteiten naar voren wilden tre
den, werden deze onder het oog van de burgerij door de militaire macht weer tussen de burgers te-
ruggestoten. Dat terugstoten gebeurde zó onzacht, dat de heer Ham van Sluipwijk, lid van de provin
ciale s ta ten en van de raad van de stad, en de predikant Van Waenen, stoten van geweerkolven op
l iepen. 

Onmiddellijk nadat de karos van de koning was gestopt p laa ts te de majoor van Schasser t 2 man
schappen nabij het portier van het rijtuig om zeker te zijn dat geen van de burgerautoriteiten de ko
ning zou naderen. 

De koning, die dit a l l e s zag gebeuren en zeer waarschijnlijk de burgerautoriteiten uit de ver le
genheid wilde helpen, wenkte burgemeesters en raden tot zich, waarna, het kon niet anders , de weg 
voor hen werd vrijgemaakt. 

Nu had zich eerder eenzelfde geval voorgedaan bij een doortocht van de kroonprins en met deze 
herhaling, die men beschouwde als een 'beraamde daad van militaire willekeur ' , was voor de burger
autoriteiten de maat vol en dus beklaagde men zich in een zeer lange brief bij de koning. 

Aan het s lot van die brief schrijven burgemeesters: 'De aart der zake ons te gewichtig voorge
komen zijnde, dan dat wij dit niet onder het oog Uwer Majesteit zouden brengen, hopen wi j , dat 
hoogstderzelve ons deze langwijligheid (breedsprakigheid) goedgunstig zal vergeven' , om te eindi
gen met: 'onze belangen in Hoogstderzelfs vaderlijke handen overgeven, onderdanig smekende dat 
het Hoogstderzelve behagen moge, zoodanige voorzieningen te verordenen, a l s kunnen s t rekken, om 
de openbare hoon en vernedering de Regering van Woerden aangedaan, even openbaar uit te w i s schen 

De brief werd aan de koning, bij zijn terugreis naar Den Haag, persoonlijk overhandigden la ter 
in handen gesteld van de majoor Schassert om zijn zienswijze over de kwest ie te geven. Diens ant-
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woord kon de hogere autoriteiten niet bevredigen, waarna het stuk weer aan burgemeesters werd te
ruggezonden. Deugdelijk weerlegd, zonden de burgemeesters het stuk weer naar Den Haag. 

Niet lang daarna was er weer een doortocht. Er verscheen een militaire order van de majoor 
Schasser t : 'niemand tussen de gelederen der militairen te permiteren dan Heeren officieren en die 
tot het militaire behooren. Zodra Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik gearriveerd i s en het 
Hoogstderzelve gunstig behaagd kan de regering (indien die present is) en de geestel i jkheid inge-
lijks tot Hoogstderzelve toegelaten worden.' 

Deze regeling gold ook voor het detachement schut ter i j , dat dus zijn eigen chef, de s tedel i jke 
regering, n ie t mocht doorlaten. 

Tene inde moeilijkheden te voorkomen werd besloten zich niet weer aan onaangenaamheden bloot 
te s t e l l en . De kapitein van de schutterij werd ge las t zijn detachement niet op te s te l l en . De heren 
Van Oudheusden en Ham van Sluipwijk kregen opdracht de Prins te benaderen en hem te verzoeken 
de s tede l i jke regering toe te s taan de hulde der regering buiten de stadspoort in ontvangst te willen 
nemen. 

Waar de stadscommandant buiten de stadsmuren niets in te brengen had, trachtte de raad op deze 
wijze zijn opwachting bij de Prins te maken, welk pogen met succes bekroond werd. 

Of de ten opzichte van de s tadsregering gepleegde openbare hoon en vernedering werd uitgewist , 
is n ie t gebleken, evenmin of de majoor Schasser t nog lang het commando heeft gevoerd. 
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In het 4 pand van rechts, naast de gevel met bogen, was de paardenposteri j gevestigd. 




