
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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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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I N 'iG R A V E N H A G E, 
By P A U L U S cn I S A A C S C H E L T U S , ordinaris Druckets van de Edele 

Groot Mog. Heften Staaten van Hollandt en Wïttvriesljndt. 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 verhoor, 26 
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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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. 
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