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De nacht- of kiepwacht van Kockengen 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Kockengen was vaak net even anders. Zo ook waar het ging om de 
instelling van een nachtwacht. Alle steden en de meeste dorpen in het 
Sticht Utrecht hadden ai lang, soms zeer lang, een nachtwacht toen men in 
1718 in Kockengen besloot dat het inmiddels toch wel erg wenselijk was 
geworden dat ook daar een kiepwacht werd ingesteld. 

De behoefte werd toen ter plaatse in brede kring gevoeld. Dat leidde tot 
overleg tussen de schout, de buurmeester fwethouder van financiën zou
den we nu zeggen), de schepenen en verscheidene inwoners van Kocken
gen. Ze hadden de overtuiging dat er op het platteland een sterke toene
ming was van diefstal ("diverij"), alsmede van baldadigheid en vandalisme 
("moetwillighijt"). Het overleg mondde uit in een ontwerp-verordening 
("ordonnantie") voor een eigen nachtwacht, die op 20 januari 1718 ter 
goedkeuring werd opgestuurd aan de Staten van het Land Utrecht. 

De goedkeuringsprocedure verliep snel. Op 25 januari 1718 benoemden 
Gedeputeerde Staten een commissie van drie om een advies over het 
Kockengense ontwerp te geven. Deze commissie rapporteerde reeds op 4 
februari. Ze was het met de inhoud eens en had geen wijzigingen voor te 
stellen. Daarop gaven Gedeputeerde Staten diezelfde dag nog hun 
goedkeuring aan het voorstel. In twee weken was de hele zaak rond, 
waarop met de uitvoering kon worden begonnen. 

In veel kleinere plaatsen moesten de eigen mannelijke ingezetenen bij 
toerbeurt verplicht en kosteloos dienst doen bij de nachtwacht. Niet zo in 
Kockengen. Daar werd gekozen voor één beroepsnachtwacht. Die moest 
een daarvoor bekwame man zijn, die zichzelf goed kon verdedigen ("weer-
aghtigh" was) en de leeftijd van ten minste 21 jaar had bereikt. De post 
van nachtwacht zou in het openbaar worden aanbesteed en door schout en 
buurmeester aan de laagste gekwalificeerde inschrijver worden gegund. 

De schout, buurmeester en schepenen hadden vervolgens tot taak om 
vast te stellen hoeveel ieder gezin in het dorp Kockengen per maand 
moest bijdragen aan het salaris, de gage, van de klepperman. Deze 
nachtwaker zou zelf in het dorp moeten rondgaan om zijn loon bij de 
huizen op te halen. Als iemand niet wilde betalen kon de klepperman 
terugvallen op de schout of de gerechtsbode die dan, net als in het geval 
van andere dorpsbelastingen, door beslaglegging het verschuldigde bedrag 
kon invorderen, zonder dat hij daarvoor een speciale machtiging behoefde 
te vragen. 

In veel plaatsen werd in de ordonnantie op de nachtwacht een vrij 
uitvoerige omschrijving van de taken opgenomen. De bestuurders van 
Kockengen evenwel hielden het kort. Veel werd ter nadere uitwerking 
overgelaten aan de schout en buurmeester. 
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Alsoo de Moetwillighijt en Aanwas 
Der vagebonden, Diven en Lantlopers 
van tijt tot tijt vermeerdert, waar door 
de ingesetenen Der Dorpen van Cockengen 
nietweijnigh werden Gedrukt, en Altoos 
in bekommeringe sijn van 't eniger tijt 
des nagts door Huijsbraak vant Haaren 
te sullen werden beroofft, daar men 
tegenwoordigh ten platten Landen seer 
veel van Hoort, soo Hebben wij Schout 
buermeester en Schepenen mitsgaders 
Ingesetenen van den Dorpen van Cockengen 
tot nuten welwesen vant Gemelde Dorp, 
en tot verhoedinge van de voorschreven 
onheijlen, Achtervolgende het Exempel 
van de meeste Dorpen indesen Gestigte 
Geordoneertende Gestatueert de naar 
volgende Pointen, Alles op Aprobatie van 
Haar Ed. Mog Heere Staten Slants van 
Utrecht 

Art 1 
In den Eersten, Dat tot waarschouwinge 
van brandt weringe van Diverij, en moet
willighijt, die bij naght soude können 
Geschiden, sai omme gaan Een naght-
waker met de kleppe, en behoorlijk met 
geweer voorsien, die gehouden sal wesen 
alle uren des naghts het dorp door en 
om te gaan, met de kleppe te slaan ente 
roepen op sodanige plaatsen als hem door 
den Schout en buermeester sal werden 
geordoneert, beginnende van victoris tot 
paasschen van savonts ten tien uren 
tot smorgens ten vijff uren, en van paasschen 
tot victoris van savonts ten tien uren 
tot smorgens ten Drie uren. 

Art. 2 
Weik kleppermanschap door den Schout en 
buermr off Een Schepen in der tijt aan 
den minst aannemende sai werden 
aanbesteet, aan Een weeraghtigh en daar
toe bequaam sijnde persoon, en boven de 
twintig jaren oudt sijnde 

Art 3 
Die voornamentlijk Goede Aghtinge sal 
moeten nemen op alle vreemde persoonen 
bij naghte in het Dorp komende, mitsgaders 
op alle moetwillighijt en Straat Schenderije, 
die bij Enige rebelle met Stoten en werpen 
op de deuren Als andersints wort Gepleeght. 

Art 4 
En sulks Gebeurende off ook wel Huijsbraak 
vernemende, sal hij Gehouden sijn het 
selven met Alle mogelijke vigilantie te weren 
en de Daders daar van Dadelijk met alle 

getrouwighijt Aan te brengen Daar sulks 
behoren sal. 

Art, 5 
En Indien hij sulks nieten Deden, off 
sijn waght, Als Articulo Een is Geseght, 
nietwaar neme, sal Daar over verbeuren 
Een boeten van Drie Gulden, ten behoeven 
van het dorp, off ook wel werden gecasseert 
naar bevindinge van Saken 

Art, 6 
En sal nimantder Ingesetenen offte 
Imant Anders Den Genen die met de 
kleppe des naghts waken hebben te mis
doen met woorden, vervolgh, drijgen, Slaan 
off Smijten op Eniger weijsen op de verbeurte 
telken Malen van een boeten van vijff 
en twintigh Guldens ten behoeven van het 
Dorp en den Armen Elks de Helft, Alles 
onvermindertde boeten Jegens het Slaan 
en Smijten Enden Door haar Ed. Moge bij 
placaten Gestatueert 

Art, 7 
En sal tot betalinge der Gasie van den 
klepperman, bij den Schout buermr en 
Schepenen, Een omslagh werden Gemaakt 
hoe veel ider huijsgesin int Dorp smaants 
daartoe sal moeten contribueren, hetwelk 
door den klepperman sal werden uijtgemaant 
en indien imant wijgert het selven te betalen 
sal den Schout offte Sijn boden sulks para-
telijk vermogen te Executeren, als andere 
personele ongelden sonder daar op speciale 
Autorisatie te versoeken 

Aldus GearresteertEnde Gesloten bij den 
Schout, buermeester, schepenen mitsgaders 
Ingesetenen Der Dorpen van Cockengen 
die Desen hebben ondertekent op den 
20en Jan n i 1718, 

H. bilstijn 
Gerard van 1718 
Waay roelof ver burgh 

Aart pack 
Jacob de man 
P Boerman 
Willem cornelissen verhaer 
Hendrik Pot 
Robartl?] hendrick senft[?] 
Jan hendricksen reesfeltl?] 
Dirck Antonissen Lighthart 
Simon Winkel 
Ghijsbert den bruijnen 
P, Gabrianod 
Dirck van Attevelt 
B Verweijs secretaris 

1718 

Afb 1 De letterlijke tekst, in transcriptie, van de ordonnantie van 1718 op het 
waken bij nacht in het dorp Kockengen, 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 3, 199! 



129 

Aan Haar Ed Mog. Heeren 
Staten Slants van Utrecht 
ofte Haar Ed, Mog, Heeren 
ordinaris Gedeputeerden 

Geven Demoediglijk te kennen, Schout 
buermeester, Schepenen, en Ingesetenen der 
Dorpen van Cockengen, datsij Supplen op 
UEd. Mog Aprobatie hadden beraamt, de 
Annexe ordonantie, op hel waken bij naghl 
aldaar, en Alsoo hetselven van de uijterste 
nootsakelijkhijt is lot weringe van Diverij 
en Moetwillighijt dat tans ten platten Landen 
Sterk in Swang gaat, endat het selven ook 
op de meeste Dorpen in desen Gestigte reets is 
gepractiseert, soo versoeken dierhalven de 
Suppl.en dat het UEd, Mog, mogte Geliven 
desen haare Gemaakte ordonantie mede 
te Aproberen, Dit doende Etcet 

uijt naam van de Supplien 

H. bilstijn 
schout 
1718 

de gedepQ van Staten s Lands van 
Utregt, gehoort hel Rapport van de 
heeren van Karsbergen en anderen 
haar Ede mog 
gecomm^ 
approberen 
dese ordonne 

op het waken 
bij nacht 
in den dorpe 
van Cockengen 
bij de Suppleanten 
den 20e 

Januarii 1718 
apgestelt 
gedaan tot 
Utregtoen 
4 feb, 1718 
Terordonn.e 

als boven 
C, Voet van Winssen 

De Gedep1^0 van Staten s Lands 
van Utregt versoeken en com
mitteren de Heeren van Karsber-
gen, van Natewisch en van 
Voorst om dese te examineren ende 
daar vante rapporteren, Gedaen 
t Utregt den 25 Jan r i i 1718 
Ter orde als boven 
C, Voet van Winssen 

4 
Gehoort ende fiat -1718 

2 

Afb, 2, De letterlijke teksten van de brief waarmee schout H Bilstijn van Kockengen 
namens alle verzoekers ('supplianten") de ontwerp-ordonnantie op de nachtwacht 
indiende bij de Staten van het Land Utrecht (links boven), van de instelling door 
Gedeputeerde Staten van een commissie van advies (links onder), de besluitvorming 
door GS. naar aanleiding van het ontvangen advies (rechts boven) en van het 
uiteindelijke besluit zoals dat onderaan de ordonnantie werd genoteerd (rechts 
onder), 

De nachtwacht moest zowel waarschuwen bij brand als waken tegen 
allerlei vormen van ongewenst gedrag. Hij moest een ratel ("kleppe") bij 
zich dragen en middelen om zich in geval van nood goed te kunnen ver
dedigen ("behoorlijk met geweer voorsien" zegt de ordonnantie, waarbij 
"geweer" in die tijd een algemeen verzamelwoord was voor verdedigings
wapenen). In de winter moest de nachtwacht zijn ronden maken van tien 
uur 's avonds tot vijf uur 's ochtends, maar in de zomer mocht hij zijn taak 
al om drie uur in de ochtend beëindigen. Eenmaal per uur moest hij 
ratelend en de uren roepend rondgaan, verder moest hij - als bij nacht
wachten te doen gebruikelijk was - stil zijn weg gaan. 
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Afb. 4. Nachtwacht of klepperman met ratel, speer en hond; midden 19de eeuw 

Het aanvangs- en eindtijdstip geven een indruk van het levensritme in 
die tijd in een dorp als Kockengen. Blijkbaar lag om tien uur in de avond 
nagenoeg iedereen in bed. Maar de dorpelingen stonden erg vroeg weer 
op. Want men zal de nachtwacht zijn taak pas hebben laten beëindigen op 
een tijd waarin de gewone sociale controle door de inwoners zelf de ge
wenste waakzaamheid weer overnam. De kortere zomerse diensten van de 
nachtwacht begonnen met pasen en duurden tot "victoris". Met deze laat
ste tijdsaanduiding werd vermoedelijk de naamdag van St. Victor bedoeld 
(10 oktober). Er bestaan meer soortgelijke afleidingen van de naam van 
deze heilige; zo wordt de aan St. Victor gewijde Middeleeuwse (thans) 
Nederlandse Hervormde kerk te Batenburg de Victoreskerk genoemd. 

De nachtwacht moest vooral letten op onbekende personen die bij 
donker in het dorp rondliepen en op alle uitingen van baldadigheid en 
straatschennis. De grootst mogelijke waakzaamheid ("vigilantie") was 
geboden inzake inbraak ("huijsbraak") en personen die daarop werden 
betrapt moest hij onmiddellijk in het cachot gaan opsluiten. Op enigerlei 
vorm van plichtsverzuim door de nachtwacht stond een boete van drie 
gulden per geval. 

Afb. 3 (op de bladzijde hiernaast), Eerste gedeelte van het originele handschrift van 
de Kockengense ordonnantie op het waken bij nacht (voor de volledige tekst hier
van zie Afb. 1), met daarop links boven bijgeschreven de besluitvorming door Gede
puteerde Staten van Utrecht (zie ook de transcriptie in Afb. 2 rechts boven). 
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De ordonnantie bevatte ook een beschermende bepaling voor de per
soon van de nachtwacht zelf. Niemand van de ingezetenen van het dorp 
mocht degene die met de klep rondging hinderen met woorden, nalopen of 
dreigen, om maar helemaal niet te spreken van het geven van een klap of 
het toedienen van een pak slaag (een "smijt"). Daarop werd per geval een 
boete gezet van 25 gulden, waarvan de helft ten goede zou komen aan de 
dorpskas en de andere helft aan de plaatselijke armen. Bovendien zou een 
klap of een pak ransel ook nog eens extra worden berecht overeenkomstig 
de voorschriften neergelegd in de provinciale placaten. 

De in 1718 getroffen regeling bevredigde na verloop van tijd blijkbaar toch niet 
meer zo goed De stille rondgang van de nachtvacht werd effectiever geoordeeld dan 
het rondgaan met de ratel en het roepen van de uren En nachtwacht en dorps-
bestuur zagen er ook de bezwaren van in dat de wacht zelf bij de huizen zijn loon 
moest ophalen; er werd een aanvaardbaar alternatief gevonden door die kosten op te 
nemen in het totaal van de door het dorp te vorderen plaatselijke belasting, de 
dorpsiasten". 

Een goede aanleiding om de werkwijze aan te passen deed zich voor in het begin 
van het jaar 1788 De nachtelijke veiligheid ten plattelande was toen nog steeds een 
belangrijk punt van zorg. Toen schout en schepenen een hiermee in verband 
staande brief van Gedeputeerde Staten van het Land Utrecht te beantwoorden 
hadden deelden ze meteen mee dat zij "tot beveijliging van de in- en opgesetenen in 
hunlieden dorpe geduurende de winter maanden en uijt hoofde van het min 
kostbaarste, hebben genomineert eenige personen tot het waarnemen van de stille 
nagtwagt'. Daarmee was aan beloningen een bedrag van 5 gulden en 12 stuivers per 
week gemoeid Schout en schepenen verzochten "geauthoriseert te mogen worden, 
om gemelde kosten te brengen op de Setting der dorpsiasten, om also over de op- en 
ingesetenen van Cockengen om te slaan en te gaderen". Ook nu weer stelden 
Gedeputeerde Staten een commissie van advies in, die voorstelde het Kockengense 
plan goed te keuren, "mits niet langer dan tot paaschen eerstkomende". Blijkbaar 
wilde men eerst nog eens nader bezien wat de consequenties ervan waren. 
Gedeputeerden namen op 8 februari 1788 dat advies in hun besluit over. 
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