De Klapwaker

Zijstraat van de Vorsenpoel

Bij brand zal hij de klep verkeerd slaan en dadelijk de bewoners en naaste buren wekken en
vervolgens de Burgemeester en opperbrandmeester en de veldwachters waarschuwen.
Art. 5

Om in de nachtelijke uren toezicht te houden in
de kom van de gemeente Boxtel wordt er in de
19e eeuw een klapwaker aangesteld. De klapwaker loopt zijn ronde met een houten klepper, ook wel ‘klap’ genoemd. De klap bestaat
uit een houten bord, dat aan een handvat kan
worden vastgehouden. Op dit bord is een
scharnierende hamer bevestigd, die een klepperend geluid maakt als de klapwaker de klap
heen en weer beweegt.

Bij ontdekking van diefstal of andere wanbedrijven zal hij assistentie noodig hebbende, de
wacht en zoo nodig de Marechaussee en veldwachters waarschuwen.

Op 18 november 1857 wordt de instructie voor
de klapwaker door Burgemeester en wethouders vastgesteld.

Hij zal de aflossing der manschappen verrigten
buiten het locaal der wacht, zoodat steeds niet
meer dan een der manschappen in het wachtvertrek zal mogen aanwezig zijn.

Hieronder lees je de instructie, die in de letterlijke tekst van die tijd is weergegeven.
“Is ter tafel gebracht een concept instructie
voor den Klapwaker die tot den volgende inhoud wordt vastgesteld.
Instructie voor den klapwaker
Art. 1
Hij zal gehouden zijn des nachts op zoodanige
uren als de Burgemeester hem opgeeft met de
klep de rondte te doen in de Kom der Gemeente

Art. 6
Der nachtwacht in de kom der gemeente zal hij
aanvoeren en zorgen dat zij promtelijk geschiedt.
Art. 7

Art. 8
Hij zal tot het uur van de wacht eindigd moeten
aanwezig blijven en elken morgen of voormiddag van den afloop der wacht bij den Burgemeester rapport brengen.
Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders te Boxtel den 18 November 1857”.
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Art. 2
Hij zal met eene duidelijke stem elk uur van de
nacht uitroepen.
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Art. 3
Van alle ontmoetingen en buitengewone voorvallen zal hij des voormiddags voor tien ure bij
den Burgemeester rapport brengen
Art. 4

Een klepper

