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In de jaren 1780 is er veel politieke onrust geweest in de Republiek. Belangente
genstellingen werden hevig uitgevochten op papier, mondeling, ook wel op de 
vuist, en op het hoogtepunt in 1787 zelfs met legers. In de geschiedschrijving 
hierover is tot nu toe veel nadruk gelegd op zeer algemene concepties om de 
situatie in de Republiek te verklaren. Ook werden aanleiding en oorzaak wel 
gezocht in simpele politieke tegenstellingen. Lokale studies bleven veelal be
perkt tot steden, vanuit de veronderstelling dat het patriottisme een stedelijk 
karakter had. Er is weinig aandacht geschonken aan de vraag of, en zo ja hoe, 
zich ook buiten stedelijke centra als Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Deven
ter en Zwolle een politieke oppositie ontwikkelde, respectievelijk de mogelijk
heid had zich te ontwikkelen. Vandaar dat het beeld van een kleine gemeen
schap in de patriottentijd om meer dan één reden interessant kan zijn. 
Maarssen en Maarsseveen (bestaande uit de dorpen Oud- en Nieuw-
Maarsseveen) zijn dan van die kleine gemeenschappen, gelegen even ten noor
den van de stad Utrecht aan de verbinding tussen deze stad en Amsterdam, de 
rivier de Vecht, en langs dit water bewoond door leden van de Amsterdamse 
elite. De bevolking (totaal ± 1000 inwoners) vond haar bestaan voornamelijk 
in land- en tuinbouw, turfwinning en steenbakkerij en bestond verder uit kleine 
ambachtslieden en dienstpersoneel. De meesten waren in ieder geval direct of 
indirect afhankelijk van de rijke eigenaren van de buitenverblijven aan de 
Vecht1. De schepenen (voor 1795) waren bijvoorbeeld een timmerman en een 
schilder, de schout had gerechtelijke- en politietaken maar moest ook wachtlo
pen en belasting ontvangen. In het jaar 1789 werden er nog herendiensten ver
richt. Buiten de gemeenschap, zowel letterlijk als figuurlijk, woonde er een re
latief groot aantal Joden, zowel van Portugese als van Hoogduitse afkomst, 
met de Portugese Joden verreweg in de meerderheid2. Hoogst in aanzien waren 
de ambachtsvrouwe en de ambachtsheer, voor Maarssen de baronesse Tot Ter 
Meer en voor Maarsseveen jonkheer Jan Elias Huydecoper van Maarsseveen. 
Deze laatste was afkomstig uit het Amsterdamse regentenmilieu en zeer vermo
gend. Hij bekleedde hoge posten in de stadsregering van Amsterdam en in de 
Staten van Holland en bezat via zijn contacten invloed in de landsregering van 
de Republiek. De baronesse Tot Ter Meer stond in nauwe relatie tot de - ook 
politiek - invloedrijke families Van Tuyll van Serooskerken en Van Lochorst. 
Bezien wij hetgeen al over de eind-achttiende-eeuwse politiek in Maarssen en 
Maarsseveen is geschreven dan stelt D. Dekker in zijn Toestanden en gebeurte-

1 D. Dekker, 'Nieuw-Maarsseveen omstreeks 1750', Orgaan van de Historische Kring Maarssen, 
XIII (1986/87) 2. 

- Deze gegevens zijn afkomstig uit Orgaan van de Historische Kring Maarssen, III (1976/77), IV 
(1977/78) en IX (1982/83). 
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nissen uit de geschiedenis van Maarssen dat er niet veel door het Maarssense 
archief wordt gemeld over de partijstrijd in Maarssen. 'Een patriottisch vrij-
corps naar het voorbeeld van Utrecht is in Maarssen en Maarsseveen niet ge
vormd'3. 
'Onrustig' noemt Vijlbrief de periode eind 1783 - mei 1784 in Utrecht, mede 
door het optreden van het daar in 1783 opgerichte vrijkorps 'Pro Patria et Li-
bertate'. Politieke oppositie kreeg zo de vorm van een semi-militaire burger
wacht met als belangrijk doel het beschermen van de burgerlijke vrijheid4. Zou 
dat ook geen gevolgen hebben gehad voor de directe omgeving van de stad? 
Ambachtsheer Jan Elias Huydecoper ontving in ieder geval op 14 november 
1783 een brief van één van zijn correspondenten5 waarin een en ander duidelij k 
wordt: men is in Maarssen ook 'in de weer met een Vrije Corps opterigten'. 
Een vrijkorps waarvoor al op 23 september 1783 toestemming werd gevraagd 
door het indienen van een rekest bij de Staten van Utrecht. In dat rekest ver-

3 D. Dekker, Toestanden en gebeurtenissen uit de geschiedenis van Maarssen (Alphen aan den 
Rijn, 1984) 69. 

4 I. Vijlbrief, Van anti-aristocratie tot democratie (Amsterdam, 1950) 181-183; vgl. ook S. Scha-
ma, Patriots and Liberators. Revolution in the Netherlands 1780-1813 (New York, 1977) 88. 

5 Rijksarchief Utrecht (RAU), Familie Huydecoper, nr. 608: 14 november 1783. 
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zochten de ondertekenaars Hendrikman Heek, Dirk van Erkom en Joseph 
Janssen om 'permissie ter oeffening in den Wapenhandel'6. Voor de hand lig
gend is de veronderstelling dat als op 23 september 1783 een rekest werd inge
diend ter oprichting van een vrijkorps, er al eerder sprake moet zijn geweest 
van activiteiten om daartoe te komen. Dat blijkt ook uit de inhoud van dit 
rekest7: immers er zijn al ongeveer 40 man - opgezetenen van Maarsseveen met 
twee van Maarssen - die zich in de wapenhandel willen oefenen. Ook de motiva
tie van het rekest duidt op een serieuze aanpak: de opstellers baseren zich op 
artikel VIII van de Unie van Utrecht (1579) dat voorschreef dat te allen tijde 
bewoners van stad en platteland voorbereid dienden te zijn voor steun aan de 
verdediging van het Vaderland. Van dit artikel vinden de ondertekenaars dat 
het niet het beoogde resultaat heeft gehad en eigenlijk tot nu toe buiten be
schouwing is gebleven. 

Verder vinden zij dat een vrijkorps in geval van brand, onrust (gedoeld wordt 
op 1748) en diefstal een nuttige functie kan hebben en last but not least wordt 
in vele steden al aan 'algemeene wapenoeffening' gedaan. Om in dit rekest goed 
beslagen ten ijs te komen hadden Van Heek, Van Erkom en Janssen zich te vo
ren al voorzien van een sterke steun: zij hadden toestemming gevraagd en ge
kregen van zowel de ambachtsvrouwe van Maarssen8 als van de heer van 
Maarsseveen. Bovendien luidde het aan het rekest toegevoegde advies van 
schout en schepenen positief: wat hier gevraagd werd volgde de gebeurtenissen 
in veel aanzienlijke steden en kon aan andere plattelandsgemeenten tot voor
beeld strekken. Er kon dan een algemene burgermilitie ontstaan zoals in Zwit
serland. Het verzoek was kortom 'allezints prijselijk en voorbeeldig'9. Dat het 
advies van schout en schepenen positief was, is op zichzelf niet zo verwonder
lijk. Immers schout Van den Helm was, zoals hierna blijkt, zelf actief betrok
ken bij de nieuwe oppositionele beweging, terwijl Hendrikman Heek schepen 
van Nieuw-Maarsseveen was. 
Nadrukkelijk moet gewezen worden op de directe steun van de ambachtsvrou
we en ambachtsheer voor de oprichting van een vrijkorps. Het doet misschien 
vreemd aan dat degene die het hoogste gezag in deze gebieden uitoefenden een 
jonge beweging steunden die als voornaam doel had politieke invloed te krijgen 
in het openbare bestuur, en dat nog wel met als ongehoord kenmerk dat deze 
oppositionelen de burgerij wilden bewapenen. Hoewel samenwerking tussen 
patriotse oppositie en anti-Oranjegezinde regenten vaker is geconstateerd, is dit 
in de geschiedschrijving meestal onderzocht op stedelijk en gewestelijk niveau. 
Dat hiervan ook sprake was op dorpsniveau is veel minder bekend10. 
De Staten reageerden niet direct op het rekest. Wellicht was het plattelandsmi-
lieu waaruit het afkomstig was daarvoor aanleiding. In ieder geval moet de po
litieke teneur ervan voor een deel van de statenleden moeilijk verteerbaar ge
weest zijn. De indiening van het rekest vond plaats op 23 september bij Gede-

6 RAU, Oud-archief Maarsseveen, nr. 2: Resolutiën van het gerecht, 9 maart 1784. 
7 Gemeentearchief Utrecht (GAU), Bibliotheek, VII B I, nr. 11: Iets voorde in- en opgezetenen 

van de Provincie Utrecht. 
8 Iets, 5; de baronesse Tot Ter Meer zag de 'beoeffening van den wapenhandel zelfs met volkoo-

men genoegen'. 
9 Iets, A, 1 en 2. 

10 En niet alleen beperkt tot Maarssen en Maarsseveen. Zoals blijkt uit Iets, 78-79, noot f, waren 
er ook patriotse activiteiten in Maartensdijk, Nigtevecht, De Meern en Breukelen, en volgens 
het rekest van 25 februari 1784 ook te Renswoude en Woudenberg. 
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puteerde Staten en deze zonden het op 14 oktober naar de statenvergadering. 
Daar wilden de vertegenwoordigers van de ridderschap conform de ideeën van 
Gedeputeerden wel een voorlopige goedkeuring afgeven. Die goedkeuring ver
eiste echter ook nog het fiat van de geëligeerde statenleden en hier vonden de 
Maarssenaren en Maarsseveners tegenstand. Dit statencollege werd beïnvloed 
door één van haar leden, de notoire Oranjegezinde N. Pesters die niets moest 
hebben van oppositie tegen de bestaande regeringsvorm. Er volgde nu een ver
tragingstactiek, waardoor eind november nog steeds geen statenbeslissing was 
gevallen. Daarop werd door de gecommiteerden uit Maarssen en Maarsseveen 
op 25 november 1783 een rekest ingediend ter bespoediging van de goedkeu
ring. 

Opvallend is de datum van dit 'bespoedigingsrekest': er was namelijk in Maars
sen en Maarsseveen verwacht dat op de statenvergadering van 25 november een 
beslissing zou vallen. Toen dit niet gebeurde was dat dezelfde dag nog ter plaat
se bekend en ook nog op die dag werd weer gerekestreerd. We hebben hier dus 
bepaald niet te maken met enkele onwetende plattelanders, maar met goed 
geïnformeerde patriotsgezinden, behoorlijk geletterd en bekend met de aanpak 
van dit soort zaken. 
Intussen was wel de 'lust der wapenoeffening' onder Nieuw-Maarsseveners en 
Maarssenaren zodanig toegenomen dat de exercitieplaats bij de Vechtbrug te 
klein was geworden en van het aanbod van de ambachtsvrouwe de baronesse 
Tot Ter Meer gebruik werd gemaakt om de ruimte bij haar ridderhofstad te ge
bruiken. 
Op 17 december was nog geen enkele reactie van de Staten vernomen en wend
den de gecommiteerden zich rechtstreeks tot de statenvergadering om ant
woord. In dit rekest verwezen de stellers naar de uitgevaardigde plakkaten in 
het Utrechts Plakkaatboek van 1623 met ampliatie van 1665, die handelden 
over de wapenoefening (een copie van deze documenten werd bijgevoegd) en 
merkten op dat eigenlijk slechts enkele aanpassingen nodig waren om deze 
voorschriften up-to-date te krijgen, en dat er dus geen uitgebreide en langduri
ge deliberatie nodig was. Op 7 januari 1784 stemden de vertegenwoordigers van 
de ridderschap vóór een provisionele goedkeuring met voorwaarden11 zoals 
door de gedeputeerden voorgesteld. 
De geëligeerde leden konden niet zomaar beslissen want hun stemmen staak
ten. Hoewel dat formeel betekende dat het voorstel van Gedeputeerden zonder 
meer werd overgenomen duurde het nog tot 25 februari 1784 voor de provisio
nele toestemming officieel werd. Toen werd dan ook onmiddellijk gehandeld. 
Op 29 februari volgde de convocatie voor de oprichtingsvergadering van het 
vrijkorps op 1 maart. Daarop werd door de officieren vastgesteld dat er een 
reglement nodig zou zijn 'na resumtie van de ordonnantie op de Schutterije te 
Utrecht'12. Die artikelen gaven onder meer aan welke rangen er waren (kapi
tein, luitenant, sous-luitenant, vaandrig, adjudant-scriba, vier sergeanten, drie 
korporaals en een tamboer), dat de burgerkrijgsraad (bestaande uit officieren 
en sergeants) bij loting eventuele nieuwe officieren zou kiezen en dat elke kor-

1 ' Deze voorwaarden hielden in dat door de exercitie geen anderen mochten worden lastig geval
len, geen aanstoot gegeven mocht worden en geen personen gedwongen mochten worden met 
het vrijkorps mee te doen. Iets, 20. 

12 Idem, 21 vlg. 
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' 't Dorp Maarssen. ' Gezicht in het aan de rivier de Vecht gelegen dorp. 
Gravure naar en door H. Schoute, (ca. 1780). 
RAU, Top. Atlas 880. 

poraal en schutter diende te beschikken over een snaphaan en bajonet alsook 
een patroontas, sabel en porte-épée. Voorts werden de contributie geregeld en 
frequentie van de oefeningen, en werden boetes gesteld op het te laat komen 
of misbruik maken van de wapens. 
Uiteraard moest het reglement officieel worden goedgekeurd. Op dezelfde dag 
waarop door schout Marten van den Helm de officiële statentoestemming in 
een gerechtsvergadering werd afgekondigd (9 maart 1784) werd een rekest inge
diend bij Gedeputeerde Staten ter goedkeuring van het reglement van het vrij-
korps. Verder was er een voorstel om het vaandel van het korps te voorzien van 
de wapens van de provincie Utrecht, de heerlijkheden Maarsseveen en Maars
sen en de motto's 'Concordia res parvae crescunt' en 'Pro patria et libertate', 
dit laatste in navolging van het grote vrij korps van de stad Utrecht. Het verzoek 
om goedkeuring van de reglementen werd door Gedeputeerde Staten in een 
commissie gebracht die bestond uit de heren Pesters, Van Zuylen en Van Mus-
schenbroek (de orangistische burgemeester van Utrecht). Na enige tijd werd het 
rekest zonder commentaar, beslissing of discussie naar Maarsseveen terug
gestuurd door deze heren. In de patriotse Courier van Europa werd veront
waardigd gereageerd: als niet meer geantwoord wordt op rekesten, dan zijn de 
ingezetenen van dit land niets anders dan 'een ellendige slaaven-hoop en 
bejammerens-waardige onderdaanen van Aristocraaten'13. 
Op 21 april wendt men zich wederom rechtstreeks tot de statenvergadering: het 
korps kan nog steeds niet op geregelde wijze misdaad, ongeregeldheden of 

13 Idem, 36. 
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brand bestrijden, keurt u daarom de reglementen en ons vaandel goed. Ook op 
deze smeekbede volgt geen reactie van de Staten anders dan dat het verzoek 
naar Gedeputeerde Staten is gezonden ter consideratie. Op 23 mei 1784 besluit 
het vrijkorps zelf enige actie te ondernemen. Men gaat over tot het aanbieden 
van het vaandel aan de schutters van het vrijkorps. Dit vaandel is vervaardigd 
door de luitenant van het korps J. de la Bruguede jr. en bestaat uit een wit vlak 
waarop de wapens van de heerlijkheden Maarsseveen en Maarssen die worden 
vastgehouden door een hand die uit de wolken komt; in het rond omgeven door 
een eikenkrans met eronder de zinspreuk 'Sic sperare licet'. De overdracht gaat 
gepaard met een gloedvolle toespraak van de luitenant (de vrijheid moet op de 
troon worden geholpen, de wettige regering moet gevestigd worden en de ver
dervende hand verdreven)14, die beantwoord wordt door de hopman van de 
schutterij, Marten van den Helm, schout van Maarsseveen. Die vestigt er de 
aandacht op dat er al meer dan een eeuw is verstreken sinds 'brave Landlieden' 
zich hebben kunnen oefenen in de wapenhandel, maar dat de inwoners van 
Maarssen en Maarsseveen zich nu kunnen vergaderen om hun vrijheid, rechten 
en wettige overheid te beschermen alsook de algemene veiligheid te bewaren15. 
Het vaandel wordt vervolgens overhandigd aan de vaandrig J. van den Helm 
(zoon van schout Marten) met de woorden: 'Uit naam van de braave schutterije 
( . . . ) door welker vrije keuze gij (J. van den Helm) in dien post zijt gesteld'. 
Dit is nu een bijzonder kenmerk van de patriotse ideeën: het feit dat een hoger
geplaatste wordt gekozen door lagergeplaatsten in een samenleving waarin van 
enig kiezen van hooggeplaatsten geen enkele sprake was. Dat in de rest van de 
toespraak op zeer breedsprakige wijze de schutters worden opgeroepen bloed 
en leven over te hebben voor de eer van het vaandel klinkt verheven, maar is 
minder belangrijk dan dit kiezen van vertegenwoordigers. 
Inmiddels is men binnen het vrijkorps al zover gekomen dat grondig onderzoek 
van allang bestaande overheidsmaatregelen, te weten het plakkaat van 18 de
cember 1623 met de ampliatie van 30 november 1665, dat regels stelt voor de 
schutterijen op het platteland, heeft uitgewezen dat er eigenlijk in het geheel 
geen toestemming van de Staten hoeft te worden gevraagd. Samen met artikel 
VIII van de Unie van Utrecht vormden de plakkaten een aantal regels en voor
schriften waaraan het vrijkorps zich wilde houden. Terwijl de Staten nog steeds 
niet reageerden op verzoeken om antwoord op het rekest van 9 maart over de 
goedkeuring van het reglement van de schutterij, werd op 21 juli 1784 aan de 
Staten meegedeeld dat het rekest van 9 maart werd ingetrokken. Waarom zou 
immers toestemming moeten worden gevraagd voor iets waarvoor al wettelijke 
regels bestonden? 
Zelfs op dit bericht werd niet direct door de Staten gereageerd. Pas op 10 au
gustus 1784 antwoordde men dat het college door de maarschalk van het Ne-
derkwartier baron Taets van Amerongen (toezichthouder vanwege de Staten) 
niet ongunstig was geadviseerd over de activiteiten van de schutterij in Maars
sen en Maarsseveen, zodat de provisionele toestemming van 25 februari ge
handhaafd kon blijven. En hoewel de Staten erkennen dat inderdaad de gelden-

14 Idem, 70. Lees voor vrijheid: de burgerlijke vrijheid; voor wettige regering: een regering waar 
ook burgers invloed op kunnen uitoefenen; voor de verdervende hand: de stadhouder. 

ls Idem, 71, waarbij Van den Helm erop vertrouwt dat men liever de laatste druppel bloed offert 
dan voor geweld zal zwichten. 
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de regels eigenlijk al voldoende zijn, kan men het kennelijk niet laten de Maars-
senaren en Maarsseveners te kleineren, door op te merken dat de 'wapenhandel 
in een enkel Dorp dezer Provincie niet schijnd van een bijzondere nuttigheid 
te zijn'16. 
Niet alleen de oprichting van een vrij korps geeft aan dat er een politieke oppo
sitie bestond tegen het gevestigde regeringssysteem. Andere kenmerken daar
van zijn het veelvuldig indienen van rekesten met politieke verlangens, dat in 
Maarssen en Maarsseveen evengoed gebeurt als in allerlei steden. Ook toen de 
overheid zelf gelegenheid gaf om politieke eisen te stellen, heeft men ten platte
lande die mogelijkheid met beide handen aangegrepen. Begin 1784 mochten de 
inwoners van de provincie hun bezwaren tegen het Regeringsreglement van 
1674 kenbaar maken. Er werden heel wat bezwaren ingediend en het is niet ver
wonderlijk dat deze grotendeels voortkwamen uit patriotsgezinde kringen. 
Zeer bekend en ook al vaker onderzocht zijn de bezwaren van een aantal bur
gers uit de stad Utrecht. Dat ook vanuit Maarsseveen bezwaren werden inge
diend is minder bekend17. Op 25 februari 1784, in de periode waarin de officië
le erkenning van de schutterij van Maarssen en Maarsseveen een feit werd, is 
door Maarsseveners samen met de inwoners van Nigtevecht een resolutie inge
diend bij de commissie van Negen die officieel belast was met het inzamelen 
van de bezwaren. Het is mogelijk dat niet toevallig deze combinatie van Maars
seveen en Nigtevecht was ontstaan. Immers, beide dorpen hadden als heer een 
Huydecoper, afkomstig uit de anti-Oranjegezinde regentenkring van de stad 
Amsterdam. 

Bij de 42 ondertekenaars van de bezwaren zijn er, uit Maarsseveen dan, een 
aantal namen te vinden die wij hiervoor ook al tegenkwamen18. Schout Marten 
van den Helm, J. van den Helm zijn zoon, de luitenant van de schutterij J. la 
Bruguede, Hendrikman Heek, schepen van Nieuwmaarsseveen, en Joseph Jan
sen en Dirk van Erkom, medeondertekenaren van het rekest van 25 september 
1783. Hiernaast vallen nog op de namen van Jan Hendrik Neuman, collega 
schepen Van Heek, en Jan de Molenaar, schepen van Maarssen19. 
Voor alles eist men een redelijker verdeling van de belastingheffing in de pro
vincie. Brieven van bisschop Arnoud van Hoorn uit 1375, van bisschop Frede-
rik van Baden uit 1512 en 1517 tonen aan dat bepaalde belastingen eigenlijk 
helemaal niet geheven zouden mogen worden20. En dat terwijl de Staten in 1764 
zelfverklaard hebben dat de provincie het grootste deel van haar bestaan dankt 
aan het platteland. Voorts vraagt men opheffing van de verboden op uitoefe
ning van allerlei ambachten en neringen op het platteland21. Vervolgens ver-

16 Idem, 78; zie ook noot 10. 
17 Pointen tot redres der bezwaren op het Regerings-Reglement van den Jaare 1674. . . door de 

Burgeren en Inwooners van Stad, Steden en Landen van Utrecht aan hunne magistraten en Ge
rechten. .. in de maand May 1784 (Utrecht, 1784). 

18 Idem, 306. Dit weerlegt dan ook het gestelde in Dekker, Toestanden en gebeurtenissen, 69, dat 
alleen de opgezetenen (Amsterdamse Maarsseveners) en niet de ingezetenen (de autochtone 
Maarsseveners) aan mogelijke politieke bewegingen hadden meegedaan. Een aantal namen 
komt ook voor in de opsomming van bewoners van Nieuw-Maarsseveen en van de Kaatsbaan 
in het jaar 1784. Zie Orgaan van de Historische Kring Maarssen, XIII (1986/87) 5-8. 

19 Pointen, 306. 
20 Idem, 295. Het gaat om o.a. morgengeld, huisgeld, gemene schatting, de twee stuivers op elk 

vat bier etc. 
21 Idem, 297-298. Verbod op draperijen, linnenweven, koekbakken, laten werken van grutmo-

lens, wijnkoperij etc. 
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zoekt men om opheffing van de verpachting van belasting op sterke drank, ta
bak en snuif aan belastinggaarders, en in plaats daarvan om omslag van deze 
belasting. 
In het tweede punt wordt gevraagd om een verbod van de jacht door stedelin
gen op het platteland: het koren wordt vertrapt en het vee van de weiden afge
jaagd. De statenresolutie van oktober 1536 moet nog maar eens onder de aan
dacht worden gebracht. Het land van vrije mensen mag niet willekeurig door 
anderen beschadigd worden. Als derde punt heet het dat openbare verkopingen 
voortaan onder toezicht van schout en schepenen zouden moeten geschieden. 
Nu halen Amsterdamse kooplieden hier de beste waar voor weinig geld weg. 
Het vierde punt handelt over de verantwoording van de kerkmeesters. In het 
vijfde punt wordt gesteld dat er geen behoorlijke, min of meer uniforme rege
ling bestaat voor de uitoefening van recht en wet op het platteland. Diep wordt 
ingegaan op bestaande regels hierover (vanaf 1583) in verschillende delen van 
de provincie en men komt dan tot de conclusie dat het niet meer dan billijk is, 
ja zelfs hoogstnoodzakelijk, dat rechts- en wetsbediening worden geadmi
nistreerd door deskundigen, die vooraf bewijs zouden moeten overleggen van 
hun goed 'comportement'. 
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Het zesde en laatste punt vraagt of er niet in elk kwartier van de provincie zo
mers één lid uit de ridderschap kan resideren die dan bij het uitvaardigen van 
nieuwe wetten of belastingen als vertegenwoordiger van het platteland zou 
kunnen optreden. Ofwel er zou om de bijzondere belangen (van individuen, 
groepen of streken) te behartigen, ook een commissie kunnen worden ingesteld 
van zes tot acht personen, op dezelfde manier als beschreven in het hoofdstuk 
over de gecommiteerden uit de burgerij van het Utrechtse concept-reglement22. 
Dit concept-reglement stelde onder meer voor om een aantal uit en door de bur
gerij gekozenen invloed te laten uitoefenen op het stadsbestuur. Opnieuw is 
hier sprake van een wel zeer voortuitstrevend voorstel uit Maarssen en Maars-
seveen aan overheden die gekenmerkt werden door het elkaar (in zeer beperkte 
kring) toeschuiven van ambten en banen. Weer is er sprake van acties die de 
bedoeling hebben om gekozen vertegenwoordigers in bestuurlijke organen te 
krijgen. Op al deze vragen en voorstellen uit Maarssen en Maarsseveen werd 
door de statencommissie overigens niet gereageerd, noch bij het antwoord van 

21 juli 1784 op andere bezwaren, die op dezelfde datum waren ingediend23, 
noch in het door de Staten uitgebrachte rapport over de ingediende bezwaren 
op 1 september 1784. 
In het najaar van 1784 bedreigde een Oostenrijks leger de Republiek vanuit de 
Zuidelijke Nederlanden. Door de Staten van diverse provincies werd toen een 
oproep gedaan tot mobilisering van alle weerbare mannen ten plattelande om 
de verdediging van het vaderland te steunen24. De argumenten kennende voor 
de oprichting van het vrij korps in Maarsseveen en Maarssen is het enthousias
me voor deze mobilisatie-oproep bij de schutters niet verwonderlijk. Maar wat 
te denken van de oproep van de aartspriester en pastoor van Maarssen, Henri-
cus Berendtzen, van 17 december 1784 aan de pastoors in de provincie Utrecht 
om 'hunne respective gemeentes aantemoedigen tot oeffening in den wapen
handel'25. Dit dan ter verdediging tegen de keizerlijke troepen. 
Zonder twijfel is deze gloedvolle redenatie ook uitgestort over de Maarssense 
katholieken. Buiten de schutterij was het enthousiasme om zich voor de wape
ning op te geven overigens niet al te groot. In Oud-Maarsseveen meldden zich 
slechts twee personen bij schout Van den Helm tijdens de officiële zitting van 
het gerecht over de statenoproep. De dagelijkse zorg voor het levensonderhoud 
rondom huis en haard is waarschijnlijk door de meesten belangrijker gevonden 
dan dit offer voor het vaderland. Het enthousiasme van de katholieke clerus 
voor de wapening was overigens wel verklaarbaar. Katholieken konden zo im
mers bewijzen dat ze in vaderlandslievendheid niet onderdeden voor hun pro
testantse medeburgers. 

Het einde van het genootschap Sic Sperare Licet kwam in tegenstelling tot de 
oprichting wel zeer snel. In maart-april 1787 is Maarssen 'bezet' door een groot 
aantal patriotse vrijkorpisten zowel afkomstig van elders, als uit de eigen schut-

22 Pointen, 305. 
23 Idem, 294. 
24 GAU, Bibliotheek, VII B I, nr. 7: Concept-plan tot generale wapening ten plattenlande (novem

ber 1784). Maarssen zou een compagnie weerbare mannen moeten leveren, Oostwaard vijf 
mannen, Maarssenbroek twintig mannen en Maarsseveen 75 mannen. 

25 Circulaire brief aan de Roomsch Catholijke Pastoors in de provincie en het district van Utrecht 
ten plattenlande, om hunne respective gemeentens aantemoedigen tot oeffening in den wapen
handel (Utrecht, 1784). Zie de bijdrage van P. H. M. van Opheusden in deze bundel. 
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Amsterdamse burgers schepen zich in om hun patriotse medeburgers te Utrecht bij te staan. In 
trekschuiten voeren zij over de rivier de Vecht naar Utrecht. 
Gravure zonder naam, (eind 18e eeuw). 
RAU, Atlas Coenen van 's-Gravesloot 9-112-2. 

terij (onder leiding van schout Marten van den Helm)26. Dit vanwege de drei
ging van troepen van stadhouder Willem V vanuit Amersfoort en Zeist. Deze 
bezetting heeft zoveel onrust gegeven dat de ambachtsvrouw van Maarssen al
len die direct en indirect van haar afhankelijk waren bijeenriep op 2 april 
178727. Naar aanleiding van de 'sterke bewegingen en oproerigheden zeedert 
eenige tijd in Maarssen' werden haar bedienden 'op 't ernstigste gewaar -
schouwd' zich voortaan als 'stille lieden' te gedragen zonder zich ergens mee 
in te laten op straffe van ontslag uit hun 'ampt'. Jonkheer Huydecoper van 
Maarsseveen klaagt op 16 april 1787 bij een familielid over 'het gek gedrag van 
den schout hier' waarover hij nog het nodige aan het hof van Utrecht heeft mee 
te delen. Maar voorlopig wil Huydecoper nog niet overgaan tot de 'vernieti
ging' van het excercitiegenootschap28. Op 9 mei 1787 leest de schout van 
Maarssen (in aanwezigheid van onder meer schepen Jan de Molenaar, mede
ondertekenaar van de bezwaren van mei 1784) evenwel een resolutie voor van 
de Staten van Utrecht inhoudende de 'dissolventie van 't Genoodschap alhier 
en te Maarsseveen'29. 

Marten van den Helm de schout van Maarsseveen, werd na de bezetting van 
de provincie Utrecht en de provincie Holland door Pruisische en Oranjetroe
pen in september-oktober 1787, afgezet. Herhaalde smeekbeden aan baron 
26 RAU, Huis Zuylen, voorlopige inventaris, nr. 58: kopie van een rekest aan de Staten van 

Utrecht, bij brief van Marten van den Helm aan baron Van Tuyll van Serooskerken, 22 mei 
1788. 

27 RAU, Oud-archief Maarsseveen, nr. 3: Resolutiën van het gerecht. 
28 RAU, Familie Huydecoper, nr. 603, 16 april 1787. 
29 RAU, Oud-archief Maarsseveen, nr. 3: Resolutiën van het gerecht. 
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Van Tuyll van Serooskerken om hem voor 'gracieuse amnestie' in aanmerking 
te laten komen en hem te herstellen in zijn ambt van schout van Westbroek (wat 
hij voor 1787 ook was geweest) werden niet eens beantwoord, laat staan 
gehonoreerd30. 
Hendrikman Heek, één van de eersten wiens naam in een officieel stuk vanwege 
de schutterij van Maarsseveen verschijnt, was in april 1788 echter nog steeds 
schepen van Maarsseveen31. 

Het zal duidelijk zijn dat de opkomst van een politieke oppositie belichaamd 
in de schutterij, in Maarssen en Maarsseveen, een tijdrovende en moeizame 
aangelegenheid is geweest. Nog moeilijker en vooralsnog onmogelijk was het 
nieuwe ideeën als een gekozen vertegenwoordiging, een rechtvaardiger be
lastingstelsel en een beter georganiseerde rechts- en wetsbediening op het plat
teland ingevoerd te krijgen. De conclusie is echter gewettigd dat zich ook op 
het platteland, in kleine gemeenschappen, een politieke oppositsies heeft kun
nen ontwikkelen, mede dankzij de goedkeuring van de ambachtsvrouw en 
-heer. Dit geldt in ieder geval voor Maarssen en Maarsseveen en, blijkens de 
geraadpleegde archiefstukken, ook voor andere Utrechtse plattelandsgemeen
schappen. Hiermee wordt duidelijk dat de patriotse oppositie in de jaren 1780 
niet uitsluitend een stedelijke aangelegenheid is geweest. 

RAU, Huis Zuylen, voorl. nr. 58: Brief van Maria van den Helm aan baron van Tuyll van Se
rooskerken, 5 november 1788. 
RAU, Oud-archief Maarssenveen, nr. 2: Resolution van het gerecht, april 1788. 
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