
OPROER IN RHENEN: " DE PLOOIERIJEN".

We schrijven het begin van de 18e eeuw, om precies te zijn:
1702. In dat jaar overleed onze stadhouder Koninq Willem III.
Men zei van hem, dat hij Stadhouder in Engeland en Koning in
de Republiek was. Hoewel van een zwakke lichamelijke gesteld-
heid (astma) was hij geestelijk een krachtfiguur. Dat was al
gebleken toen hij in 1672 (tijdens het "Rampjaar") tot de
hoge functie geroepen werd, nadat het Stadhouderloze Tijdperk
(1650-1672) geëindigd was met de moord op Johan en Cornelis
de Wit.
Dit einde betekende tevens een belangrijke indamning van de
regentenregering. De regenten in de gewesten, maar vooral in
de steden hadden tot dien alle macht in handen. De functies
werden onder familieleden verdeeld (nepotisme), de colleges
vulden zichzelf aan (coöptatie) en het bestuur was en bleef
in handen van een aantal welgestelde families die geen in-
vloed van de "mindere man" toelieten (oligarchie). De mindere
man, die in staat zou zijn geweest om op het bestuur invloed
uit te oefenen, was te vinden in de oude gilden, maar die
waren monddood gemaakt.
En nu, na de dood van Willem III, overleden zonder mannelijke
opvolaer, staken de oude tegenstellingen opnieuw de kop op.
Er werden van prinsgezinde zijden wel pogingen gedaan om de
Friese Stadhouder tot Algemeen Stadhouder te benoemen, omdat
Willem III hem tot zijn universeel erfgenaam benoemd had,
maar de reqenten hielden dit tegen en zo kwam het 2e Stad-
houderloos Tijdperk, dat tot 1747 zou duren. De oude regenten,
gesteund door gilden en anderen, probeerden nu de macht op-
nieuw in handen te krijgen. Naast de oude regenten kwamen
ook jongeren in het geweer, die een mogelijkheid zagen om
het oude nepotisme te doen verdwiinen en die op grond van
vroegere privilegiën hun recht op zitting in het stadsbestuur
opeisten. De "oude regenten"-qroep kreeg de naam van "de oude
plooi", de jongerengroep heette "de nieuwe plooi". Beide
qroepen stonden fel tegenover elkaar. De meer aematiaden
werden "de fulpen (=fluwelen) plooi" genoemd. De beweaina
ontstond in Gelderland en sloea over naar Overijsel en Utrecht
In dat laatste gewest was het vooral Amersfoort waar de strijd
het hevigst woedde. Zo hevig, dat de "nieuwe plooi" op een
moment het heft in handen kreeg, de "oude plooi" afzette en de
poorten sloot. De leider was eerst een lid van de magistraat
Mr. Willem Teekman, later traden anderen op de voorgrond.



De nieuwe plooi eiste o.a. het recht van "electie" (verkie-
zing) voor de burgerij op, een recht dat onder Karel V had
geqolden. Hierbij dient opgemerkt, dat deze rechten (privile-
giën) waren vastgelegd in stukken, die in de archieven berust-
ten, doch die door de "oude plooi" angstvallicr geheim en bui-
ten de publiciteit gehouden werden.
De Staten van Utrecht probeerden door bemiddeling de zaak te
sussen, maar slaagden daar niet in. Toen nu de burgerij naar
de wapens qreep, was de opstand compleet. De leiders van het
verzet in Amersfoort, van Houten en Saab, waren niet tot on-
derhandelen bereid en er restte de Staten van Utrecht niets
anders dan het sturen van troepen. Een regiment Waalse dragon-
ders onder bevel van overste Waleff kwam voor gesloten poorten
en het duurde vier dagen, voordat in de stad het verzet werd
opgegeven en de soldaten binnen konden trekken. De beide
aanvoerders van de "nieuwe plooi" van Houten en Saab werden
gearresteerd en in Utrecht gevangen gezet. Ook Mr. Teekman
werd gevangen genomen. De beide eersten werden op 3 oktober
te Amersfoort onthoofd. Teekman werd uit Utrecht verbannen,
nadat hem op het schavot het zwaard boven het hoofd was ge-
zwaaid. Tot zover de gebeurtenissen in Amersfoort.

De troebelen in Amersfoort zijn hier wat uitvoeriger be-
schreven, omdat ze hun afspiegeling in Rhenen hadden. Ook
hier was grote onrust, vooral omdat de Staten van Utrecht
bericht zonden dat de oude toestand tussen 1651-1672 weer
zou gelden, vooral wat betrof het vergeven van ambten en
bezetten van bestuurlijke posten. Men protesteerde fel,
waarbij de oud-burgemeester Cupius wees op de oud-bisschop-
pelijke privilegiën, waarbij de functies dienden te roule-
ren, dus geen coöptatie. Het oud-archief van Ebenen bevat
een tweetal mappen (nrs. 47 en 48) waarin de toestand en de
handelingen uit die dagen beschreven worden.
Op 24 april waren er moeilijkheden, zodat het stadsbestuur
het besluit afkondigde dat "een ijgelijke soo jongens als
ouderen te verbieden alle insmijtinge van glazen, soo van
de kercke als van andere particuliere huysen" of die nu
"ledigh staen of bewoond worden". Het bleef echter onrustig.
Wel dient gezegd, dat in Rhenen het bezwaar tegen de "oude
plooi" minder op de voorgrond trad dan in Amersfoort. In de
Grebbestad waren de sociale toestanden slecht. Werkeloosheid
en grote armoede heersten. Men eiste inspraak bij de benoe-
ming van de Magistraat, vooral om inzicht te krijgen in het
beheer van de Stadsfinanciën, waar corruptie en onregelmatig-
heden vermoed werden. Eén van de grieven was dat de Magistraat



stukken veen in Achterberg, die evenals de meentgronden van-
ouds gemeenschappelijk bezit van de burgerij waren, aan par-
ticulieren afstond. Door middel van rekwesten probeerde de
"nieuwe plooi" gehoor te krijgen, doch ze ving bot bij de
zittende regenten. Eén van de rekwesten is door 8 personen
ondertekend: Jan van Kausteren, hoedenmaker, Johannes Baars,
wieldraaier, Willem Steenvoort, grutter, Frans van Helden,
pachter en bakker, Joost de Bruyn, schipper, Joost de Vrundt,
bakker, Christoffel Richold, timmerman en Huybert Willemsz.
van Griethuyzen, schipper. Het waren bijna allen mensen van
middelbare leeftijd, die uit hoofde van hun beroep met veel
anderen in aanraking kwamen, en wij mogen dus aannemen dat
hun actie de instemming van het merendeel van de bevolking
had. Ook zin drongen aan op opening van de oude archieven
hetgeen door de Burgemeester (o.a. de Vael) werd tegenge-
houden. Inzage in de stadsrekeningen van 1594-1599 (berustend
in het archief) zou volgens hen duidelijkheid verschaffen en
"sullende daer uyt ogenschijnlijk kunnen worden gesien hoe-
dane privilegiën - vrijdommen en inkomsten - den borgers der
voors.stede van olts zijn toestendigh geweest".

De onrust bleef, en in tegenstelling met Amersfoort bleef in
Rhenen de burgerij eisen, dat de bovenbedoelde stukken "op
tafel" zouden komen. Maar nu grepen de Staten van Utrecht in:
de actie van de "nieuwe plooi" werd niet getolereerd. Men
stelde dat de formulering van het stadsbestuur die tijdens

het Eerste Stadhouderloze Tijdperk van 1651-1672 had gegolden,
de enige mogelijkheid was, en dat was juist waardoor de onrust
was ontstaan. Het was de oud-burgemeester Cupius die in de
Statenvergadering betoogde dat de mening van de "nieuwe plooi"
inzake het begeven van "ambten en benificiën", voortkwam uit
oude beschoppelijke privilegiën. Maar zoals hierboven reeds
gezegd, in Rhenen was behalve deze bestuurlijke tegenstelling,
vooral het sociale aspect niet weg te cijferen: er heerste
grote armoede en werkeloosheid. Merkwaardig is dat in het oud-
archief deze verdere kwestie geheel ontbreekt, en wel van 1703
tot 1706, zodat uit andere bronnen (de magistraatsvergaderingei
de zgn. "Politica") de gang van zaken moet worden opgediept.
Zo zijn b.v. ook enige oorspronkelijke "requesten" niet te
vinden (hetgeen toentertijd al reeds het geval was). Ze waren
domweg "verdonkeremaand".
Om toch een poging te wagen de rust te herstellen, stelde het
stadsbestuur een commissie van onderzoek in, bestaande uit viei
"oude Plooiers", twee "nieuwe Plooiers" (Cupius en stadssecre-
taris Corn. Klerck) en verder oud-burgemeester Fred. Klerck,



die als "gematigd" bekend stond. Als toehoorder was er een
Statenvertegenwoordiger (heette ook Klerck). Het rapport dat
deze commissie uitbracht is en blijft evenwel onvindbaar.
Bekend is dat er drie rapporten op tafel kwamen: een meerder-
heidsrapport ("oude Plooiers"), een minderheidsrapport (Cupius
en Corn. Klerck) en nog een stuk. De rapporten werden meege-
nomen door de "sindicus" (d.i. de vertegenwoordiger van de
Staten) maar daarna verdwijnen de rapporten.
Op 21 juli komt in Rhenen een menigte voor het Stadhuis en in
de hal bijeen, om te vernemen wat de "heren" besluiten. Daar
wordt medegedeeld dat het meerderheidsrapport van de "oude
Plooiers" is aanvaard, d.w.z. om de oude toestanden te hand-
haven.
De hierboven genoemde ondertekenaars van een request worden
tenslotte binnencreroepen, alleen Joost de Bruyn (schipper) is
afwezia, in zijn plaats gaat zijn broer Jurriaan Baars mee.
Hen wordt medegedeeld (door de "sindicus") dat over enige pun-
ten nog wel te praten valt, maar daar nemen Cupius en secre-
taris Klerck geen genoegen mee. Kennelijk wordt daarna de ver-
gadering ontbonden, want de acht "burgers" gaan naar beneden,
menende (bij monde van Frans van Helden) dat ze de zaak ge-
wonnen hadden. Bij het vertrek van de "heren magistraten" (om
te gaan eten) wordt hen "beneden" gevraagd, wat er precies is
besloten, maar men krijgt een ontwijkend antwoord. Tegenwoor-
dig zou men zeggen: "geen commentaar".

En dat nu schiet de verzamelde menigte in het verkeerde keel-
gat en er ontstaat "een heftige beweging". Men probeert de
Magistraat te bewegen door te vergaderen. Er wordt geduwd en
gestompt en de "nieuw Plooier" Joost Boonsayer roept:"Borgers,
laat ze niet afgaan, of laat ze uw wil eerst doen!"
De beschrijving van dit tumult ontlenen wij aan:"Burgers in
verzet tegen regenten-heerschappij" door het echtpaar Wertheim-
Gijse Weenink. Ze schrijven verder: De menigte probeert de
"heren" tegen te houden (waarbij vooral wat "wijven" zich niet
onbetuigd laten). De schipper Gisbert Vonck stompt twee sche-
penen tegen het lijf, zeggende: "Gij moet er niet uyt", en
ook de "sindicus" wordt gemolesteerd, waarbij een vrouw die
hem wou helpen een blauwe arm opliep. De schepen Van Beeck
werd hardhandig door de "wijven van Jan RLchold en Dirk van
Breuch" weer het stadhuis in gedwongen.
Tenslotte kregen de heren de geleoenheid om te gaan eten,
maar hen werd duidelijk te verstaan gegeven dat ze 's mid-
dags maar hadden door te gaan met vergaderen. Burgemeester



Wijckersloot kreeg van Lijspop, "huisvrou van Joannes
Bennetos, snijder, en dochter van de omroeper en hondeslager"
te horen: "Maackt dat ge te naraiddagh weder boven komt, of
de duivel sal u halen", 's Middags heeft zich op de "Heereka-
mer" (dus op de publieke tribune) een grote menigte verza-
meld, die de Magistraat dwingt een uur eerder met vergaderen
te beginnen.
Onder grote druk van de aanwezigen komt de Magistraat op het
's morgens genomen besluit terug en men gaat nu akkoord met
het voorstel van secretaris Klerck ("nieuwe Plooi") dat o.a.
inhoudt dat jaarlijks "omstreeks Petri" twee burgerafgevaar-
digden de stadsrekening mede zullen nazien, waarbij speciaal
oog zal worden gehouden op het "Veen". Uit papieren, die
boven water waren gekomen, bleek nl. dat er inderdaad oude
rechten waren, o.a. "het reght van eygendom en administratie
van de Veengemeente Achterberg", waaruit tevens naar yprea
komt "dat de voors-Veengemeente gelegen Achterbergh 't ge-
heele lichaam van de burgerije alhier is, toecomende breder
als bij de resolutie den 28 Januarii 1642, bij de Heren van
de magistraat dezen aengaende genomen". De "nieuwe Plooi"
had dus gelijk en gaat zelfs zover het verlangen te kennen
te geven "dat se dan mede vrije jacht sullen versoecken en
op dien dagh (l augustus) in 't geweer sullen komen; dat ook
al verscheyde van die luyden haar gewees geprobeert en schcon-
gemaeckt hebben in deze dagen". Deze uitspraak schiet de
Magistraat in het verkeerde keelgat, ze zijn bang voor Amers-
foortse toestanden en besluit, onder dwang van de "oude Plooi"
in te grijpen.
Het is reeds op l augustus dat de hoofdofficier en Schout
van Khenen, Smissaert, een memorie bij de Magistraat indient,
waarin hij de "insolenten", de geweldadigheden, breed uit-
meet en daarbij zich aan grote overdrijving te buiten gaat.
Betrekkelijk onbelangrijke opmerkingen en gezegden worden
breed uitgemeten, b.v. "Dat omtrent vijf weken geleden de
Borgermr. Wijckersloot, de Kruisstraat opgaande, Joost de
Schipper met sijn vrou op de stoepen van sijn huys sittende
met het wijff van Johannes Baars; dat hij Borgermr. in het
voorbijgaan met het afnemen van zijn hoet haar Ed. beleef-
delijck gegroet heeft, zeggende 't wijff van Baars, dat de
Borgermr. het hoorde: "Dat sijn nu heeren, de borgers sijn
nu maar slaven". Dat hetselve wijff van eerste aen tot nu
toe extraordinaris omtrent dit werck heeft gewilt en 't
volck op allerley manieren heeft opgestoockt ..(enz.). Ook
anderen hadden "insolentiën" begaan, o.a. Steenvoort ("de
menist") door de sindicus te bedreigen. Uit het relaas van



de hoofdofficier blijkt dat er een aanklacht loopt tegen
de magistraatsleden Cupius, Com. Klerck en Boonsayer.
Cupius werd vooral verweten er op aan gedrongen te hebben
de regerende Magistraat af te zetten, zegcrende "dat motter
nu mede deur, al soude het achter uytte heil gehaalt wor-
den". Secretaris Klerck zou gezegd hebben: "Ik sal van
Dolder de hals qaen breecken, het zijn dieven van de privi-
leaiëen van de borgers!"
Bij het onderzoek naar de gebeurtenissen zijn ook de burge-
meester de Vael en oud-burqemeester Frederik Klerck (in die
tijd waren er blijkbaar velen met de naam "Klerck") crehcord,
waarbij door hen de nadruk gelegd werd op de tumultueuze ma-
nier waarop zij behandeld waren. De Staten van Utrecht namen
de zaak ernstig op en meenden dat er paal en perk gesteld
dienden te worden en geven de zaak in handen van de Procureur-
Generaal, die een volledig proces tegen de acht "gecommitteerde
personen uyt de borgerije soo als zij sigh gualificeerden" aan-
hangig maakte.
Deze vervolging geschiedde op grond van de delicten "lesea
rtajestatis", ketterije en rebellionis, zaken die volgens de
ordonantie van de stad Rhenen van 1546 ter berechting stonden
van het Hof te Utrecht. Dat was dus heel wat, belediging van
de overheid, een soort hoogverraad, en daarop stond de dood-
straf. Maar., de Magistraat van Rhenen verzette zich en be-
riep zich op het recht dat in Rhenen gold. Pas na uitgebreide
legitimatie kreeg de Utrechtse afvaardiging het recht om be-
paalde stukken in te zien. De komst van twee compagniën dra-
gonders werd op dezelfde manier tegengehouden. Op 14 augus-
tus bereikt Utrecht het bericht dat er moeilijkheden zijn
met de arrestatie van de beschuldigden en dan komen de dra-
gonders toch. De ondervinding die met deze troepen onder be-
vel van Overste Waleff in Amersfoort door de burgers is op-
gedaan, brengt opnieuw heftig protest. Erg gediciplineerd
waren ze niet en zowel de officieren als de soldaten wordt
verboden b.v. op jacht te gaan, "'t sij met roer, honden
ofte ander sints", want volgens de burgerij .."koocken en
braden die luyden veel meer als de andere ruyters en solda-
ten van de stadt".
Verscheidene Nieuwe Plooiers krijgen het benauwd en verzoeken
om "remissie, kwijtschelding en amnestie", onder hen de bur-
gers Jan van Kausteren, Frans van Helden, Johannes Baars,
Joost de Bruyn, Christoffel Richold en Jurriaen Baars. De
beslissing komt bij de Procureur-Generaal te liggen. Het
Hof van Utrecht wenst genade voor Eecht te laten gelden en



overweegt een algemene amnestie, zowel in Amersfoort als
voor Rhenen, doch wel met uitzonderingen. Voor Rhenen waren
dat Willem Steenfort, Burgemeester Cupius en Schepen Boon-
sayer, secretaris Klerck en nog een aantal personen. Het
Hof van Utrecht wacht met de afkondiging van de amnestie
tot er een "exempel" is gesteld: in Amersfoort zijn Saab en
Van Houten het slachtoffer. Verscheidene Rhenenaren hadden
het zekere voor het onzekere verkozen en waren reeds ge-
vlucht, meestal naar Gelderland. Zo is het bekend dat een
aantal dat "fugatief" (vluchtend) was, ondergedoken zat in
het gehucht "De Spees" aan de overkant van de Rijn tussen
Resteren en Opheusden. De Spees was een aarden fort aan de
overzijde, tegenover de Grebbelinie (het heeft als "Spees-
linie" in de laatste oorlog nog dienst gedaan) en was blijk-
baar ver genoeg van het Utrechtse Rhenen. Opvallend is dat
hieruit blijkt hoe zelfstandig feitelijk de leden van de
Zeven Verenigde Nederlanden waren: Gelderland was hier een
soort buitenland. Kortom, de processen kwamen, maar de af-
kondiging van de amnestie volgde snel: Steenfort, Cupius en
Boonsayer worden in hun functies geschorst, maar blijven wel
lid van de Magistraat. De secretaris Cornelis Klerck echter
werd nauwkeuriger aan de tand gevoeld. Hem werd verweten,
dat hij inzage had gegeven in de privilegiën zoals die in
het archief aanwezig waren. De Oude Plooi probeerde zich
dus te beschermen tegen de eisen van de burgerij. Klerck
ondervond veel steun van getuigen a decharge en hij en
Cupius werden tenslotte van rechtsvervolging ontslagen en
konden hun plaats in de Magistraat weer innemen. Boonsayer
werd niet direct opnieuw weer toegelaten, de reden hiervoor
blijkt niet uit de stukken. In 1712 is hij echter weer sche-
pen van Rhenen.
Zo liep in Rhenen het gehele oproer toch nog goed af. Men
nam wel maatregelen om in de toekomst toestanden, als bij de
deur van het stadhuis hadden plaatsgevonden, te voorkomen,
maar verder kondigde de Magistraat een plakkaat af, waarbij
alles wat onder dwang van "eenige quaataardige en seditreuse
menschen" was geschied werd ingetrokken, met als dreigement
dat dit niet nog eens mocht voorkomen.
De "plooierijen" in Rhenen waren voorlopig van de baan. Vfe
zeggen voorlopig, want in feite was de gehele onrust een
voorloper van wat later in de eeuw de Patriottentijd genoemd
zou worden. Dit alles was niet alleen een Nederlands ver-
schijnsel, doch beroerde geheel Europa en mondde tenslotte
uit in de Franse Revolutie.

J. Combrink
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VAN NAMEN GESPROKEN !

Bij het doorlezen van de oude geschriften en archieven stuit
men herhaaldelijk or> dezelfde namen. Namen die vaak vele
generaties in dezelfde plaats blijven voorkomen. In Rhenen
zijn dat bijv. " van Renen "(zonder h), van Dolderen (of van
Dolre), Budding (met en zonder h) en zo ziin er vele.
Zo trof mij ook de naam : Kier(c)k, en de Kier(c)k, die in
het artikel over het Rhenense Oproer in 1703 herhaaldelijk op-
duikt en wel bij verschillende personen.
Honderd jaar later blijkt deze naam in Rhenen nog te bestaan.
Hoynck van Papendrecht vermeldt in het Maandblad van het Ge-
nealogisch-Heraldisch Genootschap "De Nederlandsche Leeuw in
1917", dat in 1798 de openbare verkoping van de wapenborden
uit de Kerk te Rhenen diende plaats te vinden. Hij ontleende
deze mededeling aan een in zijn bezit zijnd dagboek, bijge-
houden door den oud-burgemeester Klerck van 1794 tot 1805.
Deze oud-burgemeester Mr. Dirk Klerck is in 1777 schepen en
later burgemeester van Rhenen. Over het verwijderen van fami-
liewapens uit het kerkgebouw en daarop gevolgde publieke ver-
kooping schrijft de samensteller van het dagboek als volgt:
"27 september 1798. Vandaag zijn de wapenborden alhier ver-
kogt in de kerk, nadat men alvorens gepubliceert hadde, dat
een ijgelijk zijn wapens kon affhalen binnen zes weken, mits
voor elk bord betalende drie guldens ten behoeve van de kerk.
Gelukkig dat ik die van de familje Klerck, welke negen stuks
waren, bij de eerste bekendmaking om de wapenborden uit de
kerk te halen, hebbe te huys gehaalt, als wanneer de drie
gulden daar nog niet opstonden(!). Zijn also van 60 of 70
stuks, die er in de kerk waren, 34 onafgehaalde wapens ver-
koqt", en dan volgen de namen van de 34 gegadigden. Hieronder
treffen we de borden aan van de qeslachten Smissaert, van
Gelder, Bockhorst, Broekhuizen, Wijngaarden, van Rhenen, van
Brienen, Vonck van Lienden, Brederode en anderen.

We hopen op het bovenstaande nog eens terug te komen.

J. Combrink
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voor elk bord betalende drie guldens ten behoeve van de kerk.
Gelukkig dat ik die van de familje Klerck, welke negen stuks
waren, bij de eerste bekendmaking om de wapenborden uit de
kerk te halen, hebbe te huys gehaalt, als wanneer de drie
gulden daar nog niet opstonden(!). Zijn also van 60 of 70
stuks, die er in de kerk waren, 34 onafgehaalde wapens ver-
koqt", en dan volgen de namen van de 34 gegadigden. Hieronder
treffen we de borden aan van de qeslachten Smissaert, van
Gelder, Bockhorst, Broekhuizen, Wijngaarden, van Rhenen, van
Brienen, Vonck van Lienden, Brederode en anderen.

We hopen op het bovenstaande nog eens terug te komen.

J. Combrink
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