
14. Hij had zelfs al eerder dan 1 oktober 1949 in dienst kunnen komen. Al in april of mei van dat jaar moest hij eens 
op het kantoor aan de Jan de Bakkerstraat zijn. Daar raakte hij in gesprek met Go Verburg, die voorstelde dat 
Slager maar bij de Woerdense Courant moest komen werken. Op Slagers tegenwerping dat Verburg dat toch niet 
in zijn eentje kon regelen, ging deze even praten met directeur Piet Zuidam. Die was snel over te halen om een 
tweede redacteur aan te stellen, maar vooralsnog bedankte die voor de eer. 

15. Een exacte datum is niet te achterhalen, aangezien de leggers van deze krant verre van compleet bewaard zijn 
gebleven. De laatste jaargang die wel bewaard is, is die van 1966 en in het laatste nummer daarvan is er niets, dat 
wijst op een op handen zijnde opheffing van het blad. Zeker is, dat Het Nieuws van Harmeien in 1970 niet meer 
bestond. 

16. Na Stevens' dood nam Slager die correspondentschappen over en voor het laatste blad schrijft hij nog steeds. 
17. Wie aan het loket betaalde, kon zich in de eerste jaren vijftien cent incasso per kwartaal besparen op een abonne-

mentsprijs van (in 1949) f 1,25. Van die mogelijkheid werd druk gebruik gemaakt. 

18. De krant kwam immers nog steeds op vrijdag uit. 
19. Vroman werd over zijn nieuwe functie geïnterviewd in de krant van donderdag 14 maart 1985. 
20. Die goedkeuring volgde op 13 januari, waarna de overname formeel werd. 
21. En omdat het feest was ook de niet-abonnees in Woerden, Kamerik en Zegveld. 

Vermoeden van fraude in achttiende-eeuws Montfoort1 

door Kees Vossestein 

Inleiding 
Ging het om oplichting? Verwisselde de rijkste man van Montfoort het winnende lot met een 
van zijn eigen waardeloze papiertjes? Behoorde de prijs eigenlijk toe aan tweeëntachtigjarige 
Hanna Bijleveld? Toen eind 1787 de honderdduizend van de obligatieloterij in Montfoort viel, 
ontstond er onzekerheid over de vraag wie de rechthebbende was. Rijkaard Jan Storij had de 
bejaarde mevrouw Bijleveld verteld dat zij de prijs had gewonnen en dat het goed gebruik was 
om hem als tussenpersoon te laten delen in haar geluk, maar toen de slechtziende vrouw haar 
loten ten huize van Storij liet rondgaan, stond het winnende nummer plotseling op een lot van 
hém. 
De ambachtsheer van Willeskop en Blokland, Jan Storij, was geen man van onbesproken 
gedrag. Behalve zijn politieke intriges kende iedere Montfoorter het verhaal van de kerkhofaar
de. Een verhaal dat te denken gaf. 
De diefstal van kerkhofaarde was voorgevallen in 1780. Jan Storij had een stuk grond gekocht 
op de hoek van het Kleine Bospad, naast een tuin die hij al bezat, en had de twee grondstukken 
bij elkaar laten voegen door de sloot er tussenin te laten dempen.2 Dat dempen was gebeurd met 
aarde van het kerkhof, aarde waar de knekels en doodshoofden nog uitstaken. Die grafschennis 
had grote opschudding veroorzaakt. In de patriottentijd was er een anoniem pamflet over ver
schenen en in een ander schotschrift was de kwestie opnieuw aangeroerd.3 Verder had in 1785 
een ruziezoekende dronkaard tegenover de schutterswacht in het stadhuis en later voor het 
woonhuis van het echtpaar Storij in de Havenstraat staan schreeuwen over de schanddaad. De 
dronkeman was door het Hof van Utrecht veroordeeld en beboet wegens belediging4, de zaak 
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van de kerkhofaarde was niet door enige officiële instantie uitgezocht. Niet alleen waren de 
inwoners van Montfoort geschokt door de oneerbiedige wijze waarop ambachtsheer Storij met 
de doden omsprong, zij namen hem ook kwalijk dat hij zich de kerkhofaarde kosteloos had 
toegeëigend. Storij had de grond zonder betaling kunnen wegnemen omdat hij rentmeester was 
van de memoriegoederen, de onroerende goederen van de gereformeerde kerk.1 Vermoedelijk 
was het gebeurde met de kerkhofaarde er de oorzaak van dat de rooms-katholieken van 
Montfoort in de patriottentijd massaal de kant kozen van maarschalk Herman de Ruever, Storij's 
politieke tegenstander. Wie genoeg geld had voor een begrafenis onder de kerkvloer liet zich in 
Montfoort in de Sint-Janskerk begraven, het kerkhof was de plaats voor de minder vermogen
den. Minder vermogend waren in Montfoort vooral de rooms-katholieken. 

Patriot 
Ook Jan Storij's politieke gedrag in de patriottentijd, het tijdperk kort voor het voorval met de 
loterijbriefjes, kon geen genade vinden in de ogen van de meeste Montfoorters. Vanaf 1783 had 
Storij de landelijke onrust die was ontstaan na het uitbreken van de Vierde Engelse Oorlog 
gebruikt om zijn eigen zeggenschap te vergroten. Door zich patriots voor te doen had hij een 
voorsprong kunnen nemen op zijn drie mede-aristocraten in Montfoort, zijn eeuwige concur
renten om de macht. Eerst was met steun van Jan Storij een succesvolle volksbeweging op touw 
gezet tegen burgemeester en bierbrouwer Jan Hendrik van Dam. Daarna had Storij zijn pijlen 
gericht op maarschalk en schout Herman de Ruever. Tegelijk had hij geprobeerd om macht af 
te knabbelen van zijn medepatriot Joan Frederik Gobius Hzn. Dat het gereformeerde 
Montfoortse stadsbestuur zich onder zijn bewind volkomen had vervreemd van de rooms-katho-
lieke bevolkingsmeerderheid, daaraan had Storij maling gehad. In zijn streven naar de alleen
heerschappij had hij de radicalisering van de Montfoortse patriotten uit de middenstand tot het 
laatste toe gesteund en aangemoedigd. 
De spanning in Montfoort was groot geweest gedurende de periode van 1783 tot 1787. Een 
gereformeerde kerkdienst was opgeschrikt door het ingooien van ramen. Er had een angstaan
jagende demonstratie plaatsgevonden. Iemand was neergeslagen met een knuppel. Er waren 
processen gevoerd, dreigementen geuit en scheldpartijen voorgevallen. Van 1784 tot augustus 
1787 hadden vrijwel alle rooms-katholieke mannen geweigerd om deel te nemen aan de door 
patriotten gedomineerde schutterij. Met hun weigering hadden zij trouw betoond aan maar
schalk en schout Herman de Ruever, die behalve hoofd van de stedelijke en regionale politie 
ook de hoogste functionaris was van de schutterij. Volgens de patriotten had De Ruever zich de 
positie van schutterskolonel eigenmachtig aangemeten en onder leiding van Jan Storij was De 
Ruever zijn burgemeesterschap ontnomen en was hij geschorst uit het bestuur. Pas toen Storij 
en de zijnen Hollandse militairen naar Montfoort hadden gehaald, was het gelukt het roomska-
tholieke verzet te breken en de weigeraars te dwingen mee te doen aan de schutterij. 
Veel plezier hadden de patriotten overigens niet van hun overwinning gehad, want juist toen het 
zover was, schoot het Pruisische leger stadhouder Willem V te hulp en zakte het kaartenhuis van 
de patriotten in elkaar. Inmiddels waren de rollen omgedraaid. Maarschalk Herman de Ruever 
en bierbrouwer-in-ruste Jan Hendrik van Dam zaten sinds drie maanden weer op het regerings-
kussen, Jan Storij was afgezet. Hij en Joan Frederik Gobius Hzn moesten zich begin volgend 
jaar voor hun patriotse daden verantwoorden voor het provinciale Hof. 

Het onderzoek6 

In deze situatie, een paar maanden na de gedwongen machtswisseling, doet zich de zaak van de 
loterijbriefjes voor. Herman de Ruever, nu weer president-burgemeester, rapporteert de 'moge
lijke frauduleuze handelingen' aan het Hof van Utrecht. Hij doet dat in zijn rol van maarschalk, 
dat wil zeggen als openbaar aanklager en hoofd van de politie over het kwartier van Montfoort. 
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Van sommige personen uit de achttiende eeuw is nog iets te zien in Montfoort. Toen de sluis 
tegenover de IJsselpoort in 1770 werd gerenoveerd, lieten Montfoorts belangrijkste stadsbe
stuurders hun namen beitelen in een gedenksteen. Nog altijd valt bij strijklicht te lezen dat H. de 
Ruever, J. Storij, H.A. Gobius (de vader van de patriot Gobius) en J. van Dam de directie voer
den. Foto: Streekarchief Rijnstreek. 

De Ruever is naast maarschalk schout van de stad, maar die functie heeft betrekking op de min
der zware delicten, op overtredingen die kunnen worden afgedaan door de schepenbank. De 
Ruever meldt het Hof dat de handelingen het hoogste winnende lot betreffen in de obligatie
loterij van de Raad van Staten. Of het werkelijk om een nationale loterij ging is overigens niet 
zeker, want alle getuigen in deze zaak spreken van de Hollandse Obligatieloterij. 
Obligaties waren een aantrekkelijke vorm van beleggen in de achttiende eeuw. Om de inteke
ning op deze overheidsleningen te bevorderen, werden aan de uitgifte verblindende prijzen ver
bonden. De hoofdprijs van de obligatieloterij waar het in dit geval om ging, honderdduizend 
gulden, vertegenwoordigt omgerekend naar vandaag een waarde van enkele miljoenen. Er zijn 
mensen die een moord plegen voor zo'n bedrag. 
Hoewel Herman de Ruever als maarschalk over het kwartier van Montfoort persoonlijk verant
woordelijk is voor de handhaving van de wet in het zuidwestelijke deel van de provincie, voert 
hij het onderzoek naar de zaak van de loterijbriefjes niet zelf uit. Hij laat dat over aan gerechts
secretaris Quirinus Havick. Deze op zijn beurt neemt H. van Dam, de oudste zoon van de kort 
tevoren in zijn ambt herstelde tweede burgemeester in de arm voor het opschrijven van zijn 
bevindingen. Waarom Herman de Ruever het onderzoek niet zelf uitvoert, laat zich raden. 
Onder leiding van Jan Storij was De Ruever het burgemeesterschap ontnomen en was hij 
geschorst uit het bestuur. Bovendien had Jan Storij geprobeerd hem als schout vervangen te krij
gen. De Ruever wil waarschijnlijk niet het verwijt horen dat hij uit is op persoonlijke wraak. 
Mogelijk wordt hij ook werkelijk verblind door woede, iedere keer als hij de naam Storij hoort. 
Stads- en gerechtssecretaris Quirinus Havick, aan wie De Ruever het werk overlaat, is evenmin 
vrij van vooroordelen als het gaat om de patriotten, maar hij neemt de taak toch op zich. Havick 
werd door toedoen van Storij en de zijnen uit zijn stedelijke ambten geschorst en in zijn plaats 
was in afwachting van zijn ontslag een patriotse klerk benoemd. Maar Havick, die pas een paar 
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weken tevoren door de stadhouder is beloond met een plaats in de vroedschap, moet zich nog 
waarmaken. Volgens Havicks onderzoek speelden zich op de dag voor kerstmis 1787 de vol
gende gebeurtenissen af. 

's Morgens 
In de loop van de ochtend van 24 december 1788 ontvangt Jan Storij een brief uit Amsterdam 
waarin Gerard Bentinck, directeur van de loterijen te Utrecht, bericht dat op lotnummer 2320 
de hoofdprijs is gevallen.7 In aanwezigheid van de bij Storij op bezoek zijnde Engelbert 
Noteboom en Cornelis Schordijk overhandigt een dienstmeid hem het bericht. Als hij de brief 
gelezen heeft, vraagt Storij of zijn bezoekers kunnen zwijgen en vervolgens maakt hij hen deel
genoot van het nieuws. Storij weet niet zeker wie het bewuste nummer bezit, zegt hij, maar hij 
denkt dat het Hanna Bijleveld is. Vervolgens gaat hij de kamer uit, kennelijk om het nieuws aan 
zijn vrouw en huisgenoten te vertellen, want even later valt mevrouw Menso, de echtgenote van 
luitenant Menso, de kamer binnen met de woorden: "Wat hoor ik? Heeft Hanna Bijleveld de 
100.000 getrokken?" Sinds de machtswisseling zijn er militairen in Montfoort gehuisvest en lui
tenant Menso en zijn vrouw liggen bij de Storij's ingekwartierd. Er wordt koffie gedronken en 
na de koffie verlaat Storij zijn huis via de achterdeur om Hanna Bijleveld te gaan feliciteren. 
Tot zover wat bezoeker Cornelis Schordijk van het geval afweet. Om behalve Schordijk ook 
Engelbert Noteboom te ondervragen, lijkt gerechtssecretaris Quirinus Havick niet zinvol, aan
gezien "dien heer gewoon is te draaijen, en alles zal doen om de Heer Storij te sauveeren." 
Lijnbaaneigenaar Engelbert Noteboom was door toedoen van Storij een tijdje burgemeester 
geweest. Ook al is Noteboom nu afgezet en heeft Havick een vroedschapsplaats gekregen, de 
gerechtssecretaris is nog niet in staat de lijnbaanhouder neutraal te bejegenen. 
Wie Havick wel ondervraagt, is Hanna Bijleveld. Volgens de bejaarde vrouw komt Jan Storij op 
de bewuste maandagochtend voor Kerstmis naar haar toe, zeggend: "Wel Hanna gij komt na mij 
niet eens omzien, nu kom ik eens na uw zien." Mevrouw Bijleveld denkt dat Storij de ongelden 
komt innen die zij nog moet betalen, een belasting op bezittingen in de heerlijkheden Willeskop 
en Blokland, maar Storij feliciteert haar en zegt dat zij, nu zij de honderdduizend heeft getrok
ken, hem voor de moeite duizend gulden moet geven en ook dient te zorgen voor een cadeau 
voor loterijdirecteur Bentinck, want dat is het gebruik volgens Storij. Storij dringt een paar keer 
op de duizend gulden en dat cadeau aan. De zuster van Hanna Bijleveld komt erbij en zegt: "Dat 
zal wel schikken." 

's Middags 
Rond één uur 's middags - nog altijd volgens wat gerechtssecretaris Havick te weten komt van 
mevrouw Bijleveld - gaat de jongste meid van de familie Storij, Maria Wiltschut, naar Hanna 
Bijleveld om te vragen of zij later in de middag bij Storij kan langskomen. Haar broodheer heeft 
om drie uur het minste belet. Hanna maakt bezwaar, zij is tweeëntachtig en als het niet echt 
noodzakelijk was, begeeft zij zich niet naar buiten. De dienstmeid vindt die tegenwerping gek 
en zegt zoiets als: "Mij dunkt als ik de ƒ100.000 getrokken hadde, ik zoude wel hard lopen." Na 
die woorden stemt Hanna Bijleveld alsnog toe. De meid van Storij gaat weg, maar komt kort 
erop terug met de vraag of Hanna bij nader inzien niet onmiddellijk kan meekomen. Aan dat 
verzoek geeft de oude vrouw gevolg. Zij wordt in huize Storij vriendelijk ontvangen door 
meneer en mevrouw en door mevrouw Menso en de twee meiden en als zij zit overhandigt zij 
haar loten. Aan wie weet ze achteraf niet meer. Hoe het zij, meneer Storij loopt een paar keer 
het vertrek op en neer met haar loten, "hebbende als toen ook alle zijne Loten aldaar bij de 
hand", aldus het relaas van Hanna Bijleveld. Storij zegt vervolgens iets tegen zijn echtgenote -
wat dat verstaat Hanna Bijleveld niet, want behalve slechtziend is zij doof - en prompt slaat 
mevrouw Storij "quasi aan het kijven" met haar man: "Je bent altoos zoo driftig, zoo is je vader 
en je moeder ook geweest, en daar hebje het nu al &c. dat al verder de Heer Storij tegens Hanna 
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Bijleveld in substantie heeft gezegd, Ja Hanna ik heb abuijs gezien, ik meende dat het op uw 
nommer was, maar 't is op 't mijne, en haar twee nommers heeft te rug gegeven." 

Hanna Bijleveld is door deze onverwachte verandering zo van haar stuk gebracht, dat zij geen 
woord meer uitbrengt. Vervolgens laat Storij weduwe Schrevelius en de vrouw van Arie 
Agtersloot halen, twee vrouwen voor wie hij ook loten heeft gekocht, en als beiden zijn gearri
veerd, vertelt hij hen het verhaal van zijn vergissing. Mevrouw Agtersloot, een nicht van Hanna 
Bijleveld, ziet de loten van Storij samen met de andere op tafel liggen en vertrouwt het zaakje 
niet. "Niettegenstaande zij altoos een zeer groot vriendin van den Heer en Mevrouw Storij 
geweest zijnde, bevroedende dat hier bedrog plaatshad." Mevrouw Agtersloot staat op en zegt: 
"Kom Hanna wij zullen na Huijs gaan." Hoezeer meneer en mevrouw Storij er ook op aandrin
gen nog even langer te blijven, mevrouw Agtersloot brengt Hanna Bijleveld naar huis. 
Als zijn eigen commentaar voegt Havick toe dat hij het onwaarschijnlijk vindt dat Storij zich 
aanvankelijk vergiste met de nummers. Eerder heeft Storij namelijk tegenover Hanna Bijleveld 
een verhaal opgehangen over de grote moeite die het hem kostte om nog loten voor haar te pak
ken te krijgen. Verder noteert Havick dat Gerard Bentinck, de directeur van de Utrechtse lote
rijen, die kort na de kerstdagen Montfoort bezoekt, de indruk van Storij heeft dat deze iets ver
bergt. Bentinck confronteerde Storij met het vermoeden van bedrog en Storij wist zich niet goed 
uit die confrontatie te redden. 

Onder ede 
Tot hier toe het verslag van Havick. Om meer helderheid te krijgen, liet het Hof van Utrecht in 
de tweede helft van januari 1788 getuigen horen. Onder ede verklaarden Hanna Bijleveld (82) 
en Lena Bijleveld (80) ongeveer hetzelfde als wat Quirinus Havick al optekende uit hun mon
den. Alleen was Hanna nu een stuk minder stellig over de vraag of Storij bij hem thuis haar loten 
had vastgehouden. Daar durfde de oude vrouw geen eed op te zweren, want haar gezichtsver
mogen was slecht. Veel meer dan dat zij ten huize van Storij haar loten uit handen gaf, kon zij 
niet zeggen. 
Wie eveneens werden opgeroepen om te getuigen, waren de twee inwonende dienstmeiden van 
het echtpaar Storij. De oudste, de veertigjarige Johanna van Geerestein, wist het meeste te ver
tellen. Zij had zelf een belang in de loterij, want ook zij had een lot gekocht van haar spaargeld. 
Johanna van Geerestein zei dat zij de dag voor kerstmis bezig was mevrouw aan te kleden toen 
deze haar vertelde dat mijnheer Storij een brief uit Amsterdam had ontvangen, een brief van 
negen stuivers. Even later in de keuken had Storij tegen haar, Johanna van Geerestein, gezegd: 
"Hanna, wie weet of gij het hoogste lot niet getrokken hebt." Johanna had gevraagd op welk 
nummer de prijs dan wel was gevallen en toen Storij zei: twintig, had zij opgemerkt: "dan ben 
ik daar ver vandaan, want ik heb No 1." "Zou het dan ook Hanna Bijleveld zijn?" had Storij 
geopperd. Hij had de meid opgedragen om uit het comptoir, het kantoortje, het lijstje te gaan 
halen waarop hij de nummers en de namen had genoteerd. Later, toen Storij bij Hanna Bijleveld 
was geweest, had hij volgens de dienstmeid geklaagd: "Ze zijn er niet eens blij meê." Verder 
vertelde de meid dat mevrouw Storij haar man na het middageten had aangemaand om Hanna 
Bijleveld te laten komen met haar briefjes. Toen Hanna Bijleveld was gehaald, had de oudste 
meid - in de kamer aanwezig om een stoof te plaatsen of zo - nog het een en ander opgevangen 
en gezien. Zij was er onder andere getuige van geweest dat Hanna Bijleveld de loten uit haar 
schort pakte en mevrouw Menso de briefjes opende en zei: "Mensch gij zijt mis gij hebt zes en 
zeven." En een tijdje later, toen weduwe Schrivelius en mevrouw Agtersloot gehaald waren, had 
de dienstbode mevrouw Storij tegen haar man horen zeggen: "Hoe kuntge zo gek zijn dat gij uw 
eigen looten niet voorden dag gaat haaien." Aan haar, de dienstmeid, was gevraagd om met 
mijnheer naar boven gegaan, want zij was degene die de sleutels bewaarde. Zo was zij er ook 
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getuige van geweest dat Storij uit een kistje in de boekenkamer zijn eigen loterijbriefjes pakte. 
Terug in de eetkamer had Storij de briefjes geopend en gezegd: "Nou zou men zeggen, hoe kan 
je zo gek wezen, nu ben ik het zelf' of woorden van die strekking. En tegen haar, de dienstbo
de sprekend had hij er aan toegevoegd: "Hanna dat zijn die loten daar gij het geld voor gekregen 
hebt bij Mijn Heer Bentink." Johanna herinnerde zich inderdaad een keer met Storij naar 
Bentinck te zijn geweest met geld voor drie loten. Later was Storij nog een keer naar Utrecht 
gegaan, zonder haar, om nog twee loten te kopen. Voor zover Johanna van Geerestein zich her
innerde had Hanna Bijleveld twee loten gekregen uit de serie tot 2316. 
De tweede dienstmeid, Maria Wiltschut, ergens in de dertig jaren oud, verklaarde te hebben 
gezien hoe Hanna Bijleveld in de eetkamer van Storij de loten op haar schoot had met een 
draadje erom. Omdat het Hanna moeite kostte het draadje los te peuteren, had mevrouw Menso. 
die naast haar zat, haar geholpen. Mevrouw Menso zou, zodra zij de loterijbriefjes opengevou-
wen had, hebben gezegd: "Vrouw, je bent het niet, je bent zes en zeven." Mevrouw Menso had 
de briefjes aan mevrouw Storij laten zien en had de loten vervolgens direct aan Hanna Bijleveld 
teruggegeven, zei Maria Wiltschut. De oude vrouw had ze terug in haar boezelaar gelegd, met 
de draad er weer omheen. Maria was er zeker van dat haar broodheer de papiertjes niet in zijn 
handen had gehad. "Staande mijn Hr. Storij met de handen op de rug, bij het vuur tegen over 
Hanna Bijleveld, zonder zelf na de loten te zien." 
Daarna had mevrouw Storij tegen haar man gezegd: "Hoe kuntge zo gek wezen, gaat naar uw 
eigen loten zien." Ook Maria meldde dat haar collega de sleutels van het koffertje bewaarde 
waarin de loten van Storij zaten en dat Storij zijn briefjes pas in de eetkamer openmaakte. 
Deze getuigenissen onder ede ontkrachten de boze vermoedens uit het verslag van Havick ten 
dele. Maar als men de afhankelijke positie van de dienstmeiden in overweging neemt, blijft een 
zware verdenking bestaan. Als er bedrog in het spel was, dan vond dit plaats met medeplichtig-

Het huis aan de Hoogstraat waar in de tweede helft van de achttiende eeuw maarschalk 
Herman de Ruever woonde. Erachter strekte zich een tuin uit tot de (toen nog niet bebouwde) 
Lange Kerkstraat. Op de hoek van de IJssel en de stadsgracht bezat De Ruever een tweede lust
hof. Foto: Streekarchief Rijnstreek. 
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heid van mevrouw Menso. De getuigenis van de directeur van de Utrechtse loterijen, Gerard 
Bentinck, versterkt het wantrouwen in deze richting. Gerard Bentinck was een Utrechtse patri
ot die de voorafgaande jaren was opgevallen als een van de secretarissen van de samenwerken
de stedelijke schutterijen in zijn woonplaats. Hij had onder andere op het grote podium gezeten 
op de Neude toen daar op 28 augustus 1786 vijftien gekozen leden van de vroedschap werden 
beëdigd.8 Toch zag men Bentinck in Utrecht niet als een leider van de beweging. Anders dan 
anderen had Bentinck het niet nodig geoordeeld om naar het buitenland te vluchten en tegen 
hem zou in 1788 geen levenslange verbanning en verbeurdverklaring van alle bezit worden uit
gesproken. 
De tweeënvijftigjarige Bentinck verklaarde dat hij op 28 december eerst bij Quirinus Havick 
was geweest, die in zijn rol van notaris wel eens voor hem optrad als plaatselijke kassier, en dat 
hij van Havick het verhaal over Hanna Bijleveld had gehoord. Vervolgens was hij naar Storij 
gelopen. Onder de maaltijd had deze hem verteld dat er " een wonderlijke historie met die loten 
was voorgevallen; want dat hij aan den Lieutenant Menzo en deszelfs huisvrouw beloofd had, 
bij aldien hij op een van de rijke loten de hoogste trok, hij alsdan aan dezelve tienduizend gl. 
daarvan zou geven: waarop ik get. tegen Mevr. Menzo, die aan tafel zat, zeide: ik feliciteer u, is 
uw man niet blij - waarop zij mij zeide dat haar man er nog niets van wist, omdat zij niet wist 
waar zij hem beschrijven moest." 

Bentinck had bij zijn eerste bezoek aan Storij niets gezegd over de klacht van Hanna Bijleveld, 
maar het geval zat hem niet lekker. 
"Dat ik vervolgens weder ben gegaan naar het huis van Storij en aan dezelve Storij in presentie 
van deszelfs huisvrouw en Mevr. Menso gezegd heb; er is hier een ijsselijke pot te vuur, dat is 
een gekke historie met dat lot tusschen u en Hanna Bijleveld. Dat Storie daarop tegen mij get. 
zeide: dat het niet waar was dat hij de loten van Hanna Bijleveld zoude verruild hebben. - vra
gende aan mevrouw Menzo, of zij niet konde verklaren dat hij Storij, de loten van Hanna 
Bijleveld niet in zijn handen had gehad: waarop Mevr. Menso zeide zulks onder eede te kunnen 
verklaren, en dat zij Mevr. Menso zelve die loten had in handen gehad." 

Het briefje waarop Storij de nummers en namen had genoteerd en waardoor hij aanvankelijk in 
de war was gebracht, kon Storij niet aan Bentinck tonen. Dat was hij kwijtgeraakt. Verloren of 
mogelijk bij Hanna Bijleveld laten liggen, zei Storij. 
Johanna Cornelia de Graaf, de echtgenote van Johannes Henricus Menso, luitenant van het regi
ment van kolonel Van Dam, zevenentwintig jaar oud en tijdelijk inwonend bij de Storij's, ver
klaarde onder ede dat de belofte van Storij om haar man een tiende deel van de prijs te schen
ken indien hij de hoofdprijs won, dateerde van lang voor de trekking. 

Bij de notaris 
Jan Storij was kennelijk niet gerust op de uitkomst van het gerechtelijke onderzoek, want hij 
vroeg aan enkele personen om bij de bekende Utrechtse notaris Nicolaas Wilhelmus Buddingh 
een getuigenverklaring te willen vastleggen die hem wellicht kon ontlasten. Waarschijnlijk 
kwam Buddingh voor het optekenen van de verklaringen naar Montfoort, want dat deed hij ook 
wel als Jan Storij financiële aangelegenheden had af te wikkelen. Op 8 januari, nog voor het Hof 
van Utrecht toekwam aan het onder ede horen van getuigen, verklaarden Engelbert Noteboom 
en Margaretha Schoemaker. weduwe van Cornelis Schrevelius, tegenover Buddingh wat zij van 
het geval afwisten. 
Noteboom liet opschrijven dat hij het briefje had gezien op grond waarvan Storij aanvankelijk 
dacht dat Hanna Bijleveld het winnende lot bezat. Maar Noteboom repte niet over de inhoud 
van dat briefje. Mevrouw Storij zou haar man reeds in zijn aanwezigheid een keer hebben aan-
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gespoord de werkelijke loterij briefjes te raadplegen en zijn eigen briefjes te voorschijn te halen. 
Weduwe Schrevelius liet noteren dat mevrouw Agtersloot en Hanna Bijleveld die middag bij 
Storij waren weggegaan zonder enige blijk van ontevredenheid. 
Ook Laurens van Harmeien, een Montfoortse middenstander die bij de jongste machtswisseling 
als vroedschap van Montfoort hadden mogen aanblijven, liet zich door Jan Storij overhalen om 
een verklaring af te leggen bij notaris Buddingh. Van Harmeien meldde op een zomeravond 
samen met Jan Storij het geld van zestien loten, te weten achtduizend gulden, bij notaris Havick 
te zijn wezen afdragen. Volgens Van Harmeien had Storij gezegd de loten te hebben gekocht 
voor weduwe Schrivelius, Hanna Bijleveld en mevrouw Agtersloot. Van Harmeien had gezien 
dat het ging om de lotnummers 2301 tot en met 2316. 

Klassenjustitie 
Wie meent dat het Hof van Utrecht nu moest besluiten tot een gedegen vervolgonderzoek, heeft 
het mis. Het Hof liet het hierbij. Jan Storij en zijn vrouw Maria Foreest werden niet persoonlijk 
aan de tand gevoeld. Er volgde geen poging om Johannes Henricus Menso op te vangen voor
aleer hij gelegenheid had om met zijn vrouw te spreken. De zaak werd eenvoudig geseponeerd, 
om het in hedendaagse termen te zeggen. 

Een grafsteen met wapenschild in het koor van de hervormde kerk van Montfoort herinnert aan 
Jan Storij en zijn vrouw Maria Foreest. Foto: Pim Mul, Gouda. 
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Uit deze gang van zaken blijkt hoe partijdig de rechtspraak in de achttiende eeuw vaak was. Jan 
Storij en zijn vrouw behoorden tot de provinciale bovenklasse, Hanna Bijleveld tot de lage 
Montfoortse middenstand. De hoogste stand, waartoe de rechters van het Hof van Utrecht 
behoorden, had er geen behoefte aan het blazoen van iemand uit de eigen maatschappelijke 
klasse en daarmee die hele klasse bezoedeld te zien. De Foreesten, het geslacht van Storij's 
vrouw, via wie de uit Maasbommel afkomstige Jan Storij de titel ambachtsheer van Willeskop 
en Blokland had gekregen, maakten samen met een paar andere families al gedurende een eeuw 
de dienst uit in Montfoort. Een veroordeling wegens diefstal paste niet in die traditie. Hanna 
Bijleveld en haar zuster waren hoogbejaarde rooms-katholieke winkelierstertjes in katoen, 
Hanna te kippig en te doof om de gebeurtenissen romdom haar behoorlijk te kunnen volgen. 
Voor de hedendaagse lezer van de getuigenverklaringen is deze gang van zaken onbevredigend. 
De mogelijkheid van bedrog was levensgroot en het spoorloos verdwijnen van het kladlijstje 
laadt een ernstige verdenking op de ambachtsheer en zijn vrouw. Over de Menso's, de mogelij
ke medeplichtigen, is niet veel bekend. Volgens een beschrijving van Utrechtenaar Van der 
Muelen was Johannes Henricus Menso de officier die in mei 1787, toen de prinsgezinde Staten 
een poging ondernamen om de patriotse stad Utrecht af te snijden van versterking uit Holland, 
tijdens het gevecht aan de Vaart bij Vreeswijk al bij het eerste kanonschot een greppel in dook, 
daarmee het sein gevend voor het gehele prinselijke leger om het hazenpad te kiezen.9 

Maria Foreest, de vrouw van Jan Storij, had minder dan een jaar plezier van het loterijgeld dat 
haar man moest worden uitgekeerd. Zij was twintig jaar ouder dan haar echtgenoot, zij overleed 
op 11 december 1788. Jan was fortuinlijker. Hij trouwde in 1792 op zevenenzestigjarige leef
tijd met de negentienjarige Anna Brigitta van Nes, dochter uit een vooraanstaande Utrechtse 
familie. Ook in politiek opzicht ging het Jan Storij na verloop van tijd weer voor de wind. Na 
de machtswisseling van 1795 kon hij opnieuw toetreden tot de stadsregering. Jan Storij over
leed in 1810, vierentachtig jaar oud, zijn tweede vrouw achterlatend met drie kinderen. 

Noten: 
1. Dit artikel bevat een nadere uitwerking van een gebeurtenis, die kort staat verschenen in Verwisselde loterijbrief

jes: Montfoort 1783-1803 (Hilversum, 1999). In de onderstaande noten worden alleen de bronnen genoemd, die 
rechtstreeks verband houden met de fraudezaak. De gegevens over de patriottenbeweging. die in het artikel wor
den aangeroerd, zijn hier niet verantwoord. De bronnen daarvan zijn in het boek te vinden. 

2. Gemeentearchief Montfoort. nutulen vroedschap 5 juni 1780. 
3. Het in 1784 verschenen pamflet Waare Confessie van eenige burgeren en inwoonderen der stad Montfoort wee-

gens den geest van muit en twist binnen derzelver stad en het behoedmiddel daar tegen verwijst voor de zaak met 
de kerkhofaarde naar het pamflet met de titel Aan myne Meedeburgeren der Stad Montfoort. Ter Overweging  
Van het eerstgenoemde pamflet is een exemplaar aanwezig in het gemeentearchief van Montfoort. Het tweede is 
nergens te vinden. 

4. Rijksarchief Utrecht. Hof van Utrecht, criminele informatiën. inv.nr. 92, datum 29 augustus 1785. 
5. Storij vervulde die functie vanaf de jaren zestig tot 1790. 
6. Alle informatie over het geval van de vermeende verwisseling van loterijbriefjes is afkomstig uit het Rijksarchief 

Utrecht. Hul van Utrecht, criminele informatiën. inv.nr. 92, datum 17 januari 17SS. 
7. In Verwisselde loterijbriefjes schreef ik dat Bentinck het bericht persoonlijk kwam brengen. Dat is onjuist. De lote

rijdirecteur bezocht Montfoort enkele dagen later. 
8. Frans Gijzenhout, 'De Utrechtse patriottenbeweging en de kunst' in: Jaarboek Oud-Utrecht 1987 (Utrecht. 1987), 

p. 98-99. 
9. Gemeentearchief Utrecht, familiearchief Van der Muelen, inv.nr. 224, datum 17 augustus 1787, Het feit wordt ook 

vermeld in: W.J. Angenent 'Het gevecht bij Vreeswijk, 9 mei 1787' in: Jaarboek Oud-Utrecht 1987 (Utrecht, 
1987), p. 177. 

160 


