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O P R O E R 1 G E B E W E G I N G T E B E N S C H O P EN 1809 EN DE 
B E V R I J D I N G VAN DE ERANSE O V E R H E E R S I N G IN 1813 

In de septembermaand van 1809 hadden in de gemeente Benschop 
een paar voorvallen plaats, die zich voor het dorp aanvankelijk 
ernstig lieten aanzien, omdat ze door de hoge overheid als ,,oproe-
rige beweging" werden gekenmerkt, maar die ten slotte toch nog 
met een sisser afliepen. 

T o e n namelijk in het midden van die maand het lid van het 
gemeentebestuur Benschop in het vroege morgenuur op de weg 
kwam, zag hij midden in de wetering, vlak voor zijn woning, een 
stok geplant waaraan een vlaggetje van oranje papier was vastge
maakt. De ernst van het geval begrijpend, stapte hij onmiddellijk in 
zijn schouw, trok de stok uit het water en scheurde het vlaggetje 
in snippers. Vervolgens bracht hij, als een goed regent, het gemeente
bestuur van een en ander op de hoogte, en dit stelde op zijn beur t 
de baljuw te IJsselstein met het voorgevallene in kennis. 

Nada t aan deze kort daarop ter ore was gekomen, dat in de late 
avond vóór het plegen van de wandaad, enkele jongelui in de om
geving van het huis van het raadslid Benschop waren gezien, aar
zelde hij niet hen te ontbieden voor het criminele gerecht van zijn 
woonplaats. Na hun verhoor hield hij er drie van hen één nacht 
gevangen, maar omdat zij niets loslieten, moest hij ze de volgende 
morgen — onder handtast ing — ontslaan. Er bleef hem nu niet veel 
anders over dan de Minister van Justi t ie in het geval te mengen. 
Vervolgens ging hij er met diens machtiging toe over een premie 
van honderd zilveren ducatons uit te loven voor de aanbrenger van 
de daders. 
Prompt daarop vond men in de morgen van de 30ste september 
vijf stokken in de wetering staan, elk weer met een oranje vlagje 
aan de top „waarvan op één op dezen tijd vrij hatelijke dichtregels 
waren geschreven". 
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Het nieuws verspreidde zich snel en drong ook door tot de land
drost Van Lynden, die, daardoor ten zeerste geschokt, op 4 septem
ber incognito een bezoek bracht aan de Benschopse schout Hanso 
Lemstra van Buma i ) , om zich persoonlijk van de stand van zaken 
op de hoogte te stellen. Daarbij deelde hij aan de schout mee, dat 
de Koning door de Minister van Justi t ie van de gepleegde leiten op 
de hoogte was gebracht, en dat deze „Hoogstdeszelis gevoeligheid 
over deze handeling had te kennen gegeven", en opdracht had ge
geven naar de omstandigheden te informeren. Zijne Majesteit scheen 
verder van plan te zijn meer nadrukkelijke middelen daartegen in 
het werk te stellen. Uit zijn gesprek met de landdrost had de schout 
sterk de indruk gekregen dat zijn gemeente als oproerig zou worden 
beschouwd, zodat dus de kans bestond, dat er soldaten naar Ben
schop werden gestuurd. Naa r hij aan het gemeentebestuur mee
deelde had hij alles in het werk gesteld om dit erge te voorkomen, 
omdat door de gevreesde maatregel schuldigen zowel als onschul
digen zouden worden gestraft. Aan de landdrost had hij verzekerd 
dat in de gemeente de meest volkomen rust heerste en hij ervan 
overtuigd was dat het gebeurde zich niet meer zou herhalen. Per
soonlijk zou hij al het mogelijke doen om de schuldigen te vinden. 

Dit vinden vlotte echter niet hard — boeren weten te zwijgen — 
en op de 16e september werd de heer Buma bij de intussen onge
duldig geworden landdrost ontboden. Daar kreeg hij te horen dat 
uit een brief, die zijn chef van de Minister van Justitie had ont
vangen „kon worden afgeleid da t de zeer hoge t rap van veront
waardiging waarmede zijne excellentie zich ui t te omtrent de rust-
verstoring, en zeer ontevreden was dat de daders nog steeds niet 
ontdekt waren". Zijne excellentie had strenge orders gegeven om 
hen te vinden op straffe van aller onaangenaamste gevolgen voor 
de ingezetenen. 
Teruggekeerd naar zijn dorp gaf de schout aan het bijeengeroepen 
gemeentebestuur kennis van dit onderhoud met de landdrost en 
vroeg hij hun , naar aanleiding daarvan — op de door hen als regent 
afgelegde eed —, alsook aan de secretaris, of zij de daders of h u n 
medeplichtigen kenden, maar helaas kon n iemand van hen daar
over aanwijzingen geven. 

W a t de schout ook verder poogde en zocht, er kwam geen licht 
in de zaak, zodat, toen ook de Minister van Eredienst en Binnenland
se zaken om inlichting had gevraagd, hij moest volstaan met het 
zenden van een verslag over het gebeurde, en van de negatieve uit-
slag van zijn gedane nasporingen. 

Zijn laatste hoop was nog gevestigd op de kermis, die op de eerste 
maandag na Sint Victor 2) begon en de hele week duurde . Dan 
kwam er veel jong volk bijeen en maakte de drank de tongen los. 
Er zouden enkele zevenstuiverlieden onder de feestende boeren ge
mengd worden, die de gesprekken ongemerkt moesten afluisteren. 

1) Benoemd tot schout en gadermeester 1802, tot maire 1811. 
2) 10 oktober. 
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Maar zelfs dat weloverlegde plan mislukte. „Niets kon er omtrent 
de gepleegde oproerige daden uit h u n mond worden opgevangen". 

Hierdoor was de schout aan het eind van zijn latijn gekomen. 
Ook de Koning en de hoge autori tei ten zullen begrepen hebben 
dat er niet verder op het vinden van de daders te hopen viel en, 
omdat het kwaad zich niet herhaalde, zullen zij er verder maar het 
zwijgen toe hebben gedaan. 

Vier jaar later, toen op verschillende plaatsen in het westen van het 
land de afkeer van de bevolking tegen het Franse bewind zich mani
festeerde, kon de maire van Benschop op 23 april aan de bevolking 
bekend maken, dat de onderprefect van het depar tement van de 
Zuiderzee hem schriftelijk zijn tevredenheid had kenbaar gemaakt 
met het feit, dat de ingezetenen in de gehele uitgestrektheid van 
zijn arrondissement geen gehoor hadden gegeven aan de kreet van 
oproer, welke zich in het naburige depar tement van de Monden 
van de Maas had geopenbaard. 

O p 8 augustus liet de heer Van Buma aan het rechthuis een 
bekendmaking aanplakken, waarbij hij de ingezetenen inlichtte over 
het feit, dat op zondagmorgen a.s. in de kerk dankzeggingen en ge
beden „tot den T r o o n des Allerhoogsten" zouden worden opgezonden 
voor de weldaad van de verjaring van de Keizer, en de ingezetenen 
op het ernstigst werden uitgenodigd hierbij tegenwoordig te zijn. 
Verder werden zij opgewekt op die dag te i l lumineren en feest te 
vieren „wordende endelijk aan de tappers vergund den gehelen 
nacht gelagen te zetten, zoo zulks tot vermeerdering van de vreugde 
begeerd wordt". 

Niet lang daarna — op 19 november 1813 — zag de maire zich 
echter verplicht aan de onderprefect te melden, dat door geruchten 
van allerlei aard, sedert enige dagen vele ingezetenen van zijn ge
meente zich „met een teeken van Oran je" hadden voorzien, of
schoon het clrao-en daarvan met ^een oogmerk om onrust of oproe
rige beweging in de gemeente te verwekken, scheen te zijn aan
gevangen, zodat hij zich over geen buitensporigheid van een hunner 
behoefde te beklagen. Echter had hij gemeend „dezelve mijne inge
zetenen aan te manen om zich van dit teeken te ontdoen, met dat 
voor mij allergunstigste gevolg, dat zonder eenige schijn van mis
noegen zij allen hetzelve hebben afgelegd". Derhalve kon hij hierbij 
aan de onderprefect meedelen „dat in mijne gemeente de meest 
mogelijke t ranquil i te i t existeert". Ook op de 25e en 26e van deze 
maand kon de maire nog melden, dat in zijn gemeente nog de 
diepste rust heerste. 

In januari van het jaar 1815 werd de heer Van Buma door Koning-
Willem I benoemd tot burgemeester van Benschop en reeds de vol
gende maand verkeerde deze vaderlander opnieuw in de gelukkige 
omstandigheid zijn gemeentenaren aan te kunnen sporen tot het her
denken van een heuglijk feit dat zich had voorgedaan in het regerend 
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vorstenhuis, ook al heette dit nu niet meer Bonapar te maar Oranje-
Nassau. 

Op 28 februari bij de geboorte van Willem, Frederik, Karel, noti
ficeerde hij namelijk „dat het een oude loffelijke gewoonte b innen 
zijn gemeente was deze dag met algemeene vreugde te vieren, maar 
is teffens eene pligtmatige deelneming in de vreugde van de Door
luchtige Ouders, welke de welgeplaatstheid van ieder Nederlandsch 
hart kenmerkt" . T e n slotte sprak hij de hoop en de verwachting ui t 
„dat Benschops ingezetenen wederom blijk zullen geven van h u n n e 
opregte en ongeveinsde verkleefdheid aan het Huis van Oranje, door 
orde met vrolijkheid te paren" 3). W. F. j . DEN UYL 

H E T U T R E C H T S E P S A L T E R I U M B I J N A G E R O O F D * ) 

In de bezettingsjaren hebben we heel veel over onze grenzen zien 
slepen. Materiële zaken, voedingsmiddelen maar ook dingen van cul
turele aard. Hit ler kon alles gebruiken. 

Het heeft weinig gescheeld of een der kostbaarste bezittingen van 
de Universiteitsbibliotheek te Utrecht — wat zeg ik, één der kost
baarste preciosa van geheel Nederland — was door een sluwe greep 
dezelfde weg gegaan. 

Het was op een der dagen van de felle bombardementen van 1944 
dat de bibliothecaris bezoek ontving van een duits officier, die be
langstelling voorwendde voor het utrechtse Psalterium. Dit hand
schrift bevat in het latijn de psalmen van David, is geschreven om
streeks 829 en verlucht met de tekst verduidelijkende illustraties van 
dezelfde tijd. T o t het begin van de 16e eeuw was het psal ter ium in 
engels bezit. De belangstelling van Engeland is zeer wel te verklaren 
omdat in dezelfde band van het psalter ook een der oudste teksten 
van de geloofsbelijdenis van Athanasius — de grondslag der angli-
kaanse kerk — is meegebonden. 

Het psalter werd in 1716 bij legaat vermaakt aan de Universiteits
bibliotheek te Utrecht door de familie De Ridder en hoor t sedert dat 
jaar tot de belangrijkste bibliotheekschatten te Utrecht . O p het ogen
blik nu, dat er deze ongewone belangstelling voor getoond werd, ver
toefde het handschrift niet in de Universiteitsbibliotheek, maar in 
de Domtoren, waar he t met ruim 2400 andere handschriften, incu
nabelen, rariora en preciosa in veiligheid geborgen was. Beschermd 
tegen alle uiterlijk geweld. Deze toren werd geacht in ternat ionaal 

s) Arch. Benschop. Inv. no. 1. 
*) In enkele artikeltjes deelt de heer A. Brom jr., die vele jaren werkzaam 
was in de Universiteitsbibliotheek te Utrecht, iets mee van zijn herinneringen be
treffende het wedervaren dezer instelling in de jaren 1940-1945. 
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