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II 

Aangaande het geschenk aan mevrouw Stoupa noteerde Schoemaker: 
„De magistraat van Utrecht deden een geschenk van 19000 gulden aan madame 

Stoepa gouverneur van Utrecht, op hoop dat se door sulk een brave vertering 
eenige verligting soude krijgen, doch dese gift was haar noch te klijn, seggende dat 
se op meer bedacht moeste wesen." 

De stad moest méér betalen, onvrijwillig. 
„Ondertussen had den heer Robbert eenige tijt onder de hand en nu op den 

2 en 3 October een eys gedaan van 62000 rijkxdaalders te moeten hebben, wegens de 
versehene maanden Mey, Juny en July. 

De ingesetene tonen deswegen haar onmaght doch dit mocht niet helpen en 
egter om het te bekomen, soo werd ider huys getaxeert en gedwongen om de 
gestelde taxatie tsy gewillig of door wreede executie te moeten betalen waardoor 
der dan verschijde op de vlugt begave om bevrijt te sijn van dese wreede beulen 
die voort gongen in alle soorten van knevelarij en geweldenarije." 

Maar de hoop begon voor Utrecht weer te rijzen. 
„De tijt gekomen sijnde dat haar vertrek uyt de stad begon te naderen, soo 

begon sig de France krijgsmaght binnen Utrecht daartoe gereet te maken. Het 
bewegen, woelen en krioelen deser hapscheeren was groot doen, alsof sij de 
angstige doodstuypen op het leyf hadde. Want dese gedwonge uyttocht viel haar 
tegens hun gedagten uyt. Men monsterde en hermonsterde de bende, makende de 
swackste compagnies met andere die noch swacker waaren wederom sterek en 
compleet. Men trock gedurig heen en weer, de eene uyt en wederom andere in de 
stad. Het ophangen en doodschieten der France en Zwitserse soldaten wegens hun 
snode diverij en overgroote moetwil, ook wel meest omdat sij wilde deserteren, 
gong alle dagen vrij veel aan. Het sacken en packen der geroofde goederen, en de 
bagagie voor de Groote gong met een seer groote spoet voort: alle dagen sag men 
een meenigte van de gestole goederen soo te water als te landt versenden, 't welk 
ook somtijts wel weder quam uyt vrees voor de staatse, in dier voege sij hunne 
verhuysinge schoon tegens haar wil en dank selfs scheenen te verhaasten. 

Den 9 november des jaars 1673 begon men preparatie te maken om uyt Utrecht 
te trekken, waarna de burgers niet sonder rijkhalsden en verlangden. Het regiment 
van de koning verliet toenmaal de stad, treckende na boven. Dat nu was wel een 
begin van verligting, maar daar volgde noch soo een staart. Den 15 volgde den 
moordbrander den hartog van Luxenburg met noch eenige andere troepen." 

Harde beproevingen echter volgden nog. 
„Den 11 dito liet den Gouverneur Stoupa de magistraat en staten aandienen, 

dat hij haar particulirelijk moest spreken, twelk geschiede. Den Gouverneur droeg 
haar voor dat den koning ordre aan den intendant gaf de stad, omdat er veele 
quaatwillige in waren te doen verbranden. Dat was een harde taal: hij echter bood 
sijn bemiddeling in de saak aan, en sijde daarover den intendant ten beste van de 
stad te willen spreken, waarover de heeren aanstons vergadering hielden en daags 
daaraan bij den heer Stoepa gingen, hem versoeckende voor haar bij den intendant 
voor haar te spreken, tgeen hij beloofden te sullen doen. 

Des namiddags de heeren weder komende, ontfingen een briefye van den 
intendant behebende een eys van 500.000 guldens voor brantschatting tot onder
houd van des konings troepen, behalven noch de voortgaande accoorden van 
8 maanden, sijnde 74000 rijkxdaalders die sij noch ten aghtere waren, 't geen 
aanstons bij alle gebuurten wierd aangekondigt, met bijvoeging, dat een ider sijn 
advijs des anderen daags ter secretarije soude inleveren." 

Den 13 quam de maarschalk d'Humires als Gouverneur in de plaas van Stoupa 
en wierd van de Regenten gecomplimenteerd Den intendant getoont sijnde hoe 
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Utrecht aan de buyte singel. Tekening van Andries Schoemaker, eind 17de eeuw, 
in zijn Beschrijving van Utrecht. Kon. Bibl. 's Giavenhage. 

onmogelijk dat het was sulk een som door een tiytgemergelde gemeente op te 
brengen, doch hier was geen gehoor, maar wel een drijgement om het te krijgen: 
soo soude hij alle de huysen vol soldaten leggen dewelke men dan van kost en 
drank soude moeten versien. 

Stoepa deed wel sijn tussenspraak, maar de heeren konden het niet minder dan 
op 450.000 gulden brengen, sijnde hieronder begrepen het accoort, maar 100.000 
Rijkxdaalders moesten contant betaalt worden. 

Ondertussen soo trock van het krijgsvolk dagelijks na boven, met veel schepen 
vol graan, meel en geroofde goederen door den Krommen Rijn na Wijk, wijl sij 
wegens de staatse partijen langs de Vaart niet dorsten haserderen. (d.i. wagen). 

Den 16 november des smorgens sond den gouverneur Stoupa aan de huysen 
van de heeren Niupoort, burgemeester Boot en De Goyer, de schepenen De Goyer, 
de predicanten Van Engelen en Lodesteyn, professor De Roy, commissaris Rosa, de 
heeren Spiering en Hondhorst, docter Wessenaar, burgemeester De Leeuw, 
Casenbroot, noch een heer De Goyer en de state Van Rossum om alle bij hem te 
komen, twelk geschied diende hen dat sij als geyselaars mede moesten vertrecken 
en bij de France blijven tot soo lang dat den intendant de uytgeloofde somma 
hadde ontfangen. Deze aangesegde tijding quam seer onverwaght en onaangenaam 
bij deze heeren. 

Doch hier viel geen tegenspraak: sij moesten voort en onder een getal van 500 
ruyters na boven gevoert, hebbende nauelijks soo veel tijt, dat hun dinaars schoon 
lijnwaat van hun huysen konde halen. 

Wijl nu 100.000 Rijxdaalders was geaccordeert om contant te betalen, dese 
som niet dra genoeg opgebragt zijnde, soo liet den intendant op den 21 noch 8 
ostagiers (d.i. gijzelaars) ophalen, niettegenstaande dat de gemelde som betaalt 
was. Dese waren burgemeester Hamel, de predicant Van Vliet, soon van den heer 
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Van Lintschoten, soon van den secretaris Houwert, heer van Zuydoord, Bijlevelt, 
een koornkoper, Van Voorst, goudsmit. Wordende des anderen daags de heer 
Nipoort en de predicant Van Engelen vrijhijt gegeven om na huys te mogen gaan 
wijl er volgens konings ordre twee te veel waren. 

Dese laaste oslagiers vertrocken den 22 november na boven onder het convov 
vant resterende Stoeparegiment. Werdende dien selven dagh ook gepubliceert dat 
een ider die iets van de Francen moest hebben, sulx van haar soude mogen eyssen 
en dat, indien imant wijgerde te betalen, sij het aan de Humires soude klagen. 

Ook wierd gelast dat een ider den aanstaanden dagh sijn huys gesloten soude 
houden, wanneer ook de 100.000 Rijxdaalders aan den intendant wierden betaalt. 

Den 23 na de Francen soo veel hun mogelijk was al hun goederen en 't geroofde 
weggesondea, hoorde men het aangenaam gedruen van trommelen en 't lang 
gewenste geluvt der klokken van den Dom. 

't Garnisoen nu geheel veerdig om uuyt te trecken reed den Gouverneur Stoupa 
na de Wittevrouwepoort, daar de heeren en burgemeesteren en burger-kapitijne 
gereed stonden, treckende daar al het voetvolk, gevolgt van de ruyterij uyt de 
stad, dus alle gepasseert sijnde, gaf den heer Stoupa de sleutels van tie stad aan de 
heeren over die hij noch voor 't laatst met seer vriendelijke woorden beyegende, 
seggende: 

't Is nu bijna anderhalf jaar geleden, dat Ik uyt last des konings van Vrankrijk 
u de sleutels deser stad afvorderde, nu geeff Ik u uyt bevel van dienselven koning 
deselfde sleutels weder aan u over. Gaat in u kerk, dankt Godt voor uwe verlossing 
en bit hem, dat wij nooyt wederkomen. 

Hiermede ging hij te voet de poort uyt waarop de marschalk d'Humires voor 
tlaast met sijn lijfwacht uyttrock, gerakende alsoo alle de Francen dien dagh uyt 
Utrecht, behalven die gene die sig hier en daar versteken hadden en naderhand 
te voorschijn quamen." 

Utrecht was bevrijd! 
„Soo haast als de Francen buytcn ware, wierden de poorten toegesloten, nemende 

de burgerij aanstons haar geweer van 'l stadthuys en bedreven (niet sonder reden) 
groote vreugde, sijnde alles voort in een gehele andere stant verandert. Want daar 
men te vooren de France offeciers met hun witte cherpen over straat had sièn 
swayen, sag men nu de heeren met oranje cherpen door de stad gaan. En de 
jongens deden oranje linten op hun hoeden, de oranje vlag liet men van den 
domtooren afwayen en de Weertpoort waardoor men sijn hooghijt in waghte, wierd 
met alles wat tot ciraat konde dienen, heerlijk opgepronkt, want de heeren hadden 
malkanderen op den al ontslagen van den eed, eertijds bij hen gedaan van sijn 
hooghijt nooit tot stadhouder aan te stellen en den heere Dijkvelt, van Sandenberg 
en burgemeester Van der Voort na sijn hooghijt gesonden om het stadhouderschap 
over Utrecht op te offeren." 

Mèt de bevrijding kwam ook de verantwoording. Schrijvers uit 
die jaren keurden openlijk de overgave van de stad aan de Fransen 
af. De stad is er voor gestraft door onder curatele gesteld te worden: 
het interregnum, durende van 23 november 1673 tot 26 april 1674. 

„Ook waren eenige heeren, wegens de staten na Den Haag gedeputeert om daar 
weder als voorheen sessie in haar hoogmOgende vergadering te nemen. Doch sij 
wierden bij proviesie afgewesen, alsoo wegens deze saak bij de gesamentlijke 
lecden ter generalitijt eerst moest overwogen worden. 

Ondertussen hadden de jongens binnen Utrecht uyt den Dom gehaalt alle de 
beelden, autaren, en all tgeen men bij de papisten in haar godsdienst gebruyekte, 
die sij al te samen nevens meenigte schilwagthuysyens voor 't stadhuys aan Vulcanus 
opofferde. Des namiddags wierd aldaar de eerste predicatie gedaan door ds. 
Gentman, twelk gewisselijk een seer grote verandering was, want dienselve morgen 
wierd er noch de paapse misse gedaan. 

Eenige Roomsgesinde die sig in het spreken van sijn hooghijt wat te los van 
tong haar hadden betoont, kregen de jongens in 't oog: daar troecken se heen en 
gooyden de glasen uyt, doch de burgerij stuyte den voortgang daarvan. 
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De Roomsgesinde hadden geen andere staat gemaakt als den Dom voor haar 
voor altoos te sullen houden, want sij dagten niet dat de France soo dra weder 
soude vertrecken; men spotten nu met degene die soo opgeschikt in de verhaalde 
paapse ommegang geweest waren. De gewaande Maria konde haar hoofd niet heel 
houden als de France vertroecken waren, soo wiert se gequelt en de geck met haar 
geschoren, gelijk ook met meer andere roomsgesinde die in de processie mede waren 
gegaan. 

Denselven dagh des avons ten 5 uuren quam den heer Fariau met 3 regimenten 
van Woirden binnen Utrecht werdende van de magistraat buyten de poort ont-
fangen, onderwijlen was het geroep vant volk en de blijtschap groot: 

Lang leeft den prince van Oranje 

Den bovengenoemden heer stelde op alles seer goede ordre. 
Den 25 november quamen den heere Raadpensionaris Fagel en den heer Geel-

vink wegens Holland, De Krommon wegens Zeeland, de heer (onleesbaar) wegens 
Vriesland, de heer Gockinga wegens Groningen in de stad, waarop des anderen 
daags dooi opgemelde heeren de regeering van Utrecht afgeset en van haar 
bedininge omslagen, totdat de saken ter generalitij soude afgedaan sijn. 

Eenige der voornaamste burgeren wierd bij proviesie de geregering der stad aan
bevolen tot soolangen men andere schicking daar in soude maken. 

De andere proventien pleegden met den andere raad op wat voet men Utrecht 
nevens de andere welke onder de heerschappije der vijanden geweest waren, weder 
in de Unie soude werden aangenomen. Daar wierd alsoo wat tijt verspilt eer men 
dese saak eens was, want Vriesland en Groningen hebben voor lang al met Utrecht 
getwist om de rang in de Generalitijt, daar al vrij wat over te doen was. 

Doch vooraleer de heere staten van Holland wegens den rang tussen Utrecht en 
Vriesland tot een volkomen besluyt quamen sonden sij den heer Raadpensionaris 
Fagel nevens eenige andere heere in de name van de Generalitijt aan sijn hooghijt 
den heere prince van Oranje, dat om des selfs advys en goetvinden in dese saak te 
vernemen etc." 

T e r gedachtenis aan de bevrijding liet de stad twee gedenkpen
ningen slaan en om bij de prins van Oranje in het gevlei te komen 
werd door de muntmeester een geldstuk ontworpen met Willems 
beeldenaar en het vers: 

Door eendraght groeven 
de klijne saacken 1673. 

„De saak van de herstellinge van de stad en tlandschap Utrecht maakten een 
langwijlige opschudding, totdat evndelijk op den 20 na grasmaand des jaars 1674 
den prins van Oranye gemagtigt wierd om uyt den naam van algemene staten 
volgens dien beraamden voet de regeringe soo van de stad als het landschap 
Utrecht voor die rijse ie reguleren, en bequamen personen in alle bedieninge te 
stellen. Dierhalve vertrock sijn hooghijt drie dagen daarna, verselt van veele groote 
van Utrecht, alwaar hij den 26ste de niwe regeringsform soo van de stad als van 
den staat invoerde, en onder andere opmerking makende op de groote bequamhijt 
en langdurige ondervinding, tgoed belijt en de trouwe genegenthijt tot den lande, 
en wel besonderlijk tot het hooggemelde Sticht Utrecht, daarvan den heer van 
Renswoude bij alle voorvallende gelegentheden kennelijke blijken had gegeven, 
thans den gemelden heer van Renswoude, niettegenstaande desselfs seer kragtige 
en ernstchjk versoek een en ander maal daar tegens gedaan, aanstelde tot bestandig 
hoofd van de vergaderinge der staten van 't landschap Utrecht en buytengewonen 
gekoren raad van den voorsijde landen. 

En warelijk was hij een heer van geen mindere doorlugtige afkompst dan 
bequaamhijt, had wegens de ridderschap van het Sticht Utrecht lange jaaren in de 
algemene staatsvergaderinge sitting gehad en althans den ouderdom van 79 jaaren 
herijkt. 

Ook was het uyt aanmerkinge van dese lange eervarenthijt in staatssaken, dat hij 
thans als het gewest van Utrecht in de vereeneging was toegelaten nevens de heere 
van Amerongen en Hoolck in de algemene staatsvergadering den 8ste van bloey-
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maand sitting nam, nadat sij door de algemene staten op eenen seer plegtige wijse 
waren verwellekompt. De gcdagtenis van desen banderheer wort op een gedenk
penning bewaart die in 't jaar 1671 gemaakt is ter oorsake hij toen 55 jaaren met 
sijn gemalinne Jacoba van Eeden was getrout geweest." 

Johan van Reede werd nog eens beloond, toen de staten van 
Utrecht op 20 september 1674, op aandringen van Willem III, 
Renswoude van een gewone ambachtsheerlijkheid tot een „hooge en 
vrije heerlijkheid" verhieven, een zeldzame onderscheiding, waardoor 
de ambachtsheer zo goed als onbeperkt gebieder in zijn heerlijkheid 
werd en hem zelfs het recht van doodstraf, halsrecht, werd toege
staan 8). D. PHILIPS. 
8) M. J. L. Baron Taets van Amerongen, Hooge en Vrije Heerlijkheid van 

Renswoude en Emmickhuysen, 's-Gravenhage, 1914, blz. 21-22. Hierin ook de 
latijnse tekst met een betere vertaling van de gedenkpenning dan Schoemaker 
geeft. 
Opm. 1. Het woord hapscheren, waarmee Schoemaker de Fransen betitelt, is 
een vernederlandsing van het franse happe-chair, dienaar van het gerecht, 
dievenleider. 
2. Bij de datering van de intocht der Fransen op 23 juni 1672, de processie 
op 4 juni 1673, gebruikt Schoemaker de nieuwe stijl. 

DE UTRECHTSE PALMPAAS 

De utrechtse palmpaas met haar fel rode, blauwe, gele en groene 
vlaggetjes, in vrolijk contrast met het warme oranje van de sinaas
appels en het glanzende groen van de buxuspalm, was een aardig 
specimen van kleurige volkskunst. 

In de 19e eeuw werd zij 's zaterdags vóór palmzondag aan hand-
karren en kruiwagens op de Bezem- en Bakkerbrug verkocht; buiten 
Tolsteeg en de Weerd zaten verkoopsters voor de boerenvrouwen 
die ter markt kwamen. Na 1900 kon men nog een vrouwtje aan een 
tafeltje met palmpasen op het Vreeburg, ter hoogte van de oude 
schouwburg, zien zitten en een enkele kar met palmpasen langs de 
straat zien rijden; daarna had een winkel in de Waterstraat de 
verkoop. 

De palmpaas heeft te Utrecht geen grote rol gespeeld. Niet als bij 
onze Saksische bevolking waar de oudste zoon de benodigde stok of 
dennetak uit het bos haalde, vader de palmpaas in elkaar zette en 
moeder haar opsierde. Hadden de kinderen er zingend mee rond
gelopen, dan aten zij 's avonds de sinaasappels, vijgen en rozijnen op 
en moeder kookte van de zwaantjes de zwanepap. 

Doch niet alleen uiterlijk heeft de utrechtse palmpaas zich van 
andere prachtige exemplaren onderscheiden, ook door het feit dat 
de kinderen niet op palmzondag maar op zaterdag ervóór daarmee 
rondliepen. Wat was hiervan de oorzaak? 

In de 17e eeuw heeft de strenge utrechtse hoogleraar in de theo
logie Voetius sterk tegen de volksgebruiken gestreden. Zij waren 
immers rooms-katholiek en in de grond heidens? Doch ook de 
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