
M U I T EN T W I S T IN M O N T F O O R T TUSSEN 1784 EN 1788 

Grote gebeurtenissen zijn geneigd hun schaduwen vooruit te werpen. 
Bepaalde voortekenen wezen er in het begin van 1784 reeds op, dat 
hel spook van de revolutie ook in Montfoort voor de deur stond. 
Klei ne schermutselingen tussen burgers en leden van de vroedschap, 
samenrottingen op straten en pleinen, het inwerpen van de ruiten 
van de Grote kerk, alles ademde reeds een geest van muit en twist. 
De vroedschap boette in aan gezag en geregeld moest de stadsbode 
vanaf de stoep van het stadhuis de een of andere publicatie af
kondigen ter bewaring van rust en vrede. 

Alhoewel de nol uien van de vergader ingen der vroedschap g'ccn 
dire« te aanwijzingen geven over de oorzaken die aanleiding gaven tot 
de menigvuldige ongeregeldheden, lussen de regels door kunnen toch 
wel bepaalde gevolgtrekkingen worden gemaakt. 

De ordonnantie voor de schutterij, vastgesteld op 30 april 1703, 
werd op instignatie van burgemeester Jan Hendrik van Dam ge
wijzigd en op 12 Eebruari 1784 opnieuw vastgesteld en afgekondigd. 
Deze nieuwe ordonnantie ontketende een storm van protest en verzet 
en zelfs de commandant van de schutterij, schout en maarschalk 
Herman de Ruever, was het in geen enkel opzicht met de gevolgde 
procedure eens. Een groot aantal leden van de schutterij weigerde 
dan ook ondei de ordonnantie hun handtekening te plaatsen en de 
vereiste eed al te leggen. 

Op 18 juni 1784 hield burgemeester Jan Story in de vergadering 
van de vroedschap de volgende aanspraak: 

„Het is waarschijnlijk een ieder van ons bekend wat er op laatst
leden zondagavond tot in den nacht in deze stad te doen is geweest. 
Dat sommige ingezetenen niettegenstaande het uitdrukkelijk verbod 
van heren staten dezer provincie, tegen al hetgene de minste aan
leiding tot verstoring van de publieke rust konde geven, zich niet 
hebben ontzien om tegen den avond tot in den nacht saam te rotten, 
in gelederen langs de straal te marcheeren en sommigen die zij tegen 
kwamen van de M raat ie doen wijken, zoodat vele burgers en in
gezetenen met schrik en vrees bevangen werden en beducht waren, 
dai da,mui ontstaan /ouden onlusten van de allerakeligste gevolgen, 
te meer, zooals men zeide, omdat daags te voren eenigc menschen, 
bijzonder aune menschen, bij de roomsche priester waren geroepen 
om zeker ges< hril't ol rekest — van welke mij de inhoud onbekend is — 
te l e e k e n e n . " 

Tot overmaat van ramp was de burgemeester bekend geworden, 
dal voor aanstaande zondagavond wederom een dergelijke samen-
i oiling op hei programma stond en dat het dan blijkens de geruchten 
„nog wel heler zoude gaan." 

Kr dienden dus, aldus de burgemeester, maatregelen te worden 
getroffen om de burgers en ingezetenen te beschermen tegen alle 
overlast en moedwil. Deze maatregelen bestonden uit: 
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a. het paraat houden van de burger-krijgsraad; 

b. alle stadsbedienden op te roepen, welke lieden, zich gewapend 
met een goede stok moesten begeven naar de generale alarmplaats; 

c. van de ongeregeldheden kennis te geven aan het college van 
gedeputeerde staten. 

Maarschalk De Ruever verklaarde ter vergadering, als commandant 
van de schutterij, van de bovenvermelde ongeregeldheden niets te 
hebben gemerkt. Des zaterdags vertrok een bode met een missive naar 
Utrecht en omgaand kwam hij met een antwoord terug, waarin de 
„Erentfeste Vrome Vroedschap van Mom looit" sterkte werd toe
gewenst en de hoop werd uitgesproken, dat er i\ecn moord en dood
slag mocht plaatsvinden, doch als angeltje de vermaning werd ge
geven „door geene dadelijke inbreuken op lang gepossesseerde rech
ten de redenen van ongenoegen in de Stad te vermeerderen." 

Blijkens het op 20 juni door leden van de schutterij uitgebrachte 
rapport, werd zondag tussen tien en elf uur de jongste tamboer 
Jacobus Boekhols, zwaai verminkt op het stadhuis gebracht. Ilij was 
met een sfok ol knuppel op het hoofd geslagen. Op weg zijnde naar 
huis jverd hij op de Achterdijk aangehouden door een zekere Jan 
Zwanenburg. Op diens vraag wat Boekhols legen de pastoor had, was 
door hem geantwoord: niets. Doch tegen de kapelaan had hij wel 
iets. Dit gesprek was voor Zwanenburg aanleiding geweest de tamboer 
tegen de grond te slaan. De dader van de aanslag ging er van door, 
het slachtoller aan zijn lot overlatend. 

De staten van Utrecht werden van het voorgevallene in kennis ge
steld en binnen enkele dagen arriveerde een deputatie, bestaande uit 
drie man, om een onderzoek in te stellen. Ken uitvoerig proces
verbaal werd opgemaakt, met als uiteindelijk resultaat, dat na maan
den de dader werd beboet. 

De onrust binnen de veste bleef echter hoogtij vieren. Op de 20ste 
van Hooijmaand 1784 verscheen er zelfs een vlugschrift van achttien 
bladzijden druks, inhoudende „Waare Confessie van eenige Burgeren 
en Ingezetenen der Stadt Montfoort, wegens de Geest van Muit en 
Twist binnen derzelver Stad en het Behoed - Middel daar teegen." 
Het werd verkrijgbaar gesteld tegen de prijs van vier stuivers. 

Burgemeester Van Dam wordt in dit geschrift hevig gekraakt, even 
als de schout en maarschalk van het Land van Montfoort, De Ruever. 
De burgerij wordt aangeraden mede te werken aan handhaving van 
rust en orde. 

In de vergadering van 9 september 1784, expresselijk daartoe be
legd, deed de president-burgemeester tie ontstellende mededeling, dat 
een zekere Johannes de Heer des morgens tussen acht en negen uur 
met een oranjekokarde en op zijn hoed een aantal vederen, op de 
Achterbaan had gelopen en onder luide bewoordingen had geroepen 
„De Prins Hoezee! Oranje Boven". En dit ten aanhore van een groot 
aantal mensen die op de Achterbaan aan het spinnen waren. 

Er werd een boodschap naar het huis van Johannes de Heer ge-
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zonden om zich ten spoedigste ten stad-huize te vervoegen, doch de 
„onruststoker" gaf niet thuis. Met algemene stemmen werd besloten 
de sta u u van Utrecht van het gebeurde in kennis te stellen. Bij 
herhaling van het geconstateerde zou Johannes de Heer de facto uit 
de si ad worden verwijderd. 

Op 13 september werd een soortgelijk geval gesignaleerd. De heren 
Pieter en Cornells Eikelenboom liepen 's avonds om 6 uur in het 
bospad te wandelen, toen zij Christoffel Collen, Pieter Bos, Teun i s 
vim Clcel' en Teunis Blom tegenkwamen. Collen klopte daarbij op 
zijn broek, /eggende dat het altemaal oranje stof was. Diezelfde mor
gen liepen twee opgeschoten jongens Lambertus Brandt en Jan 
Luijken met een oranjekokarde en -lint op de Achterbaan. Getuigen 
van dit laatste waren Cornelis Doesburg en Anthonie Versteegh. 

O p woensdag 18 juli 1787 deelde de burgemeester mede, dat het in 
Monifoort al zo ver was, dat men zich niet ontzag openlijk de letters 
O.V.P. — hetgeen van achteren gelezen Prins van Oranje betekent — 
in het /and Le schrijven, met daaronder het cijfer 5. 

De dochter van Johannes Ram, die met melk ventte, liep zelfs met 
een oranje bloempje in haar hand en zij was zo brutaal , dat zij op 
aanzegging weigerde, dit weg te werpen. 

's Weeks daarna hield de vroedschap een extra-ordinaire vergade
ring, waarin burgemeester Story de leden op de hoogte bracht van 
liet feit dat burgers en ingezetenen van Montfoort, die tot nu toe 
geweigerd hadden de schutterseed af te leggen, enige dagen tevoren in 
de herberg Het Vergulde Hoofd waren bijeengekomen. T e r plaatse 
hadden zij gezworen aan het verzoek van de vroedschap om de or
donnant ie te tekenen, niei te voldoen. Bovendien /ouden op eerst
volgende dinsdag de mannen gewapend met (hooi) vorken naar Het 
Vergulde Hoofd gaan, terwijl vrouwen en kinderen zich naar het 
raadhuis /ouden hegeven. En aangezien de mannen voldoende kruid 
en lood ui voorraad hadden, zouden zij de gewapende burgerij over
weldigen. 

Onverwijld besloot de vroedschap van het vorenstaande per mis-
sieve aan gedeputeerde si al en mededeling te doen. Reeds de volgende 
dag kwam lut antwoord van gedeputeerden binnen. Het speet h u n 
erg, maar uit hoofde van de nabijheid van vijandelijke militie en 
andere zorgelijke omstandigheden, was het college niet in staat man
schappen ter beveiliging van de stad Montfoort te zenden. Geadvi
seerd werd zich te wenden Lot de commissie van defensie van Holland 
te Woerden. 

Burgemeester Story en oud-burgemeester Gobius togen in de vroege 
zondagochtend naar Woerden om de montfoortse belangen onder de 
aandacht van de autoriteiten te brengen. Maar ook hier kregen zij 
nul op het rekest, liet gezantschap trok vervolgens naar Utrecht en 
vroeg een onderhoud aan bij de president van het college van ge
deputeerde staten graal Van Boetselaer. De bespreking had tot resul
taat, dat o]) maandag 30 juli een detachement van vijfentwintig man 
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naar Montfoort zou komen. Om geen onnodige opschudding te ver
wekken, zou het transport via Mastwijk de stad binnen trekken. 

Dinsdags daarop werden de onvrijwillige schutters ten stadhuize 
opgeroepen en werd hen voor het laatst gelegenheid gegeven de eed 
af te leggen en de ordonnant ie te ondertekenen. Dit werd prompt 
geweigerd. De gehele dag was aan besprekingen gewijd en ook de 
volgende dag stond in het teken van discussies. Een en ander resul
teerde in een publicatie van de vroedschap waarin vermeld, dat de 
opstandigen verplicht werden tol/ ondertekening. Bij weigering /.ou
den zij hun nering en hantering in Montfoort niet meer mogen uit
oefenen. Die geen nering hadden, verbeurden een boete van tien 
gulden. De stadsbode kreeg opdracht biptwee ingezetenen de uithang
borden voor hun woning te verwijderen en bij anderen de boeten te 
innen. Hij ging hierbij vergezeld van enige dragonders en leden van 
het Zakkendragersgilde. 

De klap op de vuurpijl kwam echter op maandag 27 augustus 1787. 
De vroedschap nam in de vergadering de gebruikelijke besluiten, 
betrekking hebbend op de gewone dingen van de dag. Secretaris 
Quir inus Harvick gaf daaraan uitvoering op de normale wijze. In 
de namiddag moest echter een extra-ordinaire vergadering worden 
geconvoceerd. In de hal van liet stadhuis hadden zich gecommit
teerden uit de burgerij opgesteld, die een „Request de Oproer" over
handigden en staande de vergadering wilden weten hoe de reacties 
van de Heren waren. 

In bedoeld rekest wierpen gecommitteerden zich op als „Trouwe 
Bataven, Vrienden van de Vrijheid en Brave Medebroeders". Zij 
eisten het aftreden van burgemeester Van Dam, secretaris Harvick en 
schout en maarschalk De Ruever. Die mannen hadden zich namelijk 
niet ontzien de partij van Willem V, dus van de vijand te kiezen. 

De volgende morgen werd een aantal frans-gezinde burgers door de 
vroedschap in audiëntie ontvangen. Al direct kwam men met eisen 
ter tafel. Als opvolger van de secretaris Harvick wensten zij de aan
stelling van de apotheker C. Schroot jr. De vroedschap stapte daar 
voetstoots niet in en trachtte de oplossing op de lange baan te 
schuiven. 

In de vergadering van 3 september 1787 werd de heer Schroot toch 
als gezworen klerk en secretaris der stad benoemd, nadat van te 
voren een instructie was opgesteld waarin rechten en plichten waren 
opgenomen. In handen van de president-burgemeester legde de nieuw 
benoemde secretaris de eed af. 

Zijn bestuurstaak was echter maar van korte duur , want reeds op 
13 september daaropvolgende verzocht de heer Schroot om van het 
ambt van beëedigd klerk en secretaris ontslagen te mogen worden. 
Aan het verzoek werd door de vroedschap zonder meer voldaan. 

Opklar ing van de politieke hemel was hieraan waarschijnlijk niet 
vreemd. De frans-gezinde burgerij voelde zich niet meer zo zeker van 
haar zaak. In dezelfde vergadering keurde men een verzoek van en
kele burgers om de Oranjevlag van de toren te doen wapperen, goecl. 
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Daar de vroedschap evenwel niet over een Oranjevlag beschikte, 
werd besloten de in het bezit van de heer Spiendel zijnde vlag oranje 
te laten verven. 

Op 19 september werden de heren Van Dam, Harvick en de Ruever 
Wederom als Kaden in de Vroedschap toegelaten. In de late herfst 
vim 1787 deed de vrouw van schipper Tymen Blom haar beklag bij 
de vroedschap. Aan haar huis waren baldadigheden gepleegd; onder 
andere waren bij haar de ruiten ingegooid. Een streng onderzoek 
/on woiclen ingesteld, doch op 24 oktober deden zich bij drie andere 
ingezetenen soortgelijke wandaden voor. 

In een op zondag 2 maart 1788 gehouden speciale zitting besloot de 
vroedschap om vrijdag 8 maart tot nationale feestdag te maken. De 
burgers kregen toestemming hun huizen zowel binnen als buiten te 
illumineren en wel van 's avonds acht uur tot 's nachts twaalf uur om 
daardoor hun ware vreugde te betonen. Het branden van pektonnen, 
het schieten mei snap en het afsteken van vuurwerk werd echter ten 
strengste verboden. Op woensdag 18 maart stelde de vroedschap een 
dank-, vast- en bededag vast, die gehouden zou worden in de Grote 
kerk. 

l'en tijdvak van politieke rust was weer aangebroken. 

A. C. HELLEMA 

Ml I FORT AAN DE BUURSTEEG T E VEENENDAAL 

De strijd is zoet aan 't hart bij oogenhlikken 
maar vele leed'.re dingen doet hij lijden; 
hij vraagt niet wat wij minnen, wat wij mijden 
en komt in vormen die ons soms verschrikken. 

Aan deze woorden van Henriette Roland Holst, die weliswaar zin
speelden op de sociale en politieke strijd, moet ik denken bij de strijd 
om het behoud van het fort aan de Buursteeg te Veenendaal. De 
wens dat deze strijd voor dergelijke vormen gevrijwaard moge blijven, 
mag mij niet weerhouden in dit blad enige openhartige dingen te 
zeggen. 

Wat wij vreesden, is geschied: het domeinterrein waarin het noor
delijk deel van het fort ligt, is in beginsel vrijgegeven voor recrea
tieve doeleinden. Hel is onbegrijpelijk dat de inspectie der domei
nen hiertoe overging. Maar betoog, vervat in een brief aan mij van 
13 februari j.l. , dat geen algemene belangen worden geschaad, heeft 
mij niet kunnen overtuigen. Het is vaak raar gesteld met het hante
ren van het begrip algemeen welzijn. In de rijswijkse raad bv. waren 
onlangs enige Iradies van gevoelen, dat het uit een oogpunt van het 
algemeen belang niet gewenst was het llsy-vliegfeest tegen te gaan, 
hoewel het steeds méér riskant wordt. , 
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