




Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 27 - Logies gelden en mogen dus zo niet geplaagd worden,want dat geven wy om daar van vry te zyn: Zo gyVriend Jaap dus naar myn Raad wilt luisteren, moetgy doen zo als ik en spreeken eens met den een ofander in de Stad toen ik voorleden ben te Markt ge-weest, heeft de Lanter my gezegt: wel Louw wat zytgyl. geduldig; als gy dat alles zo verdraagt, zullenzy U heel en al op de kop zitten, is het nog nietgenoeg, dat, die Heeren van de voorstemmende Ledenuit je luy naam spreken, zonder dat je 'er van weet,en om en U zo zoeken te bedriegen, of moet je luy Udoor Militairen nog laten kaal plukken, en dat om onsdie het wel met je voorhebben ongelukkig te maken;als je lui wys waart zou het nu net de tyd zyn, omook eens van je aftespreeken; maar dan moetje deMilitairen eerst kwyt zyn, en daar toe alle

te zamende handen in een slaan, en zeggen dat je niet langerde verdrukking der Soldaten wilt verdragen, dat dieHeeren geen regt hebben om U zo te plagen, dewyl jeLogies en Servies Gelden betaalt. Zo doende zoude 'er ook eens kans zyn voor hetPlatte Land om hunne bezwaren en klagten gebeterdte krygen, maar daar willen die AmersfoortscheJonkers niet aan, dat zou wat ver buiten hun schreefgaan, als het de Boer te wel ging. Zie daar VriendJaap dat is wat de Lanter my gezegt heeft, my dunkthy heeft gelyk, spreekt gy 'er ook eens met de eenof ander in de Stad over. Nu, ik schryf nog wel eensnader, De Vrouw en de Kinderen laten U groeten Ik blyf U Vriend LOUW. Wij willen nu eerst in grote lijnen iets over dePatriottentijd in Utrecht vertellen om ons daarnaaan de analyse van het zeister pamflet te wijden 1).



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 28 - De Patriottentijd 1785-87 in Utrecht en omgeving Het is niet eenvoudig omalwat zich in de jaren1785-1787 in onze zeis ter omgeving afspeelde in eenalgemeen kader te plaatsen. Patriotten en Prinsge-zinden zijn algemene en in veel opzichten weinigzeggende benamingen, waaraan de meeste Nederlanderseen vage notie verbinden. Het binnentrekken derfranse troepen in 1795, de omwenteling en de napo^leontische periode overschaduwen veelal de roerigetijd, die daar direct aan voorafging. Nu moet wordengezegd, dat de situatie in die tachtiger jaren der18e eeuw nogal ingewikkeld was. Verschillende stro-mingen en krachten deden zich tegelijkertijd geldenen geven een versluierd totaal-beeld. Toch moeten we, willen we onze zeister &quot;boer&quot;kunnen begrijpen een paar forse lijnen trekken omduidelijk te maken waar het om ging. Het

isnodig daartoe een ogenblik terug te gaan tot hetjaar 1674. De Fransen en hun koning Lodewijk XIV had-den het land verlaten. De hollandse waterlinie warenze niet doorgekomen. Maar weinig heldhaftig was hetgedrag der landprovincies en de daarin gelegen ste-den geweest. Zonder enig verweer werden de stads-sleutels 2) de grote Zonnekoning overhandigd. Alsstraf kregen dientengevolge de stadsregeringen enook Utrecht toen in 1674 nieuwe reglementen, waarinwerd vastgesteld, dat de stadhouder uit hem doorde stadsregering aan te bieden voordrachten de be-noeming van burgemeesters en vroedschapsleden zoudoen. In de praktijk was het in Utrecht zelfs zovergekomen dat de stadhouder van te voren gepolst werdover de personen, die hij op die voordrachten ge-plaatst zou willen zien. Zo ging het in het groot enhet klein. In Utrecht had een man als Willem Nicolaas Pesters,vroedschapslid en luitenant-stadhouder:

de&quot;Stichtse Sinterklaas&quot; uit veel pamfletten, zeer gro-te invloed. Hij maakte daarvan gebruik door als hetuitkwam zijn bedienden op profijtelijke wijze aan











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 33 geval wel om een &quot;mini-oorlogje&quot; direct voor het be-gin van de moderne tijd met zijn napoleontische enwereldoorlogen. De thans in Amersfoort zetelende Staten legerdenin 1787 te Zeist twee escadrons ruiterij onder bevelvan generaal Van der Tuyl en verder nog twee esca-drons garde-dragonders in Zeist en Driebergen. UitGelderland werden in en om Zeist ook nog diverseregimenten en bataljons ondergebracht. Tenslotte wa-ren het vierde regiment onder bevel van generaal-majoor Van Monster en het vijfde onder bevel van degraaf Van Efferen in Zeist en bij Amersfoort gele-gerd. Het is hier niet de plaats de militaire stra-tegie van de Staten uiteen te zetten. We volstaanmet te vermelden dat het in de bedoeling lag strate-gische punten om Utrecht heen te bezetten en datZeist in die omsingeling

een belangrijk centrumvormde. Om een onverhoedse aanval van de troepen uitZeist tegen te gaan werden zelfs de bruggen over deVecht bij Breukelen, Maarssen en Zuilen afgebroken. De utrechtse regenten hadden in juni 1787 de Rijn-graaf van Salm als generaal aangesteld over alhet krijgsvolk in de stad. Geregeld 5) hadden erschermutselingen plaats tussen de beide partijen; zovond er op 14 mei een ruitergevecht plaats bij DeBilt, waarbij aan beide zijden enkele cavalleristengewond werden. In de tweede helft van juni 1787 werder door de amersfoortse Staten een groot legerkamptussen Huis ter Heide en Zeist ingericht, We zullendit kamp ongeveer ter hoogte van het christelijksanatorium op de (toenmalige) heide moeten zoeken,met stellingen, die naar het noord- en zuid-westenwaren gelegen. Het was vanuit Utrecht goed zichtbaar.Op de tweede omloop van de Domtoren werd

immers eentelescoop geplaatst en tegen betaling mochten deutrechtse burgers vanaf de toren een blik naar hetkamp werpen. Het lijkt een beetje ongeloofwaardig wan-neer daarbij vermeld wordt, dat ze daarbij de was-vrouwen bij hun tobben de was voor de soldaten konden







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 36 - vroedschapsleden, waaronder ook Verbeek, hadden hetin Utrecht niet gemakkelijk. Ze liepen het gevaarin hun persoonlijke eigendommen te worden aange-tast en waren ook het voorwerp van schimpdichten.We citeren hieruit een gedeelte waarin Verbeekvoorkomt: &quot;Lijst der respectabele oude Vroedschap der Stad Utrecht&quot;, Een onverstandig Hoerenbeest..Jan Frederik van Beeck, heer van Dijkveld Een vrek, een huychelaar, een vrijgeest...Arnoud Loten Een ongeleerde Lakenwinkel 7)...Hendrik Verbeek Een burger-beul, een lompe schinkel...Abraham Jacob van der Dussen van Darthuizen enz.Aan de afgezette vroedschapsleden werden ook be-perkingen opgelegd. Hen werd verboden de stad teverlaten. Gevreesd werd dat ze, eenmaal buiten destad, zich in verbinding zouden stellen met deamersfoortse Staten om aan het utrechtse

bewind eeneind te maken. Zo wordt bijvoorbeeld op 16 maart1787 uit naam van het college van gecommitteerdeneen redres bij de vroedschap ingediend, waarbij ge-protesteerd wordt, dat de Staten van Utrecht &quot;nogsteeds overleg plegen met H. Verbeek...&quot;. OnzeHendrik Verbeek zat veilig op &quot;Beek en Royen&quot;, maaranderen kwamen ongelukkiger te pas. Het oud-lid van de vroedschap mr O.W.P. Falck wasook met zijn familie naar Zeist uitgeweken, maarkeerde terug, omdat hij als schepen voor een verga-dering van het gerecht werd geconvoceerd. Toen hijin de stad terugkwam zag hij tot zijn verbazing hoezelfs zondags door jong en oud aan de (geschuts-)-batterijen werd gewerkt. Falck kreeg een brief vanzijn vrouw uit Zeist, waarin stond dat troepen naarUtrecht op mars waren* Bang dat hij bij te verwach-ten gevechten in de knel zou komen, probeerde hijals stalknecht vermomd uit de stad weg te

komennaar zijn familie in Zeist. Hij wandelde de Witte-Vrouwenpoort door, maar werd herkend en bij hetKruisgasthuis (ter hoogte van de tegenwoordige





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 38 - een invloed van de burgerij op de benoemingen vanvroedschapsleden geen sprake. De regenten hieldenalles in eigen hand. Dat staat duidelijk in de zin:&quot;...ten is hen niet genoeg dat zij de Burgers opeene schelmsche wyze bedrogen hebben, met kwanswyshen tegen den Prins aan te zetten en het voordeelvoor zich te houden&quot;. Die ellendige regenten bedrogende burgers in de stad en nu - uitgeweken naar hetland - spannen ze met de Staten samen, die verant-woordelijk zijn voor de militaire ellende hier inZeist. Dat is de kern van de zaak. Louw raadt zijnvriend aan in de stad heil en heul te zoeken. Het is me niet duidelijk geworden wie daar met &quot;deLanter&quot; kan worden bedoeld, een utrechtse patriotkennelijk, die vriend Louw in de stad tot verzet envrijmoedigheid heeft opgemonterd. Duidelijk hebben wete maken met een

pamflet, waarin getracht wordt deonrust op het platteland om Utrecht wat aan te bla-zen, ten einde de militaire druk om de stad heen teverlichten. De eerste zinnen van de brief stellen ons nog voorde vraag of we hier te maken hebben met een inleiding,die een zo huiselijk mogelijk verhaal fingeert, of datop bepaalde gebeurtenissen in de politieke strijdwordt gezinspeeld. De naam &quot;Kees&quot; doet ons in laatst-genoemde richting zoeken. &quot;Keezen&quot; werden de Patriot-ten door hun tegenstanders genoemd, maar zij zelf ge-bruikten dat scheldwoord ook wel als een eretitel. Enmisschien duidt het woord op de waakzaamheid, als dievan een keeshond. Toen in juni 1786 de stemming onderde utrechtse burgers tussen voor- en tegenstandersvan het nieuwe stadsreglement steeds feller werd, gin-gen bijvoorbeeld verschillende Patriotten als kente-ken van hun politieke gezindheid een zilveren kees-hond je aan hun

horloge hangen. In dit geval zou de in-leiding op een bepaalde tijdelijke tegenslag van depatriottische beweging te Utrecht in 1786 of 1787 kun-nen duiden. In de wir-war van de gebeurtenissen - destrijd om de stadsreglementen, de acties tegen de af-





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1979. - Dl.9 - 40 - naneef van onze utrechtse oud-burgemeester HendrikVerbeek, werd de moeder van Guido Fridolin Verbeek,de emancipator van Japan. Onze drost moest na de komst van de Pruisen inseptember 1787 met vele andere Patriotten de wijknemen naar het buitenland. Hij ging echter nietnaar Frankrijk, zoals velen, maar naar Engeland 10).Het is aan te nemen dat hij over een wel versnedenpen beschikte en ook hij zou best en misschien eer-der nog dan Burman, schrijver van het pamflet ge-weest kunnen zijn. Als drost was hij uiteraard nauwbetrokken bij de situatie van de boeren in zijnHeerlijkheid en politiek was hij zeker geen vriendvan Hendrik Verbeek. Ten slotte: de voor de deur van Verbeek &quot;verloren&quot;brief wordt terecht gebracht door W.v.D. Wie zouzich onder deze initialen kunnen verschuilen? Wezouden kunnen denken aan de

vroedschapsraad Willemvan Dam, Heer van Isselt. Van Dam was met Burmaneen der weinige niet-afgezette Raden en evenmin alsBurman op 2 augustus 1786 op de Neude aanwezig. Hijzou zelfs in aanmerking kunnen komen om het pamfletgeschreven te hebben. Voor zover bekend had hij even-wel niet veel banden met Zeist. Daarom zouden wemisschien de voorkeur moeten geven aan de latereschout der Heerlijkheid Zeist, Wouter van Dam 11), diein de jaren 1789-1797 in functie was. Als &quot;aspirant&quot;-schout zou hij in aanmerking kunnen komen de brief tehebben gevonden en terecht te hebben gebracht. Besluit Alle oorlogstoerustingen en het wapengekletter lie-pen uiteindelijk op niets uit. Na de aanhouding vanPrinses Wilhelmina bij de Goejanverwellesluis, waar-door zij op 28 juni 1787 werd verhinderd naar DenHaag te reizen, escaleerde de situatie snel. Op be-vel van haar broer, de koning van Pruisen, trekt

op13 september een pruisisch leger de Republiek binnen.






