Maandblad Oud-Utrecht 1990. - Dl.63 landse steden en door de stad Utrecht, waardoor af-breuk werd gedaan aan prins Maurits' positie alskapitein-generaal^). Bovendien kozen de eerder ge-noemde personen in de godsdiensttwisten, die toentussen de Remonstranten en de Contra-remonstran-ten heersten, partij voor de eersten, terwijl prins Mau-rits juist de andere groep was toegedaan^). Doordathet bij het proces tegen Oldenbarnevelt, Hogerbeets,De Groot, Ledenberch en Van de Wael om staatsbe-langen ging was de rechtspraak vanaf het begin op-gedragen aan een speciaal daarvoor samengestelderechtbank*). Vijftien van de in het totaal 28 gedele-geerde rechters, die daar in zitting hadden waren Hol-lander, waarvan vier deel uitmaakten van het Hof vanHolland, Zeeland en West-Friesland*). Dit vanwegehet feit, dat drie van de vier verdachten Hollander wa-ren. Utrecht was hierin met slechts twee rechters verte-genwoordigd. Zeer tot zijn ongenoegen, aangezienhet vanwege de berechting van Ledenberch

en toenook nog Van de Wael hier graag meer rechters voorhad geleverd. Laatstgenoemde vroeg namelijk als enige in mei 1619om kwijtschelding van de door hem begane overtre-dingen en kreeg hiervoor onder bepaalde voorwaar-den pardon^). In zijn artikel over Adolph van de Wael vermelddeGraadt van Roggen in het kort terloops de posthumeveroordeling in 1619 van Ledenberch. In dat verbandwilde hij zijn lezers het verhaal over wat de Voorbur-gers met diens lijk hadden gedaan, besparen^). Doorde uitgave van een handschrift van de Friese afge-vaardigde ter Staten-Generaal, jhr Fredrich van Ver-vou, die in die week de vergadering voorzat&quot;), is hiermeer van overgeleverd dan in de resoluties van deStaten-Generaal staat vermeld'). In het navolgendeartikel wordt getracht te achterhalen wie nu de graf-schenners te Voorburg waren en welke motieven henhiertoe zouden hebben kunnen bewogen. Bij wijzevan hypothese lijkt het toch mogelijk iets meer overdit voorval op het spoor te komen. Wat tot

Ledenberchs veroordeling leidde Alvorens aan dit op zich kleine historische feit aan-dacht te besteden, is het noodzakelijk eerst iets overde gespannen verhoudingen tussen Gillis van Leden-berch en prins Maurits te verhalen. Op aanbevelingvan zijn beschermheer Floris Thin, advocaat van deStaten van Utrecht, werd Ledenberch in 1 588 secre-taris van de Staten van Utrecht, die toen aristocra-tisch gezind waren. Tijdens het bewind van Leicester,die zich in 1 586 niet in 's-Gravenhage maar in Utrechthad gevestigd, waren door zijn toedoen de democra-ten in het zadel geholpen'&quot;). Vanaf het begin was hijop het gebied van de algemene politiek en de religieeen medestander van Oldenbarnevelt. Toen de demo-craten uit de stad Utrecht in 1610 een oproer begon-nen, waarbij zij de situatie van net Leicesterse tijdvakwilden herstellen, onderdrukte hij dit in overleg metOldenbarnevelt nogal gewelddadig&quot;). In de gods-diensttwist tussen de Remonstranten en Contra- remonstranten koos hij duidelijk partij voor

eerstge-noemde groep. Op 5 september 1617 stelde hij deUtrechtse Staten voor om in navolging van een aantalHollandse steden met het oog op de handhaving vande openbare orde en het behoud van de religie waard-gelders aan te nemen. Dit strookte niet met het beleidvan prins Maurits, die zich aangetast voelde in zijn be-voegdheden als kapitein-generaal van het leger. Ditleidde ertoe, dat Maurits de waardgelders zelf op 31juli 1618 kwam afdanken. Bij die gelegenheid werdLedenberch van zijn ambt ontheven en door Anthonvan Hilten vervangen. Daarop vluchtte hij met enkele van zijn geestverwan-ten naar het remonstrantse Gouda om kort nadien inUtrecht terug te keren. Vrijwel meteen bij aankomstwerd hij op 29 augustus 1618 onder verzekerde be-waring gesteld. Dit viel samen met de arrestatie vanOldenbarnevelt, Hogerbeets en De Groot in 's-Gravenhage. Op 6 en 10 september werd Ledenberchvoor het eerst verhoord'^). Zes dagen later werd hijonder geleide voor berechting naar

's-Gravenhageovergebracht. Op 22 september volgde opnieuw eenondervraging door de fiscalen Pieter van Leeuwen enLaurens de Sylla. Met name eerstgenoemde zal Le-denberch weinig goeds voor de toekomst hebbendoen hopen, aangezien hij hem zelf acht jaar daarvoorin verband met het oproer te Utrecht uit zijn ambt hadlaten zetten. Zes dagen later pleegde Ledenberch inaanwezigheid van zijn bij hem in de cel slapendezoon'') zelfmoord&quot;). Volgens de remonstrantse predikant en partijgangervan Oldenbarnevelt, Johannes Uyttenbogaert, zou hijdeze tevoren een in het Frans gesteld briefje - een taaldie zijn zoon overigens niet beheerste - hebben gege-ven. Daarin stond, dat hij tot deze daad was geko-men, omdat hij niet tegen zijn vrienden wilde getuigennoch onder pijnigingen tegenstrijdigheden verklaren,waarop dan een vonnis kon worden opgebouwd. Bo-vendien zou hij van mening zijn geweest, dat de goe-deren van een dode niet verbeurd konden wordenverklaard'*). Dit kan niet de ware reden

zijn geweest,daar het onwaarschijnlijk is dat Ledenberch als juristen staatsman niet de regelgeving gekend heeft, die deStaten-Generaal daarna ook ten aanzien van zijn goe-deren volgden. Deze besloten namelijk twee dagen la-ter juist vanwege het begaan van de zelfmoord, dat zijals een schuldbewustzijn opvatten, de confiscatievan Ledenberchs goederen voor te bereiden'^). Eenmogelijke aanleiding voor zijn zelfmoord kan zijn ge-weest, dat Ledenberch gehoord heeft, dat men zijncorrespondentie met Daniel Tresel, eerste klerk vanhet kantoor van de Generaliteit, op het spoor was ge-komen. Bij Tresel aan huis hadden Ledenberch en an-dere Utrechtse gedeputeerden met een aantal Hollan-ders, waaronder Oldenbarnevelt, overlegd hoe menhet voorgenomen plan van het afdanken van dewaardgelders door prins Maurits zou kunnen voorko-men. Ook daarna had Tresel hem regelmatig over ont-wikkelingen op dat gebied op de hoogte gehouden.Voor de gevolgen van deze ontdekking zal hij ook be-ducht zijn

geweest&quot;). 24

Maandblad Oud-Utrecht 1990. - Dl.63 binnen negen uur tijds kleine jongens op het kerkhofwerden gesignaleerd, blijkt hieruit dat de bevolkingtoch ondanks alle betrachte omzichtigheid vantevo-ren van het begraven van Ledenberchs lijk op dehoogte moet zijn geweest. Juist omdat het hier omzulke kleine jongens ging, krijgt men de indruk, datdeze op aansporing van thuis handelden. Daarnaastwekt het bevreemding, dat de schout, die dit zelf notabene 's ochtends vroeg constateerde, met een be-dreiging volstond om vervolgens rustig naar Delft tegaan. Ook zijn gedrag bij terugkeer geeft te denken.Zo zou hij bij zijn terugkeer die avond niets gehoordhebben en van het voorval pas de volgende ochtendkennis genomen hebben. En dat terwijl verschillendevan de getuigen verklaarden op het gerucht naar hetkerkhof te zijn gekomen. Herbegrafenis te Zuilen Hoewel Ledenberchs lijk opnieuw in Voorburg werdbegraven, was de familie door het voorgevallene der-mate verontrust, dat Ledenberchs

schoonzoon,Adam van Lookhorst, die met de dochter van Leden-berch, Susanna, was gehuwd, na enige tijd zelf dekist liet opgraven en die heimelijk naar Zuilen deed allen niet ouder dan tien jaar waren'M. Hoewel dit welvoor het grootste deel gold, is dit toch niet geheeljuist. De leiding lag duidelijk bij een oudere, namelijkGerard de bezemmaker. Wanneer men ziet welke mo-tieven de jongens, die het touw bij Anneken Joostengingen lenen, aanvoerden, zou de taal voor tienjari-gen wellicht als veel te volwassen kunnen wordenaangemerkt. Een sterker argument is in elk geval, datmen over de nodige kracht moest beschikken om eenkist uit een kuil op te trekken. Verder was de zoon vanFloertgen Willemszn., die overigens niets deed, in 's-Gravenhage in opleiding als timmerman. De getuige-nissen van chirurgijn Blanchert en schout Van Vlietmaken duidelijk, dat het zeker 's ochtends vroeg omkleine jongens ging. Naar Lijsbeth Joosten verhaaldewaren zij ook 's avonds weer van de partij. Immers

detoeloop op het kerkhof was na het uitgaan van deschool toegenomen. Het wekt daarom des te meerbevreemding, dat vrijwel alle getuigen desondanksbeweerden de daders niet te kennen en enkel Gerardde bezemmaker bij name noemden. Men was er ken-nelijk op uit om de eigen inwoners te beschermen.Gerard de bezemmaker woonde weliswaar ook inVoorburg, maar had zich daar pas kort geleden ge-vestigd. Verder valt op dat vrijvyel niemand van devolwassen omstanders ook maar iets deed om het teverhinderen. Wel weerhielden sommige hun kinderenervan om mee te doen, maar niemand ging bijvoor-beeld naar de schout, die wellicht nog niet terug wasuit Delft. Integendeel, er waren er zelfs die hen aan-moedigden en Gerard beloofden hem tegen een even-tuele vervolging te zullen beschermen. Het blijft moei-lijk vast te stellen hoeveel ouderen aan dit incidenthebben meegewerkt. Bovendien was het slim van debevolking om de kinderen als schuldigen te noemen,daar deze te jong voor

rechtsvervolging waren.Verder was het een drogreden van de Voorburgse be-volking, dat de Staten van Holland en West-Frieslandtoestemming voor deze begrafenis hadden moetengeven. Het proces tegen de verdachten werd name-lijk vanaf het begin op nationaal niveau gevoerd.Daartoe was een speciale rechtbank samengesteld,waarin, zoals hiervoor al werd opgemerkt, een sterkeHollandse vertegenwoordiging zitting had. Deze gangvan zaken verklaart waarom noch de Staten van Hol-land en West-Friesland noch het Hof van Holland zichmet deze afwikkeling van de verschillende processenkonden bezighouden. Zeer zeker niet ten aanzien vanLedenberch, hoewel deze inderdaad binnen hun amb-telijk territoir werd begraven. Vooral het argumentdat de inwoners van Voorburg niet wilden dat hunkerkhof een galgeveld werd, lijkt een grote rol bij hunoptreden te hebben gespeeld. Hierbij zal rooms bijge-loof een rol hebben gespeeld. Het kwam hun onge-wenst voor, dat de aldaar begravenen op de

Jongstedag tot de ontdekking zouden moeten komen naasteen zelfmoordenaar als Ledenberch te liggen. Bij derooms-katholieken was het immers gewoonte omzelfmoordenaars niet in gewijde aarde te begraven.Een gedachte, die kennelijk in het in naam calvinisti-sche Voorburg nog niet volledig was uitgeroeide^).Wanneer men dit voorval bekijkt en bedenkt, dat er De kist van Ledenberch hangende aan de galg. Foto:G.A.U. Top.-Hist. Atlas H.A. R 19.2. 27

